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שם הקורס:  מדבר יהודה וים המלח
 מספר הקורס:     16-363-01                            
סוג הקורס: שעור
מרצה: מר מ. רובינשטיין
   שנת לימודים:    תשע"ח        סמסטר:  א                 היקף שעות:  1  ש"ש
 אתר הקורס באינטרנט:           
א. מטרות הקורס
             הכרה והבנה של יחידות הנוף הבונות את האיזור 
            עיצוב הנוף בציר הזמן
            יחסי גומלין בין אדם ונוף בעת החדשה. 
          בעיות אקטואליות באיזור ים המלח
ב. תוכן הקורס: 
             רשימת הנושאים:
           גישות גיאוגרפיות שונות להגדרת איזור.
           חלוקה ראשית וחלוקות משניות  של חבל יהודה. 
           מיקומו של מדבר יהודה וגבולותיו.
           מערכת הקימוט שיצרה את חבל יהודה.
           קו המגע בין הנגב הצפוני ודרום מדבר יהודה.
           אפיונה של בקעת ערד  ומיקומה של העיר ערד.
           שלושת חבורות המסלע הבונות את מדבר יהודה.
           תהליכי ההוצרות של שקעי ים המלח.
           לידתו של הר סדום ושלבי התפתחותו בציר הזמן..
           מיון  והכרה של נחלי מדבר יהודה.
           ניתוח אקלימי של מדבר יהודה.
           תולדות חקר ים המלח.
           שמות ים המלח במקורות השונים .
           מפלסי ים המלח בתקופות ההסטוריות  עד ימינו.
           הקמת  מפעל האשלג בצפון ים המלח בתחילת המאה העשרים.
           הקמה והתפתחות של מפעלי ים המלח לאורך המאה העשרים והעשרים ואחד.
           מועצה אזורית תמר ומועצה איזורית מגילות.
           ההתישבות היהודית בבקעת הירדן.
           מעלה אדומים- עיר במדבר יהודה הצפוני –הקמה והתפתחות.
           הנוודות במדבר יהודה.
   
שיטות ההוראה : 
הרצאות בעזרת מצגות
סדנא בכתה
סיורים בשטח
מרצה אורח.
   





 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
מס' השיעור
נושא השיעור
קריאה נדרשת מספר
 הערות
1
גישות גיאוגרפיות שונות להגדרת איזור. חלוקה ראשית וחלוקות משניות  של מדבר יהודה
22,15

2
מיקומו של מדבר יהודה וגבולותיו
12

3
מערכת הקימוט שיצרה את חבל יהודה.
15,26
סיור מס  1
4
 בקעת ערד  והעיר ערד.

1,2,3
 
5
שלושת חבורות המסלע הבונות את מדבר יהודה.
12,15,26

6
תהליכי ההוצרות של שקעי ים המלח,הר סדום
9,12,19
סיור מס  2  
7
חקר ים המלח. ושמות במקורות השונים
5,6,14,17

8
אקלימי מדבר יהודה
14,15,16

9
מיון  והכרה של נחלי מדבר יהודה
12,13

10
מפלסי ים המלח בתקופות ההסטוריות  
24,25

11
מפעל האשלג בצפון ים המלח
8,11,20,30

12
מפעלי ים המלח
7,18,27
סיור מס  3   
13
אוכלוסיה בעבר ובהווה
4,5,6

14
הנוודות
28,29

15
כיצד נציל  את ים המלח ?!



רשימת הסיורים:  
   סיור מס. 1 :  דרום מדבר יהודה ( מצומת להבים , צומת שוקת , בקעת ערד ,ערד , ים המלח.)
 סיור מס. 2 :  צפון מדבר יהודה  (מירושלים ,מעלה אדומים,צומת קליה,אבנת ,מצפה דרגות.)
 סיור מס. 3 :  מפעלי ים המלח ונאות הככר.
ג. חובות הקורס:
   דרישות קדם:אין
  חובות / דרישות / מטלות:
השתתפות בשעורים חובה. השתתפות בסיורים, הגשת  דוחות סיור מבחן סופי

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):מבחן בסוף הקורס,ציון עובר
ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)
   1.  אפרת, א.                 ערד עיר חדשה במדבר  -  עיר ואיזור    1971, עמ’ 46 - 59
      2.  אפרת, א.              עיירות הפיתוח בישראל -  עבר או עתיד , 1987 ,  עמ’ 102 - 110
 3.  אפרת, א.              ערים ועיור בישראל, ערד-  גישה חדשה בתכנון...   עמ’ 188 – 199
 4.  אהרוני, י.  רוטנברג,ב. בעקבות מלכים ומורדים במדבר יהודה  ,הוצ' מסדה ,ת"א  1997
 5.  אילן צבי.                   ים המלח וחופיו, הוצאת עם עובד,   1971
 6.  אילן צבי.                   מדבר יהודה, הוצאת תרבות וחינוך  ,1971
 7.  גביש , ד .                 מלח  הארץ , הוצ' יד בן-צבי , ים  ,  1995
 8.  גלעדי  , י.                 חיים חדשים  לים  המלח , הוצ' יד בן-צבי , 1998   
 9.  זאק , י .                   הר  סדום  ,   עבודת דוקטור  ,  אוני.  עברית  ,  1968
	10. הראל מנשה.            מסעי מדבר יהודה  וים המלח, הוצאת עם עובד, 1971
11. ליאון ,חוה .             פותחים את הים   , הוצ' יד בן-צבי   , ים ,         1997 
12. מרכוס מנחם.           מדבר יהודה הדרומי, רשות שמורות הטבע,   1984
13. מרכוס מנחם.           מדבר יהודה הצפוני,             "                1986 .
14. נאור , מ ,                ים המלח ומדבר יהודה  , עידן  14  ,  הוצ' יד בן-צבי , ים ,תש"ן                                              
15. ניר , דב.                 גיאומורפולוגיה של א”י, הוצאת אקדמון, 1970 , עמ’ 189 - 196 
16. קרמון, י.                ארץ ישראל, הוצאת יבנה, 1973 ,                     עמ’ 367 – 372
17. רוזנסון ,י .            ים קדמוני  ,  הוצאת אריאל ,   ים  ,    2000  
18. רז , אלי .               ספר ים המלח , הוצ' רשות שמורות הטבע ,  1993
מאמרים מתוך “טבע וארץ
 19 גלעדי יאיר. מערת הקולונל  בהר סדום, כ”ד,5 , עמ’ 219 – 221 
גלעדי יאיר. קם לתחיה  ים המלח,  כ”ו,4, עמ’ 23 – 26   20
21   הראל מנשה. מדבר יהודה - מדבר יהודי, ט”ו,4, עמ’ 188
22   משל זאב.     יחידות הנוף של מדבר יהודה, ט”ו,3, עמ’ 116                            
23    עגנון אמוץ.   שלבים בשבירה במצוק העתקים. כ”ד,3, עמ’ 124 - 127
24    קליין צפורה. שנויי מפלס   ים המלח, י”א,3, עמ’ 104
25  קליין צפורה. שנויי מפלס   ים המלח, כ”ג,6,  עמ’ 262
26 רוט ישראל.   הגיאולוגיה של צפון מדבר יהודה, י”א,3, עמ’ 111
27  רז אלי.         מדבר יהודה בלחץ הפיתוח, כ”א,4, עמ’ 147
28  *שמואלי,א.    התנחלות הבדווים של מדבר יהודה, י”ג,1, עמ’ 44
29  *שמואלי,א.    ישובי הבדווים בספר של מדבר יהודה, י”ז,5, עמ’ 224
*קתדרא  ארן מיכאל.  הזכיונות לחיפושי אשלג ונפט בא”י,  תש”מד ,31 , עמ’ 135 -15330   
ארץ  יהודה ושומרון שמואלי א.  גרוסמן ד. -עורכים , הוצ' משרד הבטחון, תשל"ז 
המאמרים :
31. גת   ר.      ההאחזות היהודית בצפון ים המלח ...   עמ’ 597-604  
32.מרקובסקי נ.  ההתישבות היהודית בבקעת הירדן .   עמ’ 630-638  
33.עמירן ד.   דורא-לדמות הישובים בספר הבדווים.     עמ’ 537-541   
34.שמואלי א. ישובי הבדווים בספר של מדבר יהודה.   עמ’ 564-566    
35.    מפות,          1:50000   מדבר יהודה –דרום  וצפון הוצ' מחלקת המדידות,2007


