כאן היה ביתי
-

בֵּ ית הָ ע ֲָרבָ ה
)8/9/1939( 21/3/1940 - 20/5/1948

ערך :דב בן-שי

זריחה מול הר נבו

גשר אלנבי

יריחו

קבוצת החוגים

בית הערבה
גשר עבדאללה

קליה

מפה משנת 1942

מעין-חוחן ' -צאפיה'

מפה משנת 1942

בית הערבה היא אחד מששת הישובים היהודיים הנזכרים במקרא כישובי ים המלח.
וְ עָ לָה הַ גְ בּול ,בֵּ ית חָ גְ לָה ,וְ עָ בַ רִ ,מצְ פֹון לְ בֵּ ית הָ ע ֲָרבָ ה; וְ עָ לָה הַ גְ בּולֶ ,אבֶ ן בההַ ן בֶ ןְ -ראּובֵּ ן( .יהושוע פרק טו ו )
בית הערבה – במפה המנדטורית סומנה כ "קבוצת החוגים".
בית הערבה נקראה בפי הערבים ק ּו בַּ נית אל קב ּוץ או ג'מעיית אל ב ּוטאס ( על שם הפוטאש המיוצר
במפעל האשלג ).
מיקומו היה במרחק של  10ק"מ מדרום מערב ליריחו – בקו אוירי ו 14 -ק"מ בכביש.
אי אפשר להפריד בין "בית הערבה" ובין "מפעל האשלג" שהיה בשני אתרים:
בדרום ים המלח – בסדום.
בצפון ים המלח – ליד שפך הירדן ובית הערבה ( מרחק של  87ק"מ בקו אוירי ).
שלשת האתרים האלה היו כתאומים סיאמים שאין להפרידם.
אנשי בית הערבה עבדו במפעל .והמפעל ספק להם מוצרים,
תחבורה לירושלים וקנה מתוצרתם.

בתמונה :הרי מואב

משה אברמוביץ' נובומייסקי
וקברו בבית הקברות טרומפלדור בתל אביב

ב  1929נחתם חוזה הזיכיון בין שלטונות המנדט
ובין נובומייסקי ושותפו המייג'ור טולוק ,מנהלי חברת האשלג בא"י.
תוקפו של הזיכיון מיום  1/1/1930למשך  75שנים ( עד .) 2005
בראשית  1932הגיעה תוצרתו לשוקי בריטניה.
ב  1/5/1934הפליגה הקבוצה הראשונה מצפון ים המלח לדרומו ,בכדי לירות את אבן הפנה למפעל
החדש.
בראש הקבוצה עמד יהודה קופילביץ אלמוג (  1972 – 1896ממיסדי החלוץ ברוסיה ).
מקימי המפעל היו אנשי הפלוגה המקובצת של הקבוץ המאוחד ומאנשי רמת-רחל.
מתוך הפלוגה המקובצת בסדום באו ראשוני "בית הערבה".
מנהל המפעל הבין שללא התישבות קבע עם נשים וילדים – אין עתיד למפעל.
החליטו להקים ישוב בבית הערבה – אזור האסור להתישבות יהודית –
בגזירת הספר הלבן.
ראשית הניסויים להדחת הקרקע מהמלח נעשה ע"י האגרונום
פרידוביץ שהיה הגנן בחברת האשלג.
לפני הדחת הקרקע – היתה המליחות בקרקע ( 17%לאחר השטיפה הגיעו ל ) 0.5%
משה אייזקוביץ – איש רמת רחל – עבר לגור ולעבוד ליד הבריכות
בין המפעל לירדן.

משה אייזקוביץ

בתמונה :הרי מואב

"פקודת הזיכיון של ים המלח" משנת :1937

מנית מפעלי האשלג

להוציא מינרלים וחומרים מינראליים וכימיים הנמצאים בתוך מי ים המלח ומתחתיו.
הזיכיון לא כלל הוצאת מתכות ,אבנים יקרות ושמנים מינראליים (קרי נפט גולמי).
הוחכרו לחברה אדמות בצפון ים המלח ובדרומו.
הזיכיון ניתן ל 75-שנה ,עד  31בדצמבר .2004
לחברה ניתנה זכות להארכת הזיכיון ל 25-שנים נוספות.
החל מ 1-בינואר  ,1955הממשלות ,הארץ ישראלית והירדנית ,יכולות להציע לאחרים זיכיונות להוצאת
מינרלים ,בתנאי שההצעה תוגש קודם לחברה ותנאיה יהיו "לא פחות נוחים" מאשר לפי הזיכיון "המתוכן".
עם גמר הזיכיון כל רכוש החברה עובר לבעלותן של שתי הממשלות.
החברה נדרשה לשלם דמי שכירות ,דמי זיכיון השווים ל 5%-מערכה הכללי של התוצרת שנמכרה וכן חלק
מהרווחים.
אלו היו תשלומיה לממשלות :הסכומים בליש"ט.

שנה
1942
1943
1944

דמי הזיכיון
34,778
34,015
37,163

מסים לממשלות
177,000
73,000
30,000

בתמונה :הרי מואב

אי אפשר להפריד בין קבוץ בית הערבה
לבין הקמת מפעל האשלג הראשון בחוף הצפוני של ים המלח – בקלי"ה
ולאחר מכן הקמת המפעל השני בדרום ים המלח – בסדום.

לכן חולקה המצגת לשלשה פרקים :
פרק ראשון  :מפעל האשלג בצפון ים המלח – בקליה.
מפעל האשלג בסדום.
פרק שני :
פרק שלישי  :בית הערבה.

פרק ראשון

מפעל האשלג בצפון ים המלח

מפעל האשלג ב1937-

יריחו

ירושלים

PEF 1880
הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל
Palestine Exploration Fund

PEF 1880
הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל
Palestine Exploration Fund

יריחו

גשר עבדאללה

בית הערבה
החדשה
בית הערבה
1940 - 1948

בריכות המלח
הרוס

מפעל האשלג

אלמוג

הרוס

ע"ש יהודה אלמוג
קופילביץ

קליה
רוג'ום אל בחר

קבוץ קליה

המרכז למיפוי ישראל

שפך הירדן לים המלח.
צילום אווירי 1931 -

אזור החוף הצפוני של ים המלח.
צילום אווירי – 1931

צפון ים המלח
קליה
נקראה על שם ה-אַ ְׁש ְׁלגן ( באנגלית Potassium, :בלטינית ) Kalium :שבים המלח.
עם השנים נשתכחה משמעות השם ,ושם היישוב נדרש כראשי תיבות של המילים ":קם לתחייה ים המוות".

עין פשחה
נחל אוג

מלון קליה
השכונה העברית

חוף קליה

משטרה

בית ההנהלה

ה"גשר" החדש

בריכות אידוי

בשנת  1929קיבל נובומייסקי משלטונות המנדט הבריטי זיכיון לניצול אוצרות ים המלח .המפעל
הראשון הוקם ב  1930 -בקליה שבצפון ים המלח ,על ידי "חברת האשלג הארצישראלית" –
( The Palestine Potash Companyחברה ציבורית בריטית בבעלות נובומייסקי ושותפים בריטים).
המפעל הראשון עסק בהפקת אשלג (תערובת כימית המכילה אשלגן) ,ולאחר מכן הוקם בסמוך לו
גם מפעל להפקת ברום.

רוב עובדי הייצור הועסקו בצפון ים המלח והתגוררו בעיקר בירושלים .ממשלת המנדט לא איפשרה
להקים יישובים באזור ים המלח על קרקעות ממשלתיות ,אולם נובומייסקי הצליח להשיג אישור
להקמת שכונות מגורים לעובדי המפעל ,על סמך הזיכיון של החברה .בשנת  1934הוקמה שכונה
למשפחות העובדים ,ובמשך הזמן נוספו לה מבני ציבור ושירותים והיא תוכננה כיישוב קהילתי.

צפון ים המלח שנות השלושים
מבנה עובדים  -בחוף הצפוני

היום

המעגנה ב / 8.8.1970 -גובה המפלס מינוס  398.67מ'  /מוט המדידה במרכז האי.

* כנראה שהעמוד הוצב ע"י הירדנים
העמוד נפל ואינו קיים

המעגנה
גל אבנים רוג'ום אל-בחר (גל האבנים של הים)
פה הוקם "מפעלי ים-המלח"
פסח בר-אדון זיהה את המקום כבית הערבה המקראית

בשטח היבש שהיה מוצף במי הים בעבר הקרוב ניצב גל אבנים גדול .במקום שהיה מוצף בעבר באופן חלקי ומלא,
בהתאם למפלס הים ,נחשפו עם התייבשות הים מבנים עתיקים .חפירות ארכיאולוגיות קבעו כי פעלה כאן מעגנה
ששימשה למסחר ואבטחת קו החוף בימי בית ראשון ובית שני .על גל האבנים ניצב עד היום מוט ברזל ,שריד משנות
הארבעים ,שנועד להזהיר את סירות חברת האשלג מעליה על שרטון .בתקופות מסוימות היה ה"רוג`ום" מתחת לפני
המים וסיכן את כלי השייט .עדויות מטיילים ממאות קודמות על קיומו של "אי" או "חצי אי" מהוות עד היום מידע חשוב
על מפלס ים-המלח בעבר.

מעגנית המלח בערבית :רוג'ם אל בחר (רוגם הים) היה חצי אי בצפון ים המלח ועליו שרידי מגדל ושרידי ישוב מתקופות שונות .זיהוי
המעגנית אינו ודאי ,היו שהציעו לזהותה עם "בית הערבה" המקראית ,זהוי נוסף שהוצע הוא עם "עיר המלח" -אחת משש ערי המדבר
של שבט יהודה .מהממצאים הארכאולוגים במעגנית ניתן ללמוד על אופי ים המלח ובפרט על תכונתו לשינוי קיצוני במפלס ,על פי מזג
האוויר .כמו כן ניתן ללמוד על שינויים שהיו בעבר בגאוגרפיה ובאקלים.
התנודות המשמעותיות במפלס ים המלח במאות השנים האחרונות הביאו לתיאורים שונים של המעגנית על ידי נוסעים ,חוקרים
ותיירים שעברו באזור ,ביניהם תיאורו של בנימין מטודלה .בתקופות שעלה מפלס המים המעגנית הפכה לאי ,וכאשר הים נסוג הפך
המקום למעגן .היו אף שנים ברוכות גשמים שהמקום הפך לשרטון תת-ימי .בעקבות ההתייבשות שחלה באזור ,נחשף כל האתר והוא
מרוחק מחוף הים.
בשנת  1917אותרה המעגנית מתחת לפני הים על ידי ה' קופה ( )H.Koppeשהיה קצין-מטאורולוג בצבא הגרמני .במדידות שביצע
הסתבר שראש המעגנית היה בגובה  3.25מטר לפני הים .ועומק השרטון שהוביל מהחוף אל המעגנית היה  7מטר .בשנת 1940
במפה נוספת שהוכנה ,עדיין הייתה המעגנית מתחת לפני המים .במשך השנים נחשף האי ,הפך לחצי אי .בשנת  1977הפך לתל קטן
על יד שפת הים .ב 1964החלה שאיבת המים על ידי המוביל הארצי שהשפיעה על גובה מפלס פני ים המלח .גם שאיבת המים אל
בריכות האידוי של מפעלי ים המלח השפיעה על גובה המפלס.
בשנים  1979-1977נערכו במקום חפירות שבראשם עמד פסח בר אדון ,ארכאולוג שחפר במדבר יהודה .במהלך החפירות התגלו
ממצאים המעידים על תפקידיו של חצי האי במהלך ההיסטוריה .עם גילוי חרסים מהתקופה הישראלית ,סברו החופרים שהמקום
מתאים להיות בית הערבה המקראית ,אחת משש ערי יהודה המדבריות (יהושע ט"ו) .הממצאים בשטח הראו על שכבת חורבן .ממצא
זה תואם את החורבן שנמצא בכל יישובי המדבר שחרבו כנראה בחורבן בית ראשון .יישובים אלה נושבו מחדש רק בתקופה
החשמונאית.
המעגן ההלניסטי
אחד הממצאים המשמעותיים במעגנית הינם שרידי מגדל וסביבו מעגן ושובר גלים באורך  100מטרים .המגדל בנוי מסלעים גירניים,
סלע שאינו מצוי באזור זה של ים המלח ,מכאן שהובא כנראה ממצוק ההעתקים שנמצא כ 4-ק"מ מערבה .בר אדון סבר שהמגדל נבנה
בימיו של אלכסנדר ינאי .הוא העריך שהמגדל התנשא לגובה של  20-30מטר ,ושימש כמעגן ספינות .להערכתו איפשרו המגדל
ששימש גם כמגדלור והמעגן תנועת ספנות באזור .בנוסף העריך ,שתפקידו של המגדל היה גם להגן על אזור ערבות יריחו ,ועל מעיין
עין ג'היר שנמצא מצפון למעגנית .במאמרו על המעגנית מעלה בר אדון אפשרות שהמגדל נבנה על פי דגם מגדל פארוס ,המגדלור של
אלכסנדריה במצרים ,שהיה אחד משבעת פלאי תבל של העולם העתיק .המגדל לא שימש תקופה ארוכה וכנראה קרס לכיוון דרום
ברעידת האדמה בשנת  31לפנה"ס .בר אדון מעלה גם סברה שהמגדלור הראשון באתר נבנה בימי המלך עוזיהו (שחי במחצית
הראשונה של המאה השמינית לפנה"ס) ונחרב עם חורבן הבית הראשון.
באתר נמצאו ממצאים מהתקופה הישראלית ,התקופה ההלנסטית ,התקופה הרומית ווהתקופה הביזנטית .בקו החוף ,מדרום למבנה,
נתגלו מספר קווי בניה בגבהים שונים .בר אדון סבר שאלו הם שרידי מזחים קדומים המעידים על מפלסו המשתנה של ים המלח.
הארכאולוג עמיחי מזר חולק על חלק מהתיארוכים של בר אדון .לדבריו הממצאים בשטח אינם מאפשרים לקבל את התיארוך לימי
עוזיהו .לפי ניתוחו את הממצא הארכאולוגי ,ההתיישבות באזור חופו הצפוני-מערבי של ים המלח ובשולים המערביים והצפוניים של
מדבר יהודה לא קדמה למאה השביעית לפנה"ס.

המפעל בצפון
רוב עובדי הייצור הועסקו בצפון ים המלח והתגוררו בעיקר בירושלים .ממשלת המנדט לא איפשרה
להקים יישובים באזור ים המלח על קרקעות ממשלתיות ,אולם נובומייסקי הצליח להשיג אישור להקמת
שכונות מגורים לעובדי המפעל ,על סמך הזיכיון של החברה .בשנת  1934הוקמה שכונה למשפחות
העובדים ,ובמשך הזמן נוספו לה מבני ציבור ושירותים והיא תוכננה כיישוב קהילתי.
עוד בשנת  1933התקשר נובומייסקי עם קיבוץ רמת רחל שליד ירושלים כדי שיארגן קבוצת עובדים
למפעל המתוכנן בסדום .ייצור האשלג היה מבוסס על בריכות אידוי שדרשו שטחים נרחבים .השטחים
שעמדו לרשות מפעלי ים המלח באתר הצפוני היו מצומצמים יחסית ,ואילו בדרום היו שטחים נרחבים.
אולם התנאים ,שהיו קשים גם בצפון ,היו קשים יותר בדרום בגלל הריחוק ממקום יישוב ,ובגלל החום
הרב .קיבוץ רמת רחל התקשר עם מזכירות "הקיבוץ המאוחד" וזו גייסה קבוצה של  20חברים ,שיחד עם
עובדי חברת האשלג הקימה בשנת  1934את מחנה סדום.
בקרבת מקום ,בבקעת צוער ( ואדי חסא – נחל זרד ) שבתחום אמירות עבר הירדן (שנכללה במנדט הבריטי),
נמצא מקום מתאים להתיישבות .הקיבוץ המאוחד שלח למקום גרעין של מתנחלים מרעננה ,יוצאי
"המחנות העולים" אולם ,האמיר עבדאללה התנגד להקמת ההתנחלות וזו פונתה .בתחילת מלחמת
העולם השנייה ,ב  8 -באוקטובר  ,1939הקים גרעין של מחנות העולים את קיבוץ בית הערבה ,הסמוך
לאתר הצפוני של החברה .את האישור להקמתה של התנחלות זו הצליח נובומייסקי להשיג באמתלה של
הקמת שכונת מגורים נוספת לעובדי מפעל ים המלח.
בשנת  1940הגיע הייצוא של חברת האשלג לכמחצית הייצוא התעשייתי של ארץ ישראל ,ובתקופת
מלחמת העולם השנייה סיפקה החברה כמחצית מתצרוכת האשלג של בריטניה.

משה לנגוצקי  1901-1986ראשון חלוצי ים המלח
משה לנגוצקי נולד ב 1901-בצ'יטה שבמזרח סיביר ,בן לגולים פוליטיים שעסקו בכריית זהב.
בהיותו בן  ,17במהלך המהפכה הרוסית ,עוד לפני שסיים את לימודיו בבית הספר התיכון ,גויס ל"צבא הלבן" בסיביר .בדרכו לארץ
הוא נדד כשנתיים במונגוליה ובמנצ'וריה .ב 1921-הוא הגיע לארץ ישראל ,השתתף בייבוש ביצות כבארה ועבד כפועל בניין בתל
אביב וכחקלאי בעין חרוד .הוא אף היה פועל ראשי במשקו של נובומייסקי בגדרה.
ביום  4באפריל  1925ירד לנגוצקי ,על פי בקשתו של נובומייסקי ,לחופו הצפוני של ים המלח .מהיום הזה מתחיל מניין השנים של
המפעלים באזור ים המלח .שנתיים וחצי הוא פעל לבדו ,ערך תצפיות ,סקרים וניסויי הפקה ראשונים של אשלג מים המלח .עד
להקמתה של חברת האשלג וקבלת הזיכיון ב 1-בינואר  1930ניהל לנגוצקי את אתר הניסויים ,שאליו הצטרפה חבורת חלוצים .הוא
ניצח על מלאכת בניית ברכות האידוי ,שאיבת מי האגם אל הברכות ,ארגון התחבורה היבשתית והציוד המכני הכבד של החברה.
לנגוצקי גם הקים וניהל עד גמר מלחמת העצמאות את 'מחלקת הים' של החברה ,שהפעילה קו של כלי שיט בין המפעל שבצפון
האגם לבין המפעל הדרומי שבסדום.
לנגוצקי היה המפקד הראשון של ה'הגנה' באזור וזכה בהערצת התושבים הערבים של האזור כולו .הוא היה יד ימינו של נובומייסקי
במבצעים מיוחדים (שאיבה ממפלסים עמוקים של האגם; סקרים מקדימים להקמת סניף המפעל בסדום; הקמת מערכת להעברת
מים מתוקים ממעינות א-צאפי לסדום באמצעות צינור ימי; סיורי הכנה להובלת אשלג למפרץ עקבה ובית שאן ,ועוד).
משהסתיימה מלחמת העצמאות ,שבה חרב המפעל בצפון ,ולאחר שפונו כל עובדי חברת האשלג שהיו נתונים במהלך המלחמה
במצור של שבעה חודשים בסדום (עד נובמבר  ,)1948נשאר לנגוצקי עם קומץ נאמנים כדי לשמור ולתחזק את המפעל שבסדום.
עם הקמתה של חברת 'חברת מפעלי ים המלח' ,יורשתה של 'חברת האשלג הארץ ישראלית' ,ביוני  ,1952הצטרף אליה לנגוצקי.
במפעלי ים המלח הוא ניהל את מחלקת הציוד המכני הכבד עד צאתו לגמלאות ב ,1969-בתום פעילות רצופה של  44שנים בצפונו
של ים המלח ובדרומו.
ב 1962-זכה לנגוצקי בפרס העבודה של ההסתדרות על דבקותו ,מסירותו והצטיינותו
בעבודה בים המלח .ב 1985-הוא הוכתר לאזרח כבוד של המועצה האזורית תמר.
משה (מוסיה) לנגוצקי ,החלוץ העברי הראשון של חבל ים המלח ,נפטר ב,1986-
בגיל  85ונקבר בקיבוץ עין גדי ,אל מול ים המלח.

משה לנגוצקי

הספינה "הר נבו"
הספינה נבנתה בשנת  1946במספנה של חברת
האשלג הארץ-ישראלית בצפון ים המלח ,על ידי שלמה
אראל .באמצעות הספינה ששימשה גוררת ,אסדות
האשלג שהופקו במפעל הדרומי של חברת האשלג
הובלו אל המפעל שבצפון ים המלח לייבוש ואריזה.
מיד לאחר הכרזת העצמאות ב 14 -במאי 1948
ופלישת צבאות ערב לשטח ישראל תפס הלגיון הערבי
את מפעלי האשלג" .הר נבו" השתתפה בפינוי עובדי
המפעל לסדום .הספינה שרתה את מפעלי ים המלח
כשנתיים ,בין השנים " .1948 -1946הר נבו" היא
הספינה היחידה ששרדה מתוך צי של גוררות ,ספינות
ואסדות מטען שעקבותיהן נעלמו.
הספינה (לאנץ' ) "הר נבו"
שמות כלי השייט ( הלנצ'ים – גוררות ) האחרים שהיו :צוער ,מכור ,מסדה ,יתומה וליט'  -לינץ'.

המזח הישן

שרידי מזח בית הערבה

במקום בו עמדו בעבר סירות חברת האשלג ,עומדים
עד היום עמודי עץ עבים שהיו יסודותיו של המזח של
נמל הצפון .לכאן הגיעו הסירות עמוסות האשלג,
מכאן יצאו לדרום עובדי המפעל .העמודים הערומים,
עליהם אחרוני צמיגי המכוניות הישנים ,מספרים
סיפור של נמל קטן ומיוחד .תמונות ישנות מעידות על
מזח מוקף כלי שייט ,על המזח נעות קרוניות,
מובילות אשלג על מסילות וממשיכות מכאן שני ק"מ
צפונה לעבר המפעל.
מספר שנים פיקח על העבודה בנמל הקטן בצפון ים-
המלח בחור צעיר ,שלמה אראל .בבגרותו היה אראל
לאלוף ,מפקד חיל הים הישראלי.

שכונת הספנים הערבים
בפינה הצפון מזרחית של חוף ים המלח ,סמוך לגדר המערכת ,עמדה שכונתם של הספנים הערבים .הספנים
הובילו את צי סירות חברת האשלג שנע מסדום הרחוקה לנמל הצפון וחזרה מדי יום משנת  1934ועד לשנת
.1948
חברת האשלג העניקה לספנים שלה תנאים טובים יותר מפועלים ערבים אחרים ,פיצוי על עבודה קשה ורבת
אחריות .משא אשלג שלא זכה להגיע יבש לחוף המבטחים של המפעל הצפוני ירד לטמיון ,ומלאכת הימאים
בים המלוח והמוזר הזה היתה קשה ודרשה מיומנויות מיוחדות.
המזח הישן
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על חופו הצפוני של ים המלח פועל מפעל המייצר מלח בישול .במקום בו עומד היום המפעל הקטן עמד בעבר
בית העץ שראשוני ים-המלח קראו לו "וילה נובו" ,על שמו של מייסד חברת האשלג ,משה נובומייסקי .בבית זה
התגורר בימיו הראשונים של המפעל מוסיה לנגוצקי ,ראשון חלוצי המפעל ויד ימינו של נובומייסקי.

מגורי העובדים ובנין ההנהלה
מבנה אחד מיוחד ניצב עד היום סמוך למזח הישן .למבנה שתי קומות ,חלונות רחבים ונמוכים ,זוית מיוחדת
הניצבת באלכסון לקו המים שאינו עוד – כל אלה הם שרידי שורת המבנים שהוקמו כאן על החוף עבור עובדי
חברת האשלג ,בתיכנונו של האדריכל ריכארד קאופמן ,אחד האדריכלים החשובים והמשפיעים ביותר על בנייתם
של ישובים ערים ומבנים מיוחדים לפני ולאחר קום המדינה.
קאופמן בנה עבור חברת האשלג בתים שנועדו לסייע בהתמודדות עם תנאי הסביבה הקשים .הגגות הוגבהו
ובינם לבין הקירות נותר פתח שאפשר לאוויר החם לצאת מחלל החדר .החלונות הנמוכים אפשרו מעבר לכל
משב רוח חולף עבור מי ששכב במיטתו וניסה למצוא מנוחה מהחום הגדול בימי הקיץ הלוהטים .הזוית המוזרה
ביחס לקו החוף נועדה לספק לדרי הבניין צל גם בשעות הבוקר ,מותאמת לכיוון זריחת השמש.
מדרום היה חוף הים ,מרחק מספר מטרים מבתי העובדים .מצפון ,כמה מטרים נוספים משם ,נמתחו צפונה
בריכות האידוי של מפעל האשלג .כך הוקפו עובדי חברת האשלג הראשונים במי-מלח ,מצפון ומדרום .עד מהרה
הצטרפו אליהם שותפים נוספים שבחרו לחיות מעבר לקו החוף המוקף הזה .חלק הקימו ישוב מדרום  -שכונה
למשפחות עובדים שבחרו לרדת ולחיות בים-המלח בשכונת עובדים ,וחלק אחר הקים מאוחר יותר ישוב נוסף
מצפון  -קיבוץ בית-הערבה.
מערבית לשורת מבני העובדים ,סמוך לקו-המים ,עמד מבנה הנהלת חברת האשלג .הבית הנאה הוקף בצמחיה
ירוקה ומטופחת ,כתם ירוק בסביבה מאובקת ,חומה -צהובה-כחולה ומלוחה .מאד מלוחה.

בניין משרדי חברת האשלג

מבנה עובדים  -בחוף הצפוני
אודי איזק http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?EntryId=1605614

ברקע :הרי מואב

ב 1928-ביקש משה נובומייסקי ( בעל הזיכיון
להפקת אשלג מים המלח ) מישראל בלומנפלד
להצטרף כמהנדס למפעל הניסיוני שהקים בצפון
ים המלח (קליה) לפיתוח תהליך הפקת אשלג.
בתצלום :משה (מימין) וישראל

השכונה העברית
שרידי שכונת העובדים העברית נמצאים מזרחית לכביש  ,90דרומית לתחנת המשטרה הבריטית.
בשנת  1993הניחו מי שהיו ילדים בשכונה בשנות השלושים של המאה הקודמת שלט צנוע על הריסות
הבתים ,שהזכיר את קיומה של השכונה.

השכונה העברית בים-המלח

בית הספר בשכונה העברית

בשנת  1947הורחבה השכונה ,שהכוונה היתה להרחיבה ל –  200משפחות (פי חמש).
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תצלום אווירי של שכונת המגורים

מפעל האשלג בצפון ים המלח

עבודת ידיים

1947

העמסת האשלג על הקרוניות

עבודות הפריקה של המעונות במזח המפעל בצפון
נעשתה בידי חברי בית הערבה.
עבודה קשה שדרשה כוננות של  24שעות ( לפי הגעת
המעונות מהמפעל בדרום ).
היה נחוץ לפרוק את המטען בזמן קצר ,עם אתי
חפירה ,לתוך סל התלוי על מנוף.
השכר היה זעום.

כדי לשאוב את מי ים המלח לבריכות האידוי,
הוחדר צינור פלדה  30צול ,מצופה מבפנים
ומבחוץ באספלט.
בתצלום :ריתוך קטעי הצינור על חוף ים המלח

המפעל הניסיוני הוקם בצפון ים המלח ,חוף
קליה ,שם הוקמו בריכות אידוי ומתקני שאיבה
הפקה וייבוש של הקרנליט (חומר הגלם
להפקת האשלג) .בבריכות הצפון פותחה
דוברת הכרייה.
בצילומים למעלה :בניית דוברה וחיבור מקצרה

אורך הצינור היה  840מטר וקצהו בתוך
הים היה בעומק של  54מטר.
בתצלום :החדרת הצינור לתוך הים

תחנת הכוח שהקים אריה קארסיקוב
(  ) Karasikovבמפעל הצפוני

אריה עם שני ילדיו
וילדי ידידים

חיבור מערבל למיכל

הקמת תחנת הכוח במפעל

ליד ציוד המפעל

ייבוש והפרדה של האשלג

המיטות מוגבהות – לתפוס את משב הרוח

צריפי המגורים במחנה

החודר מהחלונות

השכונה הערבית
צפונית לצומת הלידו ,על מדרגה המשקיפה לעבר בריכות האידוי הצפוניות ,הקימה חברת האשלג
שכונה עבור עובדים ערביים ומשפחותיהם .עובדים רבים הגיעו למפעל מכל הסביבה ,אך חלקם
התגוררו בסמוך למפעל בשכונה מסודרת .שרידי המבנים עדיין עומדים במקום ,והם מעידים על
התכונה המיוחדת של קהילת העובדים בחברת האשלג הארץ-ישראלית .בין יהודים וערבים שעבדו
במפעל היו מערכות יחסים מיוחדות שדילגו מעל למתחים רבים שהיו מנת חלקם של יהודים וערבים
באותה תקופה .במשך כל שנות פעילותה לא היו ביטויים אלימים של מתחים לאומניים בתחום
עבודתה של החברה בין עובדים יהודים לעובדים ערבים .המתחים והאירועים הרצחניים הקשים
הגיעו מבחוץ .בימים שלפני מלחמת העצמאות עשו מתיישבי הצפון ככל יכולתם לשכנע את תושבי
השכונה הערבית לא לעזוב את המחנה ,מתוך מחשבה שדווקא נוכחותם של ערבים תמנע מתקפה
של הכנופיות שהתארגנו ביריחו לתקוף את השכונה העברית ובית הערבה.
ההיפודרום הירדני
באזור השכונה הערבית ושטחי החקלאות של ישובי הסביבה פעל בתקופה הירדנית היפודרום.
מרוצי הסוסים ותחרויות הרכיבה היו חלק מאווירת הנופש בתקופה ההיא .באזורים הבלתי מעובדים
נותרו שרידי ארוות הסוסים ומבני שירות מאותה תקופה .עד היום ניתן למצוא בשטח מצבורי חביות
ששימשו כתוחמות במסלולים השונים.
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מול הבניינים
בחוף הצפוני של ים המלח.
1900-40

את האשלג שפרקו מה"מעונות" במזח המפעל ,הובילו
בקרוניות למחסן בו היו מיבשים אותו בתנורים.
לאחר הייבוש העבירו את האשלג לשקים של  100ק"ג כ"א
ואלו הועמסו על משאיות המפעל אשר נסעו בשיירה
לירושלים עד תחנת הרכבת ומשם ברכבת עד לנמלי חיפה ותל אביב ולרחבי העולם.
שיירות אלו היוו גם קשר תחבורתי לחברי בית הערבה עד לירושלים וחזרה ממנה.

P.P.L.

משאית מדגם ברוקווי של הובלה ירושלים שעבד על הקו ממפעלי ים
המלח בקליה לתחנת הרכבת בירושלים

המשטרה הבריטית
תחנת המשטרה בצומת הלידו ,סמוך לפונדק הלידו ,מעברו השני של כביש  .90המבנה שימש את המשטרה
הבריטית באזור צפון ים-המלח בתקופת המנדט .מזרחית לתחנת המשטרה עמד שער הכניסה לשטח מפעל
האשלג .לכאן נכנסו רק בעלי תעודת הזהות של החברה .דרומה נמשכה הדרך שהובילה לשכונה העברית,
למלון קליה ולעין-פשחה .למרות נוכחותם של שוטרים בריטים באזור הצליחו אנשי ההגנה והפלמ"ח לקיים
אימונים בנשק ומסעות ארוכים באזור .כשפוצץ גשר אלנבי בליל הגשרים ( ,)1946נסוגו הלוחמים דרך בית
הערבה ועין פשחה לתוככי מדבר-יהודה .העקבות שהובילו מהגשר המפוצץ לקיבוץ גרמו לכך שכל חברי הקיבוץ
הגברים נלקחו למעצר בלטרון ( נלקחו  64גברים 2 ,פצועים נשארו במקום ).
אחרי  6שבועות שוחררו האנשים מלבד  3שנלקחו למחנה מעצר ברפיח.
בשנת  2007החלו עבודות שימור ופיתוח במבנה הישן על מנת להכשירו כתחנת מידע למטיילים באזור.
אודי איזק http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?EntryId=1605617

שוטרים ושומרים ירדנים במפעל

בית המשטרה הבריטית

חג פורים של ילדי משפחות העובדים
בשכונת קליה .מאחור נראה מבנה מגורי
המשפחות .היה זה מבנה בן  3קומות שכל
עוביו של הבניין היה כמידת חדר
מגורים+חדר שירותים ומרפסת צרה

בחוף קליה ,ליד המפעל ,הוקם מחנה
העובדים :שכונה עברית בה גרו משפחות
העובדים וילדיהם

הבית עמד על חוף ים המלח .צדו הדרומי
של הבית עם המרפסת פנה לכיוון הים.
היה זה הצד שחשוף לקרינת השמש
והמרפסת ווילונות היו מגינים במעט כנגד
החום .רצפת הבית הייתה עשויה בטון וכדי
לקרר את הבית היו מציפים בשכבת מים
דקה את הרצפה ,ומאווררים גרמו לאידוי
וקירור המבנה מבפנים

כל ילדי בית הספר של שיכון קליה ליד
צריף בית הספר

בימי החום למדו בסככה

סביב שכונת קליה נבנו עמדות הגנה משקי
חול .המתיחות הביטחונית סביב המחנה
שהיה בודד בסביבה עוינת הייתה רבה באותן
שנים .ירי וצליפות .הילדים גם
שיחקו בעמדות אלו

מלון קליה ( בעלת מתחם קליה היתה חברת האשלג )
היה תחנת עצירה למטוסים ימיים שטסו בקו לונדון-בומביי בין השנים ( 1942אז הופסקו הנחיתות
במלון הלידו של טבריה בעקבות התרסקות מטוס ימי שם) ל .1948

מלון "קליה" החוף הצפוני של ים המלח1920-33 .

תיירות בים המלח  -חוף הרחצה ומלון קליה
השכונה העברית לא ניצבה על החוף הצפוני של ים-המלח לבדה.
לאור ההצלחה הראשונית בהיאחזות על החוף ,הגיעו לנסיון נוסף אנשי התיירות .עוד בסוף המאה ה 19-ניסו יזמים בעלי חזון לחדש
את ענף התיירות והשייט בים-המלח .המלונות שהוקמו ביריחו הפעילו מחנות אוהלים על חוף הים .בתחילת המאה ה 20-החלו יזמים
להקים פרוייקט שייט על פני הים להמוני תיירים שיגיעו מאירופה וירצו להוסיף פעילות נופש לטבילה המסורתית באתר הטבילה שעל
הירדן.
כעת ,בשנות השלושים ותחת עינו הפקוחה והמאבטחת של המנדט הבריטי ,היתה הירידה לים-המלח ולבקעה בטוחה יותר לתייר
הנוצרי או היהודי ,וכאן על החוף חיכו לו מפעל משגשג ושכונת מגורים פעילה .במצב זה ניתן היה להפעיל מוקדי פעילות תיירותית
נוחים ומזמינים.
תחילה נפתח חוף קליה .כאן המקום לתקן טעות נפוצה .השם קלי"ה ,ראשי התיבות "קם לתחיה ים המוות" ,הוא פיתוח מאוחר שנועד
להדגיש את המעשה החלוצי של מתישבי ים-המלח .במקורו קשור הכינוי למושג "קליום" ,בלעז  -היסוד אשלגן.
לשירות המבקרים בחוף קליה עמדו מסעדה ומתקני רחצה ,והסעה שירדה ועלתה מדי יום בקו ירושלים-יריחו בשעה קבועה .כך הצליח
המפעל לקרב באופן מהותי ומשמעותי בין תושבי הארץ לבין הים שרק לפני מספר עשורים היה בבחינת סכנת חיים .אותם ירושלמים
שהזהירו בשנת  1925את מוסיה לנגוצקי שאם ירד לים-המלח יפשיטו אותו "הפראים ,יבשלו ויאכלו" ,יכולים היו לרדת לרחוץ בים,
להנות מסגולות המרפא שלו הידועות עוד מימי קדם ,להנות ממזג האוויר הנוח בימי החורף הקרים – ולחזור לירושלים בקו ההסעות
הקבוע והבטוח עוד באותו היום.

תעודת מנייה של חברת קליה
שפת ים ומבראה בע"מ

מלון קליה

במסגרת פיתוח החוף הוקם בריחוק מסוים ממתקני הרחצה והמסעדה מלון קליה .המלון על  40חדריו היה למקום מפגש של גדולי
הארץ וסביבתה .כאן נפשו יחד בכירי המנדט ,הנהגת הישוב העברי ,אצולת הישוב הערבי ומנהיגים ערבים מהאזור כולו .אפשר רק
לנחש על מה דיברו כל המי ומי בימים של חופשה ,הרחק מהמהלכים הפוליטיים שהסעירו את ירושלים ,תל אביב וחיפה .מול המלון
נחתו מדי פעם מטוסים ימיים .אלה עשו את דרכם בין לונדון לבין המזרח הרחוק ,ואחת מנקודות העגינה הידועות שלהם היתה בים-
המלח המרגיע והמרוחק .הנוסעים בין בירת האימפריה הקרה לבין היהלום שבכתר ,הודו הרחוקה שבמזרח ,נהנו מהעצירה בים המלח
כפי שנהנה מהים הורדוס אלפיים שנה לפני כן .מזג האויר הנוח בימי חורף ,ומי הים המרפאים היו ונשארו מקור למנוחה ולרגיעה.
ילדי השכונה העברית זוכרים היום שבלובי של המלון היה תמיד נעים וקריר.
היום ,כשהמלון המפורסם ההוא אינו קיים וחוף הים המתיבש נסוג גם הוא ,קשה לדמיין את המציאות המיוחדת של אתר הנופש קליה
בשנות השלושים והארבעים .הלגיון הירדני מחק את העדות לנוכחות של חיי נופש מאותה תקופה ,ואת המלאכה השלימה התודעה
ההיסטורית הישראלית ששכחה את מלון קליה כשם שהשכיחה את השכונה העברית של עובדי חברת האשלג.
בשנים האחרונות נעשו מאמצים לאתר את מיקומם המדויק של המלון וחוף הרחצה .הנחת היסוד היתה שמקבצי בטון וברזל הם
השרידים היחידים מהמבנה המרשים של המלון .ביום כט` בנובמבר  ,2005בחיפוש נוסף אחר שירידים מאותה תקופה נמצאה רצפת
המלון ,ומאחור יותר אותר חלק מהמרתף ,כולל גרם מדרגות ,שנותרו מתחת להריסות המלון .הריצפה המכוסה התגלתה בין היתר
תודות לגשמי החורף השוטפים מדי פעם את אדמת המדבר .שלט זיכרון הניצב היום במקום מתאר את סיפורו של מלון קליה
ההיסטורי .נותר לקוות שעבודות פיתוח עתידיות לא ימחקו את מעט העדויות שנותרו מאותה תקופה ראשונים ומיוחדת של תיירות
מימי טרום מדינת ישראל.
אודי איזק

הרי מואב

http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?EntryId=1587345

"קליה" צילום אווירי 1931 -

בית ההבראה קליה – בצפון-מערב ים המלח.

[מהאויר]

1931

ספינת תענוגות – אחת מתוך השתיים – בקליה
(קלירוי ומינאה)

מלון קליה

האירוח :פנסיון מלא תמורת  22גרוש ליום

( אפשרות בלעדית )

מר לוי המנהל עם טוסקניני

טוסקניני בביקור
במלון קליה

ב 21-ביולי  1937נחנך קו טיסה סדיר ,שלוש פעמים בשבוע ,בין ברינדיזי ,רומא וטרייסט למפרץ
חיפה במטוסי החברה האיטלקית אלא-ליטוריה .מזג האוויר במפרץ גרם פעמים רבות לנחיתת
המטוסים בשדה התעופה כאלטרנטיבה למפרץ הסוער.
עקב מזג אויר סוער בכינרת היו לעתים המטוסים של אימפריאל איירוייס נוחתים בחוף המערבי של
ים המלח שכונה "קליה" (קיצור משובש של קאליום ,אשלגן) והיה אתר תיירות מקובל באותן שנים,
כולל מלון ,מסעדה ומרחצאות ספא .מול המסעדה נבנה מזח אליו נקשרו המטוסים לפני שמזג
האוויר בצפון נרגע ויכלו להמריא לטבריה.

מטוס ימי בשדה התעופה ב"קליה"

6.3.1920

בחורף  1944הפך המלון לתחנה עבור מטוסי
ההידרו של חברת התעופה הבריטית B.O.A.C.
אשר טסו בין אנגליה להודו פעם בשבוע.

בן-גוריון קבל את ההודעה לגבי
חלוקת הארץ והקמת המדינה
היהודית באו"ם ב –  29בנובמבר
 1947בעת ששהה במלון
נוסע בשדה התעופה של "קליה" 5.4.1946

ליל כ"ט בנובמבר  1947בצפון ים-המלח

ה –  29בנובמבר  1947הוא תאריך רב חשיבות בהיסטוריה של המזרח התיכון .בהצבעה המפורסמת באו"ם הוכרה זכותו של העם
היהודי למדינה יהודית ,בזכותם של הפלסטינים למדינה ערבית וקבעה את עיקרון חלוקת הארץ ובינאום ירושלים .כל קורות הארץ
הזאת הם תוצאה של דרך ההתמודדות עם ההחלטה ההיא.
תכנית חלוקת הארץ לא היתה משאת נפשם של רבים מאנשי התנועה הציונית ,וגם קבלתה היתה נושא שנוי במחלוקת .בלי קשר
לאמונה ולמדיניות ,מעבר לקווי המתאר של המדינה שבדרך על פי התכנית נמצאו  32ישובים הממוקמים בשטח המדינה הערבית,
ביניהם בית הערבה והשכונה העברית של מפעל האשלג בצפון ים המלח.
ההצבעה באו"ם – מבט מים המלח...
את יום ההצבעה באו"ם זוכר כל מי שחי באותה תקופה בצפון ים המלח .באותו ערב אירח מלון קליה איש נמוך ומודאג – דויד בן
גוריון .מי שעתיד היה להוביל את המדינה הצעירה במהלך מלחמת השחרור ובשנים הסוערות הבאות ,יצא למלון קליה בצפון ים
המלח בכדי לנוח ולהתמודד עם המצב החדש שיווצר לאחר ההצבעה .אנשי השכונה העברית שבאו לחגוג תחת מרפסת חדרו במלון
נשלחו על ידו לבית הערבה .לכו לחגוג איתם ,אמר המנהיג המנוסה ,וידע למה התכוון .ילדי השכונה העברית זוכרים עד היום
שבשער בית הערבה שלחו אותם חזרה הביתה" .עובדים מחר בבוקר" אמרו להם שם ,ונראה שלא התכוונו להעליב  -אלא הביעו
בכך את החשש כי על ההתיישבות בצפון ים המלח מרחפת סכנת קיום.
דויד קורן מבית הערבה זוכר את הלילה ההוא קצת אחרת .שומרת הלילה העירה אותו בשעה שתיים לאחר חצות וסיפרה שאנשים
משתוללים בחדר האוכל .את השמחה ביטאו חלק מהאנשים בשתיה ובהשתוללות ,וכלי מטבח נפלו על הריצפה והתנפצו .השמחה
היתה אמיתית ,כותב קורן ,אבל לאנשי בית הערבה לא היו כוונות להצטרף לחגיגה בשעה כה מאוחרת .קורן מציין כי לא כולם בבית
הערבה קיבלו את תכנית החלוקה .אנשי סיעה ב` ראו בסיום המנדט סכנה למפעל הציוני .מבחינתם ,קבלת החלוקה משמעותה
שהעם היהודי מוותר על זכותו על כל הארץ .בהנהגת טבנקין דרשו אלה הקמתו של מנדט בין לאומי .באותו לילה הבטיח דויד קורן
לאנשי השכונה העברית ולעובדי המפעל החוגגים כי אנשי בית הערבה יצטרפו לחגיגות למחרת עם דויד בן גוריון במלון קליה .אלא
שלמחרת נודע כי בן גוריון עלה לירושלים .ידיעות על התפרעויות ערבים ועל הרוגים מהישוב העברי ברחבי הארץ החליפו את הרצון
לחגוג בדאגה ובחששות .על הכל העיבה העובדה שאזור צפון ים המלח מיועד היה להיות חלק מהמדינה הערבית שבדרך ,ולאנשים
לא היה מושג לאן יובילו אותם המאורעות.

אודי איזק http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryID=1587716

עין ג`היר
עין ג`היר ,מעין מים מליחים  ,היה אחד ממקורות המים היחידים בצפון ים-המלח מלבד הירדן .מאהלי בדווים ישבו סביבו .מי התהום
הגבוהים תרמו להמצאות צמחיה ירוקה באזור הצחיח .המים שימשו את חוף רחצה קליה לפני קום המדינה.
עם הפיתוח החקלאי של האזור יובש המעין ומימיו מנוקזים לצנרת תת קרקעית .השטח שהיה סבך אשלים וקנה הפך לשטח חקלאי
מעובד .מאות מטרים צפונית למקום בו נבע בעבר המעין קיימת היום צמחיה דומה ,וניתן לזהות בקלות נקודות בהן מי התהום גבוהים
על פי מוקדי הקנה הסבוכים.
ג`היר ,שמשמעותו בערבית בור להטמנת תבואה ,הוא שם המסמל פריון או עושר נסתרים – מטמון רב ערך הנסתר מן העין וידוע רק
למעטים .אפשר להבין כיצד מעין באזור כה צחיח זוכה לשם שכזה ,גם אם מימיו מעט מליחים ואינם ראויים לשתיה.
השם משמש היום את חקלאי האזור .מניפת הסחף הגדולה של נחל אוג הנמצאת סמוך למיקומו של המעין היא אחד ממוקדי הפעילות
החקלאית בצפון ים המלח .השטח כולו נקרא בפי החקלאים "הג`היר" ,כשם המעין שהיה כאן בעבר.

מעין קטן הנובע לתוך באר מבוטנת
כמו "מנול" .סביב המעין ריכוז בולט
של קנים וצמחיית מעינות ,המעיין
נמצא בצד המערבי של הקנים.
בתחתית הבאר נביעה של מים שככל
הנראה מזוהמים ממי השפכים
המסוננים המשמשים להשקיית
השדות סביב.
דרך העפר המסומנת במפה המגיעה
למעיין מדרום מזרח אינה מתחברת
לכביש  ,90אך דרך העפר מדרום
מערב דוקא מתחברת לכביש.

עין ג`היר

מצוק העתקים
אתר קבוצת הקודחים

קבוץ קליה
קומראן

סמוך לאתר קומראן ,צמוד למצוק ההעתקים ,עומדת אבן מיוחדת לסמוך
לה חצוב בסלע בור עגול ,שהוא מעשה ידי אדם.
על האבן חקוק סיפור עצוב ונשכח ,שהקשורים בו עמלים שנים רבות
להחזירו לתודעה ולשמר את זכרם של גיבוריו.
בחודש יולי  1938עלו לאתר זה קבוצה של קודחי מים ושומרים .תפקידם
היה להצליח לקדוח לעומק הסלע ,ולמצוא מקור מים מתוקים עבור הישוב
ההולך וגדל בצפון ים-המלח.
המחנה הוקם בסמוך למצוק .המקדח החל לקדוח .באחד הימים החמים,
כשהשומרים והקודחים מתמודדים עם החום הכבד ,הותקף המחנה מכיוון
מערב ,מהמצוק המחורץ והמסולע .חוסר מוכנות וארגון לקוי של ההגנה
גרמו לכך שהיושבים במחנה לא יכלו להשיב באש לעבר התוקפים .ארבעה
נרצחו במתקפה בה לקחו חלק עשרות ערבים.
משה עדאקי ,איש ההגנה שהיה גם הוא במחנה ,הצליח לברוח יחף תחת
אש ורץ להזעיק עזרה מספר ק"מ עד למחנה קליה .האירוע נחשב לכישלון
קשה של ההגנה ,ובעקבותיו ננטש המחנה וננטש הניסיון למצוא מים
מתוקים באזור.
לאחר שנים חזר עדאקי למקום וכתב על אבן גדולה את המילים "פה נפלו
אנשי ההגנה שלמה שוילי ,אברהם עבדי-צדק ,חיים יוסלביץ ,אברהם
זליקוביץ .הם עלו למצוא מים להחיות השממה ."21.7.1938
סימון הקרן הבריטית למפלס הים
נ.צ 242724 / 623755 .גובה374- :
על גבי סלע זה נערכו מדידות של מפלס הים על
ידי אנשי הקרן הבריטית לחקר ישראל בין
השנים  1900ל 1913 -וב .1917 -הסימון
באדום הוא האחרון משנת  1917שסימן את
מפלס הים

מצוק העתקים

מחנה הקודחים
בסוף מאי  .1938שלוש מכוניות יוצאות מקליה שבצפון ים המלח לכוון דרום ,לעין פשח'ה .השיירה פונה בדרך עפר למצוק העתקים.
מהמכונית הראשונה יוצאים שני אנשים אברהם כהן איש גן-יבנה ומלווהו .כהן בא לכאן כדי לקבוע סדרי הגנה לנקודת קידוח חדשה.
מהמכונית השנייה יצאו מפקד משטרת ירושלים ומפקד משטרת היישובים .מהטנדר יוצא הקבלן ריבקינד מפתח-תקווה ,ושוטרים
המלווים ,לראשיהם כובעי צמר שחורים – 'קולפאקים'.
כהן בחן את המישור הקטן ואת הצוק התלול המתנשא כ 30-מטר מעליו .מקום הקידוח צריך להיות במרחק  10מטר מהצוק .הוא
התיישב על אבן וכעבור חצי שעה הייתה בידו תוכנית 15 :שוטרים ערבים יחנו על ההר שמעבר לצוק ,במחנה הקידוח יהיו  12נוטרים
עבריים; סימן את המקום שבו יוצבו מכונות הקידוח ,האוהלים ,הגדרות והעמדות.
מפקדי המשטרה הבריטית אישרו את התוכנית בו במקום .הקבלן קיבל עליו את הקמת המחנה .שלוש המכוניות עזבו את המקום
והדממה חזרה לעין פשח'ה.
ב 22 -ביוני עברו למחנה שליד עין פשח'ה .הגיאולוג קבע את נקודת הקידוח על סלע בתחתית צוק .האחראים על הביטחון קבעו להקים
את המחנה צמוד לצוק .שתי גדרות מגן מאבן בצורת קשת הקיפו את המחנה ובאמצע היו קירות מגן עשויים מלוחות עץ ממולאים בחול
ובאבנים .בתוך המחנה היו אוהלים למגורים וצריף לחדר-אוכל .מכונת הקידוח עמדה מחוץ לגדר המגן ,כך שהגנתו של המחנה הייתה
מכוונת כלפי המישור היורד אל הים.
העובדים והקבלן באו מפתח-תקווה ,השומרים – מירושלים .תחילה היו שבעה נוטרים וכעבור חודש נוספו שני נוטרים כדי לאפשר
יציאה של שומרים לחופשה .העובדים לא רצו להפסיק את העבודה ולצאת לחופש .שני בדווים הובאו להשתתף בשמירה והמפקד הקים
להם אוהל מחוץ למחנה .הם צפו על הנעשה מראש הצוק בשעות היום בלבד .מפקד המחנה היה גם הנהג ויום יום נסע בליווי שני
נוטרים למפעל ים המלח להביא מצרכי אוכל ועיתונים .הליווי נחשב לחוויה ,משום שבמפעלי ים המלח אפשר היה לאכול גלידה ולשתות
מים קרים .במחנה החום היה נורא ובמשך היום לבשו רק תחתונים.
אברהם כהן ביקר אצלנו כל יומיים או שלושה.
את המים לצרכי המחנה ספקו ערבים מהסביבה על חמורים.
המים היו דלוחים ,החום בסביבה היה גדול.
אחרי הצהרים היו סופות חול לרוב .האוכל והלחם היו מתערבבים בחול.
האחראי על הביטחון במחנה היה דוד אלתר ששימש גם כנהג הטנדר
שעמד לרשותם.

מחנה הקודחים

1938

ההתקפה על המחנה
יום חמישי  21ביולי החל כיום רגיל שבו נשמרה שגרת המחנה והעבודה נמשכה כסדרה עד שעה חמש.
במחנה המונה כרגיל  15איש נמצאו באותו יום  ,9השאר היו בחופש בירושלים.
על שני השומרים :שלמה יצחקי ואברהם עבדי-צדק שהגיעו למחנה רק לפני שבוע ,הוטל לעלות על הצוק לתצפית .הם לא עסקו
בשמירה כי אם שחקו במשחקי קוביה.
סמוך לשעה  5.30כ 20 -ערבים מזוינים לבושי מדים התקרבו למחנה.
כאשר נורו היריות ראשונות נפגעו הנוטר הוותיק שלמה שווילי הגרוזיני שהיה ממלא מקומו של אלתר.
שווילי נפל מתעלף והמרצחים שהתקרבו יותר ויותר חשבוהו למת .אברהם עבדי-צדק נהרג במקום .שלמה יצחקי הצליח להסתתר
מאחורי סלע והשיב בכמה יריות מרובהו ,לפי דבריו נפגע אחד המרצחים .אך בראותו שהוא נשאר יחידי כנגד עשרים זרק את רובהו
ועשה את עצמו כמת .תכסיס זה הצילו ממות .ראש הכנופיה ,במדים צבאיים ,ענוד סרטים ומדליות ,התקרב אליו ,בעט בו ברגליו
ומאחר וחשבו למת אמר לחבריו" :יאללה" .אנשי הכנופיה נכנסו למחנה ,שברו את מנעול ארגז הנשק ולקחו את חמשת הרובים עם
 900הכדורים ,שני אקדחי 'מאוזר' ואת חפצי האנשים .הם הרגו בסכיניהם את זליקוביץ ששכב פצוע והסירו את שעונו מידו בסכין .הם
הרגו גם את חיים יוסלביץ ,שמצא מקלט בין קיר המגן והצריף ,והסירו גם את שעונו בסכין .כשראו את ענן האבק של מכונית המחנה
המתקרבת.,זרקו פצצה לבין ההרוגים ,מרסיסי הפצצה נפצע באופן קל בגופו וברגלו שלמה יצחקי ,והסתלקו מהמקום.
אנשי הטנדר ראו את תמונת הזוועה ומצאו כי הנוטר משה עדאקי חסר ,חששו שנלקח בשבי.
איש לא ידע כי הוא רץ יחף לקליה להזעיק עזרה.
כשהגיע עדאקי לקליה מיד הוזעקה למקום מכונית "מגן דוד אדום" והרופאים ד"ר רוז וד"ר סלמון בלוית משמר חזק ,יצאו למחנה.
את עדאקי ,יצחקי ושווילי הפצוע קשה בבטנו העבירו לחדר העזרה הראשונה של מחנה הפועלים בים המלח .ולאחר הגשת עזרה
הועברו לבית החולים "הדסה" בירושלים.
שלושת גופות ההרוגים הועברו לחדר המתים של בית החולים "בקור חולים" בירושלים.
שני הפועלים אברהם זליקוביץ וחיים יוסילביץ נשלחו לקבורה בפתח-תקוה.
הנוטר הוותיק משה עדאקי תיאר את המאורעות:
"שני השומרים הערבים צפו על הדרך" מספר עדאקי,
"הנוטרים שלמה יצחקי ואברהם עבדי-צדק ,היו אמורים
לעלות על הצוק לתצפית אך הם לא עשו כן.

האבן הגדולה

לאחר מלחמת ששת הימים חזר משה עדאקי למקום
המחנה וכתב על אבן שמצא מעל בור הקידוח ,למרגלות
מערות קומראן" :פה נפלו אנשי ההגנה שלמה שווילי,
אברהם עבדי-צדק ,חיים יוסלביץ ,אברהם זליקוביץ .הם
עלו למצוא מים להחיות את השממה "21.7.38 .ומתחת
לכתובת חתם" :משה עדאקי."1967 ,

מצבות בבית-העלמין 'סגולה' בפתח-תקווה
מתוך http://israelitombstones.blogspot.com/2009_07_01_archive.html

סלע ה – P.E.F.
ראה מיקומו במפה בשקופית הקודמת
סלע ה –  P.E.F.הוא הרישום הראשון של גובה ים המלח
ראשי התיבות של הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל –
)  PALESTINE EXPLORATION FUNDפלסטיין אקרספלוריישן פאונד).
הארכיאולוג מקליסטר בשנת  1900עורך הפלגה בים המלח ובעזרת סירה
היוצאת מצפון ים המלח הוא מגיע לנקודה של סלעים ועליה הוא מסמן את
האותיות  P.E.F .ומתחתיהם את מפלס מי הים.
החל ממועד זה ובמשך כ –  13שנה,מידי שנה מדדו את מפלס המים.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת  1914מגרשים העות´מאניים את כל
הנתינים הזרים שחיו בארץ ישראל ,זולת הגרמנים והצרפתיים ,מה שמביא לכך
שמסורת רישום מפלס ים המלח תיפסק.
משה נובומיסקי ממייסדי מפעלי ים המלח ביקש לחדש את מסורות רישום מפלס
ים המלח .בשנת  1926שלח למקום את פרופ´ אשבל אשר חיפש את הסימון בין
הסלעים הנושקים למים ורק לאחר מאמץ רב עלה בידו לאתר את הסימון על סלע
הנמצא ביבשה.
המדידות שנעשו במאה השנים האחרונות
קובעות כי שיא גובה המפלס היה
בשנת  1930שנקבע על  – 390מטר
כיום המפלס נמצא בגובה של  – 420מטר,
ירידת מפלס של  30מטר
במשך  75שנים בלבד.
הסלע הוא בבסיסו של מצוק ראש צוקים
שהיה טובל במי ים המלח
עד לפני כמה עשרות שנים
מיקומו :בין אבן דרך  273ל274-

פרק שני

מפעל האשלג בסדום

יורשתה של 'חברת האשלג הארץ ישראלית'

מערת ארובותיים

אשת לוט
ומערת סדום

מזח העץ של
מפעל האשלג

מחנה העובדים של
חברת האשלג

סדום

מפעלי ים המלח

מפעל מגנזיום ים המלח

המרכז למיפוי ישראל

החוף ליד הר סדום 1920-33

חברת אשלג ארץ-ישראלית () P.P.L. – Palestine Potash Limited
הייתה חברה שעסקה בהפקת מינרלים מים המלח .היא נרשמה ב 31-באוקטובר  1929באנגליה ,ופעלה
על סמך זיכיון שניתן לה על ידי ממשלת המנדט וממלכת ירדן ,ב 31-בינואר  1931בתוקף הסכם בין
"סוכני הכתר למושבות"
)(The Crown Agents for the Colonies acting for the Governments of Palestine and Trans-Jordan

ובין משה נובומייסקי  -מנהלה הראשי של החברה מאז היווסדה ,ותומאס גרגורי טולוק
(Thomas Gregorie Tulloch).
בשנים  1932 - 1931החלה החברה לשווק אשלג וברומין שנוצרו במפעלה שבקצהו הצפוני של ים
המלח.

בריכות האידוי
במפעל סדום
בשנת 1944

החברה יזמה את הקמת המפעל בדרום כאשר התברר כי שם ברשותה די קרקעות לבניית הבריכות
הדרושות לשם הפקת האשלג ,וכן הייתה קרבה למקור מים מהעיירה א-צאפי שמדרום-מזרח לים המלח,
בתחום ממלכת ירדן.
ב 1-במאי  1934הפליגה סירה ובה עשרים עובדים מהחוף הצפוני של ים המלח אל חופו הדרומי ,לרגלי
הר סדום ,כדי להקים שם מחנה עבודה להקמת מפעל המלח בסדום .הסירה גררה אסדות משא שעליהן
חומרי בניין ,מכונית ,מזון ומים .חלק מהאסדות אבדו במהלך סערה בים ,והעובדים הגיעו לחוף סדום
אחרי שלושים שעות .זו הייתה דרך התחבורה היחידה בין המפעל הדרומי שעמד לקום לבין המפעל
הצפוני -מקור האספקה ודרך ייצוא האשלג.
פלוגת העבודה של הקיבוץ המאוחד הגיעה למחנה העבודה בסדום ב 13-באפריל  .1936הידיעות על
מאורעות תרצ"ו חייבו את העובדים להתרכז תחילה בבניית קווי הגנה ורק לאחר מכן בהקמת המפעל.
נבנתה סוללה שעליה הונחו פסי רכבת (שרידי הסוללה נראים כיום בצד הדרך לסדום) .בהמשך נוצקו
יסודות לשם בניית תחנת כוח .ציוד הכרייה והייצור יובא מבריטניה .קבוצה אחרת בנתה את הקירות
לבריכות הקרנליט .השתמשו במאות קורות עץ ,בעלות קצה מחודד ,למען יהיו יציבות באדמה המלוחה.
לאחר שהקימו שתי שדרות מקבילות של עמודי עץ ,שפכו ביניהם אבני גיר מן ההרים מסביב ,ללא
מלחים וללא אדמת סחף רכה .אחת המערות במקום הורחבה והוכשרה למגורי הפועלים .היה זה המקום
היחיד שהיה קריר במשך היום .בסוף  1936היו מוכנות הבריכות הגדולות ובהן מלחי ים המלח ,מוכנים
להפקה ולמשלוח לשוקי אירופה.
על הקמת המפעל בסדום היה ממונה המהנדס הבריטי טולוק שהיה אחד מבעלי המניות בחברה .הוא
היה קולונל בדרגתו הצבאית ושרת בהודו כמהנדס מסילות ודרכים .הוא כבר שהה באזור ים המלח עשר
שנים והיה בעל ניסיון .חזונו היה לראות את העיר צוער המיקראית ,היחידה מערי סדום שנצלה ( מיקומה
המשוער הוא בעיירה הירדנית א-צאפי ) ,נבנית מחדש ואז לשוב לבריטניה.
עד למלחמת העצמאות ,מי שתייה הגיעו למפעל בסדום מהעיירה א-צאפי שמדרום-מזרח לים המלח.
בתמונה :ים המלח מראשה של גבעת הפרונקל

*
*

 1במאי 1934
המפליגים הראשונים
בשתי סירות ודוברה
לייסוד מפעל דרום ים המלח
הוא מפעל סדום
 19חברי הקיבוץ המאוחד ו 8 -עובדי מינהלה

*

בין הנוסעים לסדום היו יהודה קופילביץ (שלרגל המאורע שינה את
שמו לאלמוג) ואורי ברנר ,בנו של י.ח .ברנר.

יהודה אלמוג ()1972 – 1895
על אחת הסירות שירדו לסדום ב  1למאי  1934עמד אדם מבוגר ,שיכול היה בשלב זה של חייו לזכות בתפקיד
ציבורי רב משמעות ולהפרד מהווית החלוץ התוססת התובענית והמסוכנת .עורו שזוף ,שיערו אינו קצר ,מבטו
ואופן עמידתו העידו שלא ראה בירידה לדרום עניין סתמי .בן  39היה ,וכבר עמדו לזכותו לא מעט מעשים מאז
התוודע למפעל הציוני בתחילת המאה ה .20-עד כדי כך התכוון לאמץ לליבו את מהלך הירידה לסדום ,שהחליט
לשנות את שם משפחתו .עם הירידה לסדום החליט יהודה קופילביץ` לשנות את שם משפחתו לאלמוג.
נולד כאברהם מצקביץ` ,בשנת  1895בעיירה סולי הקרובה לווילנה .נלחם במלחמת העולם הראשונה.
לאור אמונותיו ערק מהצבא כבר בשלבים הראשונים לשירותו .עכשיו ריחף מעליו גזר דין מוות .כשהוא במנוסה הגיע לבית דודתו
שהיתה אם שכולה לבן דודו של אברהם  -שנהרג בקרב חודש לפני שהופיע אברהם הנמלט בפתח הבית האבל.
יהודה קופילביץ` היה שמו של בן הדוד המת ,ועם שמו ותעודותיו הצליח אברהם מצקביץ` ,עכשיו יהודה קופילביץ` ,לברוח מחובת
השירות בצבא הרוסי הזר לנער הציוני ,שרוח הצבא זרה היתה לו בשלב זה של חייו.
כשפגש ביוסף טרומפלדור ,גיבור המלחמה והמנהיג הציוני הצעיר ,חברו אצל אברהם מצקביץ` – יהודה קופילביץ` הציפייה לשינוי
חברתי משמעותי עם הכמיהה להתעוררות לאומית יהודית .מצד שני ,לא נמנע מלהעביר ביקורת על גישתו ה"צבאית" של
טרומפלדור ,מיסד ארגון החלוץ ,בועידת היסוד של הארגון בדצמבר " :1918אני מקבל את רעיונותיו של טרומפלדור והנני מוכן ומזומן
להיות סבלו ולשאת עימו את בשורתו לבני עמנו בגהינום שיש לנו על פני האדמה ולומר לו :באשר תלך אלך .רק על עניין אחד אני
מתקומם בכל נפשי :אני נגד הצבאיות בבנין חברתנו החדשה ...אנחנו כבני העם הנרדף ביותר ,אחרי כל העינויים והיסורים שעברו על
עמנו ,אנו רוצים לחולל מהפכה ולחיות חיי חלוצים בחיי קומונה של אחוה וחירות ,בלי שררה ,בלי כפיה ,בלי שפיכות דמים .הגנה כן.
השומר כן .אבל בלי משחק הנערים שסופו רצח ודם .לא נהיה ככל הגויים".
עם הגיעו לארץ מיהר יהודה לדגניה ,לפגוש את טרומפלדור ולהתחיל בעשיה הציונית .כשהגיע התאכזב – דגניה היתה ישוב חי
ועומד .האיש הרגיש שלא צריכים אותו יותר .עד מהרה מצא עצמו בדגניה ב` ,שותף ליצירת ישוב חדש.
בין היתר מילא יהודה קופילביץ` תפקידי מפתח בכיבוש קרקעות עמק יזרעאל
והקמת משק עין חרוד-תל יוסף ,בחציבת וסלילת כביש ראס אל עין (ראש העין)
ובהקמת קיבוץ רמת רחל.

בשנת  1933כשהוא בן  38נשא יהודה לאישה את חווה ,צעירה עולה חדשה מפולין ,ויחד עלו לגליל
והיו לחברי קיבוץ כפר גלעדי.
כשנתקל בהצעת נובומייסקי לבוא ולהשתתף בהקמת מפעל האשלג הדרומי ,נעור לחיים והחליט
להתגייס.
עם הגיעו לסדום שלח מכתב למכריו והודיע – החל מהיום שמי יהודה אלמוג.
(לביתו הבכורה קרא אילת ,לבניו דן ועציון).
יהודה היה מהבודדים שנאבקו על המשך האחיזה בצפון ים המלח.
הוא ניסה גם בימי המלחמה להוביל להקמת ישוב עברי גדול
בנוסף לשכונה העברית ולקיבוץ בית הערבה .בשנת  1947החלו בבנית שכונה נוספת על החוף הצפוני.
 13בתים בני שתי קומות נבנו .לאחר המלחמה רצה האיש שהפך עם השנים לאב גאה לחזור לים המלח .החלוץ איש גדוד העבודה לא
ראה עצמו מקיים חיי קיבוץ שלווים בכפר גלעדי .ים המלח קרא לו – והא כבר לא צעיר .בשנת  1955היה יהודה אלמוג בן  .60עם
תחילת העבודה במפעל הדרומי חשב שיקרא למלאכה .האיש חיכה ,ולא נקרא .אך נקרא להיות לראש המועצה האזורית "תמר" .
הוא ייסד את "הרשות לפיתוח חבל ים המלח" .פיתח את אתר מצדה ואתרים נוספים בעלי ערך היסטורי בשטח המועצה .בנווה זוהר
הקים מרכז מבקרים ומוזיאון .סמוך להר סדום פעלה אכסנית נוער .במצדה החל בבנית "משכן לתרבויות ים המלח" ,אותו תכנן כמרכז
לימודים ומחקר.
בשנת  1962התבשר בשורה נוראה .חווה ,אשתו ואם ילדיו ,חברת כפר גלעדי,
נכנעה למחלתה ואיבדה את עצמה לדעת בכפר גלעדי.
בשנת  ,1972והא בן  ,77לקה יהודה אלמוג בליבו בעת ביקור בקיבוץ רמת-רחל ומת.
על קברו הצנוע נחקקו המילים "יהודה אלמוג – החלוץ הנצחי".
בשנת  1977הוקמה היאחזות הנח"ל אלמוג בצפון ים-המלח.
שנתיים אח"כ נוסד הקיבוץ.

יהודה אלמוג
בתפקיד הסניטר במחנה סדום
1934

בקיץ הוקם מחנה העובדים לרגלי הר סדום .נבנו בריכות אידוי ראשונות ומזח לקשר ימי עם הצפון.
מסילת ברזל צרה הונחה בין המעגן למפעל  -בית החרושת לאשלג  -שנבנה כ 6 -קילומטר מדרום-
מערב למחנה העובדים ליד בריכות המלח "נסעו לשם בקטר קטן בוקר בוקר כחצי שעה".
מים ראויים לשתייה לא היו במקום ,רק בשנת  1935קיבל נובומייסקי את הסכמת האמיר עבדאללה
לספק מים חיים מעין ח'וח'ן שבנאות המדבר א-סאפי .לתפעול השתמשו במים ממעיינות עין-ערוס ועין-
בידה .נבנו בריכות ייבוש ובהן משאבות שטות לשאיבת תמיסת המלח למפעל ,מתקני סינון ,תנורים
לייבוש החומר ומתקני אריזה .נחפרה תעלה להזנת הבריכות ממי הים ,הוקמה תחנת שאיבה והונח קו
צינורות להולכת המים לבריכות .בשנת  1936בתנאי אי-הוודאות שיצר ה"מרד-הערבי" נבנה מנחת
למטוסים לקיום קשר אווירי .ביוני  1937נשלחה לחיפה תוצרת האשלג הראשונה .את האשלג הובילו
בסירות מטען נגררות [מעונות] לצפון ים–המלח ומשם במשאיות לנמל חיפה.
http://israelitombstones.blogspot.com/2010/05/blog-post.html
סיפורי ארץ-ישראל  -מצבות מדברות 1850 – 1950

הרי מואב

הרי אדום

א-סאפי

ואדי חאסה

( צוער המקראית )

( נחל זרד המקראי )

הרי מואב

רפסודה ש"קוצרת" את הקרנליט – מינרל חשוב להפקת האשלג – במצב
צבירה נוזלי,טרם שהופך למוצק.התמיסה המרוכזת מוזרמת בתעלה לכוון המפעלים.

מפעל האשלג הוקם בדרום ים המלח והעובדים התגוררו במחנה מצפון ,לרגלי הר סדום .בין מחנה
העובדים למפעל הותקנה מסילת ברזל ,וקטר עם קרונות פתוחים היה מסיע את העובדים מדי בוקר
מהמחנה למפעל ,המרחק כ –  6ק"מ ,משך הנסיעה כחצי שעה.

בריכות האידוי

מחנה העובדים ליד הר סדום

סוכת השמירה במחנה העובדים

הקמת היסודות של מפעל האשלג
בריכות האידוי ותעלת החלוקה של המים

בריכה מיובשת של המינרל קרנליט

המזח ,ממחנה העובדים לכיוון הים

מזח ,שנות השלושים

מזח העץ המקורי בסדום

הסירה שהובילה מים ליד המזח מא-סאפי

בנית המזח מהמחנה לתוך הים

מי הים הוזרמו אל בריכות האידוי
בצינורות עץ

רכבת הובלת הקרנליט מהבריכות למפעל

ה"מעּונה" – ( דוברה )
בשנותיו הראשונות של המפעל לא היתה דרך מסדום לבאר שבע.
את האשלג היו אוספים בעזרת אתים מבריכות היבוש לקרוניות.
את הקרוניות הביאו למזח על הים ( תצלום משמאל ) ,שמתחתיו היתה סירת ההובלה ( תצלום מימין ) אותה היו
מטעינים ב  300 – 150טון אשלג ,הסירה נגררה במשך שעות ,למפעל הצפוני.
שם חברי בית הערבה פרקו את הקרנליט מהסירה לתוך קרוניות והאשלג הועבר למפעל לייבוש.
האשלג היבש הוטען בשקים של  100ק"ג והוטען על משאיות של חברת ההובלה ,להעברה לירושלים.

הלאנץ'

(הגוררת)

והמעונה

(הדוברה –

הנגררת) 1943

הובלת האשלג מסדום לקליה בדרך הים

הסירות להובלת האשלג ( "מעונות" )
היו ללא מנוע .הן נגררו ע"י סירת מנוע.
המסע נמשך לעיתים מעל ליממה
( בהתאם לתנאי מזג האויר ).

מבט מהר סדום לכיוון צפון-מזרח.

1934-37

מבט מהר סדום לכיוון דרום.

1934-37

מחנה העובדים בסדום

המחנה היום

המקלחת

שירותים

בניין חדר האוכל והמטבח
אולם האוכל

בית הביטחון

יד לזכרו של לנגוצקי במחנה העובדים ההיסטורי שלמרגלות הר-סדום

בדרך מסדום לקליה

חזרה מסדום לצפון ים המלח בסירה של
חברת האשלג טיול מחנות העולים 1944

שחרור סדום וכיבוש עין גדי

המצור על סדום הוסר סופית ב  23.11.48כשלוחמי הפלמ"ח (חטיבת אלכסנדרוני) הגיעו עם רכביהם לדרום ים המלח לאחר כיבוש
הנגב .לאחר חודשים של קשר אווירי וניתוק ממוקדי המאבק וההתישבות בארץ ,חוברה סדום למדינה הצעירה שהיתה עדיין נתונה
במלחמת העצמאות.
ארבעה אוטובוסים הועמסו בציוד ובחומרי נפץ ויצאו דרומה לנגב.
לאחר נסיעה ארוכה ומפרכת הגיעו הכוחות לסדום ונערכו עם הלוחמים שם למבצע הנחיתה הימית על חוף עין גדי .כלי חיוני למבצע
היו כלי השיט שנשארו על החוף ,רכושה של חברת האשלג .לאחר שקציני הלגיון עשו שימוש בתותחים ואף במטוסים בריטיים בהפגזת
סדום ,עמדו כוחות צה"ל לעשות שימוש צבאי בציוד של חברה בריטית.
על המלאכה שקדו שניים מאנשי החברה עצמה :האחד ,מוסיה לנגוצקי ,שסגירת המפעל לא הפרידה בינו לבין ים המלח והיה אחד
מהגורמים המרכזיים בשמירה על הנוכחות היהודית בסדום בחודשי המצור ,והשני ,בחור צעיר בשם שלמה אראל ,שבימים קודמים
ניהל את ענף השיט של המפעל ועתיד היה להפוך לאלוף בצה"ל ,מפקד חיל הים הישראלי .עכשיו היו השניים ,לנגוצקי ואראל ,מסייעים
לכוחות להתארגן לשיט בים המלח ולנחיתה חשאית מבלי שיראו אותם הכוחות הירדנים העומדים מספר ק"מ מזרחית לשם ,על חופו
המזרחי של הים.
לאחר שנחתו כוחות החלוץ ,הונחתו כוחות נוספים ,ולפני הבוקר חזרו כלי השיט למקומם .עם אור ראשון נראה היה לירדנים כאילו לא
זזו ממקומם .כך המשיכו גם בימים הבאים לחזק את האחיזה על החוף.

תצפית מהר סדום
לים המלח
והרי מואב

ב 18-באפריל  1948הפסיקו הבריטים ללוות שיירות מירושלים למפעל האשלג בצפון ים המלח.

במהלך מלחמת העצמאות הושבתה הפעילות במפעלים ובסיומה עמדה חברת האשלג על
סף משבר כלכלי .למרות מאמציו של משה נובומייסקי ( ,)1961 - 1873לשקם את החברה
נאלץ לבסוף להעביר את זיכיון הכרייה לידי חברה ממשלתית ("מפעלי ים המלח").

מקורות:
ויקיפדיה
עמוד ענן
תפוז – הבלוגיה אודי איזק
 - YNETכתבות ותמונות של אודי איזק

http://he.wikipedia.org/
http://amudanan.co.il/
http://www.tapuz.co.il/blog/
http://www.ynet.co.il

אוסף מטסון  -מחלקת הצילום של המושבה האמריקאית – ספרית הקונגרס
http://he.danielventura.wikia.com/wiki/Dead_Sea_album_Pictures_1934-1937

אלבום התמונות של אלישבע ליטן
אוסף צילומי חנן הרצברגר

דוד קורן  -בסימן קריעה ימיה האחרונים של בית הערבה תש"ח ,עם עובד ,בשנת 1983
צביקה דרור  -שותפות במעשה הבריאה הסיפור של בית הערבה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד 1994

תודה לנדב מן " -ביתמונה" מרחביה
על האישור להעתקה מתוך אלבום "בית הערבה" ומאתר ynet

@@@@@

תודה לאודי איזק – מנהל מח' חינוך מועצה מקומית מגילות ים המלח
על האישור לשמוש בחומרים שלו שפורסמו באינטרנט

תודה לירדנה תמיר
ילידת בית הערבה
שפונתה מבית הערבה בגיל 7
על שנתנה מאוסף צילומי אביה –
חנן הרצברגר ז"ל איש בית הערבה

ירדנה עם אמה רות 1942

חנן הרצברגר אשתו רות
1942-1943
ירדנה וטרי

תודה לאלישבע ליטן
חברת בית הערבה מ 1943
 ...מורה לעברית בסדום
 ...אחות בנטישה של בית הערבה ( על המעונה לסדום )
על עזרה בהשגת חומרים
על עזרה בהגהה
וממפונות בית הערבה 1948
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