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 אלי זוהר ז״ל

אלי זוהר היה מנהל המכון הגיאולוגי בין 
 . 1979-ל 1967השנים 

בעברו הרחוק היה לוחם, מפקד פלוגה 
בקרבות מלחמת העצמאות בירושלים 

היום  –בנוטרה דם, רמת רחל, גבעת כרם 
מלחה ועין כרם. גבורתו  –אזור יד ושם 

הייתה לשם דבר. אלי היה אדם צנוע ולא 
 מפיו שמענו זאת.

בהמשך למד גיאולוגיה במחזורים הראשונים 
באוניברסיטה העברית. עבד באיתור מחצבים 
בעיקר פוספטים במסגרת מחצבי ישראל. 
היה המפקח על המכרות במשרד התעשיה 
והמסחר ואח"כ מנהל המכון הגיאולוגי. 

פרש המשיך לעבוד במסגרת המכון לכש
הגיאולוגי בסקר הפוספטים הארצי אשר 
כתוצאה ממנו הוכפלו רזרבות הפוספטים 

המוכרות. הצד האפליקטיבי ישומי הנחה את עבודתו. כמנהל המכון דאג לעובדים ויזם 
 תחומים חדשים כמו עבודת צוות המכון באתיופיה בסוף שנות השישים.

 בא למכון ובעיקר להאזין לסמינריונים.עד ימיו האחרונים נהג ל
 איש מקצוע ישר דרך, אמיץ וצנוע ומנהל הדואג לעובדיו.

 יהי זכרו ברוך.
 

 מיכאל בייט
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 ל"ז) יוקי( ברטורא יעקב

יוקי, דור שישי בירושלים היה מצאצאיו של הרב 
אליעזר ברגמן שהיה מראשוני העולים מגרמניה 

"ציונות", הרבה מתוך  1834לארץ ישראל בשנת 
לפני הקמת התנועה הציונית. יוקי נולד בשנת 

, גדל בבת ים וסיים את בית הספר התיכון 1935
. מסבות 1952העירוני הדתי ב' בתל אביב בשנת 

רפואיות לא שרת בצבא אך אחרי מלחמת יום 
כיפור התנדב לצבא, עבר טירונות והמשיך לשרת 

יה במילואים. הוא החל את לימודי הגיאולוג
באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשי"ג 

) במחזור הרביעי של המחלקה לגיאולוגיה 1953(
יחד עם חמישה תלמידים נוספים. יום אחד הגיע 

למה לא יהיו גם מושי ויוקי. החל מאותו  -מוני למעבדה ואמר יש לנו עוזי, חומי, מוני ואורי 
-לוגיהשי גיאולוגיה וחוגים משניים מינרויום מכירים אותו רק בשם יוקי. יוקי למד חוג רא

. במסגרת הלמודים הוא השתתף 1958סיים לימודיו בשנת פטרוגרפיה וגיאוגרפיה ו
בסיורי המיפוי של הנגב שנערכו על ידי פרופ' יעקב בן תור וד"ר עקיבא פרומן ז"ל. עבודת 

נה "הקיר הגמר שלו הייתה על נחל מאובן בתוך סדרת אבני החול באזור תמנע אשר כו
המשוגע" לאור תופעות מוזרות שנתגלו במחשוף זה. בהמשך לעבודת הגמר הוא המשיך 
גם במיפוי גיאולוגי של אזור שחורת. לאחר סיום הלימודים הוא החל לעבוד במכון 

אשתו לעתיד שבמהלך השנים ונולדו להם  –הגיאולוגי ששם גם זכה להכיר את יואנה 
 1964-1960גיאולוגי הוא עבר לתמנע ששם עבד בשנים שני בנים ערן ואמיר. מהמכון ה

עבד באתיופיה ולאחר שובו נתמנה לגיאולוג  1969-ו 1968וחזר למכון הגיאולוגי. בשנים 
. לאחר סגירת תמנע 1976הראשי של מכרות נחושת תמנע עד סגירת המפעל בשנת 

ים. אחרי הוא לימד שנה בבית הספר התיכון באילת ואחר כך חזרה המשפחה לירושל
), (BSFישראל  -לאומית למדע, ארצות הברית-מספר חודשים החל יוקי לעבוד בקרן הדו

המשיך שם עוד מספר ו מילא תפקידים בכירים שונים והגיע לתפקיד סגן מנהל הקרןשם 
. ״ן"שנים לאחר גיל הפרישה. במשך שנים רבות הוא היה פעיל מסור ונאמן בארגון "ער

ועם מי שפנו  איתםמתנדבים רבים ופיתח יחסי ידידות מיוחדים במסגרת זאת הוא הדריך 
לילות ליד  ישבעזרה נפשית. יוקי ייחס לפעילות זאת חשיבות רבה ביותר ו תלקבל

הטלפון כדי לעזור לנזקקים לסיוע עד ימיו האחרונים. יוקי היה חבר נאמן, מסור 
 .יהי זכרו ברוך. היה במותו 82למשפחתו וחבריו וכך ייזכר לכל אשר הכירו. בן 

 אורי וירצבורגר
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	 :1 מספר סיור

והשפעתה על הנוף מגיל פלייסטוקן מוקדם  המערכת המורפוטקטונית
 סיור מנחל פארן בדרום ועד לנחל צין בצפון –בהר הנגב הנוכחי 

 יואב אבני

 המכון הגיאולוגי

 מבוא

הסיור שלהלן מתמקד בפאזה טקטונית וארוזיבית צעירה שהתרחשה בחלקים נרחבים 
 -של ישראל ואף במרחב שסביבה כמו בחצי האי סיני ובירדן בפלייסטוקן המוקדם, לפני כ

מיליוני שנה. לפאזה זו השפעה מכרעת על עיצוב המבנה הטקטוני הנוכחי של  1.5-1
תפתחות של המבנה הטקטוני בעתיד. הפאזה האזור ויש בה כדי להצביע על מגמות הה

המורפוטקטונית המלווה אירוע זה מסמנת בנגב שלב חדש בעיצוב הנוף והיא נבדלת 
במובהק ממערכות מורפוטקטוניות קודמות מגיל אוליגוקן ומיוקן ששרידיהם נוכחים בנוף 

 הנגב גם כיום. 
נית הצעירה תובא על מנת להבין את זירת הפעולה שבה מתרחשת הדפורמציה הטקטו

להלן סקירה קצרה של השלבים המורפוטקטונים העיקרים שמעצבים את נופו הנוכחי של 
הנגב. יודגש כי מאז הפך האזור באוליגוקן המוקדם לאזור יבשתי והחלו בו תהליכי עיצוב 
הנוף, נשמרו בנופו שטחים ניכרים המשמרים עדויות לתהליכים טקטוניים וארוזיביים 

מלמדים על תהליך התרוממות אזורית וביקוע היבשת המתרחשים באזורינו ארוכי זמן ה
 מיליון שנה.  30 -לאורך יותר מ

 הקדומה המסגרת המורפוטקטונית. 1

נסיגת הים מאזורי הר הנגב והנגב הדרומי שהתרחשה באיאוקן המאוחר מסמנת שלב 
זור על ידי חדש בהתפתחות המורפוטקטונית של דרום ישראל. עד למועד זה נשלט הא

תהליכים של השקעת משקעים ימיים המשולבים בהתפתחות מבני הקימוט של ה"קשת 
הסורית". לאחר האיאוקן התרומם האזור אל מעל למפלס הים והוא נתון מאז ועד היום 
למשטר יבשתי. משטר זה הטביע את חותמו על מבנהו המורפוטקטוני שעוצב במספר 

ווה בארוזיה יבשתית. בשלבים סינטקטוניים שונים מחזורים של דפורמציה טקטונית המל
ובתקופות של רגיעה יחסית בין האירועים הטקטוניים הושקעו באזור מספר יחידות 
סטרטיגרפיות יבשתיות, הכוללות משקעים של קונגלומרט, קלסטים דקים (חול וחרסית) 

ורת חצבה ולעיתים גם של משקעים אגמים. היחידות החשובות ביותר בהקשר זה הן תצ
על פרטיה השונים שגילה מיוקן מוקדם ותצורת הערבה ששקעה בפליוקן ובפלייסטוקן 
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מיליון שנה). את  2.6 -ל 2011פלייסטוקן הוזז בשנת   –המוקדם (לאחר שגבול הפליוקן 
 שני אירועי ההשקעה הללו יוצרים שני מחזורים טקטוניים חשובים ובולטים:

טית ומתמשכת המלווה בשבירה של כל המרחב אירוע נרחב של הרמה טקטונית אי .1
 -שסביב ים סוף ובכלל זה דרום ישראל מתרחש במהלך האוליגוקן. אירוע זה נמשך כ

 Avni et)מיליוני שנה מקדים את ביקוע ים סוף ואת פעילות טרנספורם ים המלח ( 10-6
al, 2012 טקטוניים . במהלך אירוע מתמשך זה הורמו ונגדעו באופן דיפרנציאלי בלוקים

קמברית במרחב אילת, סיני ודרום ירדן -שונים עד כדי חשיפת סלעי התשתית הפרה
). בלוקים טקטוניים 2016בעוד שבבלוקים סמוכים וירודים נישמר חתך איאוקני (אבני, 

אלה תחומים על ידי מערכות של העתקים עתיקים שהופעלו מחדש בשלב הטקטוני 
ם של בלוקים אלה לאורך הערבה וים המלח מעידה כי האוליגוקני. בחינת מיקומם וכיוונ

באזור זה כבר התקיימה באוליגוקן מערכת שבירה מפותחת שלתוכה עתיד להיכנס 
. לקראת סופו של האירוע (Avni et al, 2012)במיוקן התיכון טרנספורם ים המלח 

 RTS – Regionalהאוליגוקני עוצב מישור הגידוע הרגיונלי של הנגב וסביבתו המכונה 
Truncation Surface  הקובע עד היום את היחידות הסטרטיגרפיות החשופות במפלס

הפסגות והרמות הגבוהות בנגב. תוצרי הבליה והארוזיה הובלו אל הים והצטברו באגן 
הלבנט שהווה את בסיס ההשקעה למערכת הניקוז האזורית ששורשיה בצפון מזרח 

זה מתחתרת קלות ושוקעת במיוקן המוקדם  אפריקה וערב. אל תוך נוף כמעט מישורי
 ). 2002תצורת חצבה (קלבו, 

החל מהמיוקן התיכון מתחילה הרמה טקטונית של אזור הנגב היוצרת מבנה כיפתי  .2
מערב המלווה את טרנספורם ים -דרום דרום –מזרח -מאורך בכיוון מקורב צפון צפון

 Zak and; 1970ונקל, המלח והאזורים השקועים ההולכים ומתפתחים לאורכו (גרפ
Freund, 1981 המבנה הכיפתי המתפתח בהר הנגב כלל בתוכו מספר מבנים .(

אנטיקלינליים וסינקלינליים שהתפתחו במקורם בקרטיקון העליון בשלב הדפורמציה 
על קימרוני גדול ההולך ומתרומם. -הטקטונית של "הקשת הסורית" ועתה שולבו במבנה

במרכזו שיבשה את מערכת הניקוז הרגיונליות של הרמת כתפי הבקע וההשתפלות 
תצורת חצבה שחצתה עד אז את תוואי הבקע בדרכה אל הים התיכון וזו הוחלפה על ידי 
מערכות ניקוז מקומיות שהתכנסו אל הבקע עצמו ממזרח (רמת ירדן) וממערב (הנגב). 

חוזרת של בשלב ראשון מולא הבקע הראשוני שהתפתח על ידי תוצרי הבליה והסחיפה ה
החתך הקלסטי העבה של תצורת חצבה שכיסה עד אז חלקים נרחבים של האזור. תוצרי 
הסחיפה החוזרת מבטאים שלב מורפוטקטוני חדש ביחס למחזור ההשקעה של תצורת 
חצבה. מסיבה זו מוצע לבדל את תוצרי ארוזיה הללו כיחידה סטרטיגרפית נפרדת שמוצע 

זו נכללה בעבר במניין היחידות הסטרטיגרפיות של לה השם "תצורת עין יהב". יחידה 
 ).  2002תצורת חצבה כפרט חופירה (ראה קלבו, 

בשלב מוקדם של הפאזה הטקטונית הזו הופעלו גם קווי השבירה שכיוונם המקורב 
) הכוללים, 1974ברטוב, מרכז סיני ( –מערב המשתייכים למערכת הגזירה נגב -מזרח
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בתור ופארן. במבנה ירוד -נפחה, רמון, עריף -, סעדבגזרת הסיור, את העתקי צין
שהתפתח בין שני העתקים תת מקבילים של העתק פארן התפתח מבנה של גרבן 

 ). 2002המכונה "אגן כרכום" שבו נשמר חתך עבה של תצורת חצבה (קלבו, 
לקראת סוף המיוקן התיכון הפך בקע ים המלח לאגן ניקוז פנימי. תהליך זה מתועד היטב 

) שבתחילה 2007הר הנגב הצפוני על ידי השקעת קונגלומרט חימר (זילברמן ואבני, ב
מיליון  11.8שבע. סביב -ניקז חלקים מבקע ים המלח אל הים התיכון דרך בקעת באר

שנה שובש מהלכו של נחל חימר הקדום כתוצאה מהתרוממות שדרת ההר החוצצת בין 
-ב המרכזי התפתחה בשלב זה כיפה אבקע ים המלח ממזרח והים התיכון במערב. בנג

דרום מערב ושיאה במערב קמר רמון (אבני,  –סימטרית גדולה שצירה מכוון לצפון מזרח 
מ'  1000 -יותר מ –). כיפה זו מעניקה למערב הנגב המרכזי את גובהו המיוחד 1991
בתור בדרום.  –קו הצין בצפון וקו עריף  -התחומה בין שני קווי שבירה ראשיים  -היום 

בתור התפתחה בשלב הזה טבלה נטויה היורדת מרמות -בנגב הדרומי שמדרום לקו עריף
 -מ' (רמות הע'גמה והתיא) והמשתפלות כלפי צפון לגובה של כ 1600מרכז סיני מגובה 

 מ' באגני הכרכום והמישר.  400
ת ניקוז אל תוך הנוף הטקטוני הזה התחתרו במהלך המיוקן העליון והפליוקן מערכו

מקומיות שחילקו בניהם את השטח שבעבר נוקז כולו על ידי מערכת הניקוז הרגיונלית 
של תצורת חצבה. מערכות חדשות אלה ניקזו שטחים ממזרח וממערב לבקע הערבה וים 
המלח והתפתחו גם ממערב לקו פרשת המים בדרכם אל הים התיכון. אחת ממערכת 

קר הנגב הדרומי והמרכזי אל חלקו הדרומי של אגן הניקוז הגדולות ביותר שניקזה את עי
שכללה  )Avni et al., 2000; 1998אבני, נקרות" (-ים המלח הייתה מערכת נחל "פארן

את אגני הניקוז המאוחדים של נחל פארן ושל נחל נקרות של היום ואף חלקים מאגן ואדי 
ורדות הרי אדום אל אל עריש. בנוסף כללה מערכת זו אגנים במזרח הנגב ואף חלקים ממ

הערבה. במקביל התפתחו באזורים שממערב לקו ההרמה הראשי אגני ניקוז נוספים 
מערב הנגב. מערכות ניקוז חדשות -ובהם אגן ואדי אל עריש שבסיני ונחל הבשור בצפון

 אלה התחתרו לעומק של מאות מטרים מתחת לפני הנוף המיוקניים של תצורת חצבה.

המרכזי  ת מפתח לזיהוי הדפורמציה הטקטונית הצעירה בנגביחיד –תצורת הערבה . 2

 והדרומי

ארוזיבית שראשיתה במיוקן התיכון -ניתן להניח כי בשלב הראשון של הפעילות הטקטונו
התקיימו לאורך מערכות הניקוז החדשות תנאים ארוזיביים אגרסיביים שלא אפשרו את 

הנחלים שהלכו והתעמקו.  הישרדות היחידות האלוביאליות היבשתיות בתוך עמקי
סדימנטים מן השלב הזה מתועדים רק בתוך אגני ההשקעה הסופיים לתוצרים 

השקעים בבקע הערבה וים המלח במזרח ובעמק החוף ובים התיכון  –האלוביאלים 
במערב. רק עם הרחבת העמקים הנחלים ומיתון השיפועים שלהם שאירעו לקראת סוף 

פליוקני, מתחילה השקעה של יחידות אלוביאליות -וקניארוזיבי המי –המחזור הטקטוני 
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יבשתיות בתוך עמקי הנחלים עצמם. בשלב זה שוקעת באגני הניקוז שממזרח לקו פרשת 
 ,.1998Matmon et alהמים תצורת הערבה שגילה פליוקן ופלייסטוקן מוקדם (אבני, 

2009;  (Avni et al., 2001;  אל הים התיכון  ואילו באגנים המנקזים את מערב הנגב
 ). 1991זילברמן,   ; 1961שוקעת במקביל תצורת אחוזם (איסר, 

תופעת התייצבות ראשונית של קרקעית העמקים ותחילת השקעת תצורת הערבה 
מעין היורד אל ים המלח מרמת עבר הירדן על ידי זרם בזלת  –מתועדת בואדי זרקא 

מיליון שנה. על פי המאפיינים  3.4 -ה"מצלם" את מצב העמקים בפליוקן המאוחר, לפני כ
המורפוטקטוניים, היחידות אלוביאליות שנשמרו מתחת לזרם הבזלת הינם קורלטיביות 

 Avni et al., 2001; 1998לפרט הקדום של תצורת הערבה המכונה "פרט שגיא" (אבני, 
). בשלב השקעת פרט שגיא מתקיימת בנגב הדרומי והמרכזי מערכת ניקוז 1, ראה איור 

גדולה במיוחד שניקזה את רוב הנגב הדרומי והמרכזי אל אגנו הדרומי של ים המלח 
נקרות" היה גם -הקדום דרך קניון נחל נקרות. למערכת ניקוז גדולה זו המכונה "נחל פארן

יובל שבא ממרכז הרי אדום, ככל הנראה מאזור הסמוך לפטרה, חצה את גב הערבה 
והצטרף לנחל "פארן נקרות" מעט ממזרח להר שעדיין לא היה מובנה ונמוך כהיום, 

 2 -. לפני כ(Avni et al., 2000; Ginat et al., 2000  ;1997; גינת, 1998כרכום (אבני, 
מיליון שנה, במהלך הפלייסטוקן המוקדם, שקע על גבי פרט שגיא ולפעמים חתור לתוכו 

"פרט כונתילה" פרט צעיר יותר של תצורת הערבה המכיל גם משקעים אגמיים המכונה 
לראשונה משקעים   Shaw (1947)על שם הישוב כונתילה במזרח סיני. לידו תיאר 

). משקעים אגמיים המכילים מאובנים של מים מתוקים מלווים 1אגמיים ביחידה זו (איור 
את נחל "פארן נקרות" במספר מוקדים לאורכו עד לאגם גדול שהתקיים במורד מערכת 

 ). Avni et l., 2001(הניקוז בערבה הצפונית 
שני הפרטים של תצורת הערבה עוקבים אחרי שלבים מוגדרים של התפתחות מערכת 

ארוזיבית קטנה יחסית שלא שינתה באופן -הניקוז והנוף ובניהם מפרידה פאזה טקטונו
).  יתרונה הגדול של 1998מובהק את המסגרת הפלאוגיאוגרפית של הנגב (אבני, 

) היא בעובדה שעם שיחזורה 2איור ל תצורת הערבה (מערכת הניקוז הקדומה ש
המרחבי, ובכלל זה זיהוי מקורות המוצא של המערכת, פרשות המים הקדומות, נתיבי 

 –מתגלה לעניינו מפת השיפועים הפליוקנית  –ההובלה ואגני ההשקעה הסופיים 
מפת פלייסטוקנית קדומה של הנגב המכוונת במרחב. מפת שיפועים קדומה זו הינה "

" בכל הנוגע לזיהוי דפורמציה טקטונית שפגעה במערכת הניקוז הקדומה ואשר אוצר
שיבשה את תפקודה ואת משטר שיפועיה המקורי. מעקב מדוקדק אחרי שיבוש 

בהתאם  2-0.5%השיפועים הנחליים, שבמקורם עוצבו בשיפועים מתונים הנעים בין 
י מבנים טקטוניים ארוכי גל למיקומם לאורך מערכת הניקוז הקדומה, מאפשר זיהו

ומתונים שאינם מתגלים ברמת המחשוף הבודד. זאת בנוסף ליכולת לזהות העתקים 
 הפוגעים ישירות במחשופי התצורה.  
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 הדפורמציה הטקטונית המסיימת את מחזור ההשקעה של תצורת הערבה. 3

במהלך הפלייסטוקן המוקדם, זמן קצר לאחר השקעת פרט כונתילה של תצורת הערבה, 
יצאה מערכת הניקוז של תצורת הערבה מכלל פעולה במרחב הנגב והערבה. שיבוש 
מערכתי זה מלווה בשלב נמרץ של התפתחות נוף המתבטא בין השאר בניתוק אפיקים 

חדשים, בעיצוב שטחי ביתרונות ויצירת פסלי קדומים ממקורות מימיהם, בחציבת קניונים 
נוף בסלעים סחיפים במיוחד. אחד הסמנים המובהקים לתהליך זה הוא שיתוקו של נהר 

נקרות, שניקז את מרכז חזית הרי אדום באזור פטרה -אדום, היובל הגדול של נחל פארן
-רןשבירדן ואשר חצה את גב הערבה בדרכו למפגשו עם האפיק המרכזי של נחל פא

 ק"מ ממערב לבקע הערבה.  40 -למרגלות הר כרכום, כ נקרות

), מאובחן שינוי Matmon et al., 2009מיליון שנה (1.8-1.5 -בשלב זה, שראשיתו לפני כ
גדול במערך השיפועים של תצורת הערבה כתוצאה משבירה והטיה טקטונית של אזורים 

 נרחבים בנגב. לתופעה זו מוקדש הסיור הנוכחי. 

 Avni et al., 2000: חתך מוכלל של תצורת הערבה בנגב. המקור: 1איור 
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תצורה  בשלב הראשון של הדפורמציה הטקטונית שוקעת באי התאמה זויתית וארוזיבית
המכונה טקטונית מוקדמת זו, -על גבי תצורת הערבה. תצורה סין אלוביאלית חדשה

תצורת צחיחה, בנויה מחלוקים, יחידות חול וחרסית, ומשקעי אגמים, ביצות ופליות (ראה 
). השקעת סדימנטים דקים של תצורת צחיחה על גבי 1998ואבני וגינת  1997גינת, 

יחידות של קונגלומרט גס של תצורת הערבה  מבטאת הקטנה של מערכת השיפועים 
וע. במקרים אחרים מוחרף השיפוע ותצורת צחיחה באפיקים קדומים עד לאיפוס השיפ

מתאפיינת בחלוקים גסים ממקור מקומי המושקעים על חתכים אגמיים של תצורת 
 הערבה. 

נקרות" שבה שקעה בפליוקן ופלייסטוקן המוקדם כתצורת  -: שיחזור שך מערכת הניקוז של נחל "פארן2יור א
 .1998הערבה. המקור: אבני, 
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יקר הדפורמציה הטקטונית התרחשה לאחר השקעת תצורת צחיחה, ככל הנראה ע
 במהלך מיליון השנים האחרונות. לפאזה טקטונית זו מספר מאפיינים בולטים:

היוצרת רצועת דפורמציה  N 20-40 Eמקבילים זה לזה שכיוונם -ת העתקים תתמערכ .1
). לאורכה של 3איור ק"מ המלווה את טרנספורם ים המלח ממערב ( 60-40ברוחב 

של מחשופי תצורת הערבה   -לרוב נורמליות   -מערכת זו נמצאו העתקות אנכיות 
מערכת של אגנים טקטונים,  מ' לכל קו העתקה. שבירה זו יוצרת 100-150בשיעור של 

הורסטים וגרבנים, וכפיפות חריפות. על אחדים מן ההעתקים נמצאו עדויות לשינוי 
המשטר הטקטוני עם הזמן, דבר המרמז על מורכבותם ואולי על מקורם הקדום, של 

) 1998עובדה" (אבני, -העתקי המערכת. למערכת זו ניתן השם "רצועת השבירה ברק
 ).2003, ו"שברי האורך" (בר

 ממערב מ"ק 60-80 של במרחק הממוקם אסימטרי קימור ציר התפתח להעתקה במקביל .2
 פחות או אחת כמעלה של בשיעור מזרחה הנוטה ארוך מזרחי אגף שלו הערבה לבקע

 כשההטיה והמרכזי הדרומי הנגב של מרביתו על משתרעת זו מזרחית זרוע). 4 איור(
. לערבה בסמוך הדפורמציה רצועת של המזרחיים השוליים לאורך מצויה ביותר הגדולה

 דפורמציה רצועת לאורך סיני מרכז אגן אל הקימור של המערבי אגפו נוחת מערב לכיוון
, ההעתקים קווי פוזיציה-בסופר ממוקמים שעליו, האסימטרי הקימור. מ"ק 20 -כ שרוחבה

 המורמים לאזורים ביחס המלח וים הערבה בקע של הצעירה שקיעתו את מדגיש
 הנגב הר למערב המרכזית הערבה בין המצטברת הדיפרנציאלית התנועה. שבשוליהם

 ). 4 איור( האחרונות השנים מיליון במהלך' מ 500-700 -לכ מגיעה

: הטיית הר הנגב למזרח כפי שבאה לידי ביטוי בשיבוש מהלכו של "אפיק אדום" (למיקום  4איור 
). מידת השקיעה של הערבה מחושבת על פי שחזור השיפועים הקדומים  2האפיק ראה איור 

האפשריים שהתקיימו באפיק אדום טרם הטייתו למזרח. כנקודת מוצא לחישוב זה נלקח הגובה  
 .1998נקרות". המקור: אבני, -חי של מפגש אפיק אדום עם אפיק "פארןהנוכ
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מ' ביחס לאגן  200-150 -במקביל הרים הקימור המאורך את הר הנגב בשיעור של כ
 מרכז סיני שבו זורם ואדי אל עריש אל הים התיכון. 

בנוסף, נמצאו הסטות והעתקות של תצורת הערבה גם במחשופים המונחים על גבי 
ם כי א ),1974מרכז סיני (ברטוב,  -קטעים מהעתקים השייכים למערכת הגזירה נגב 

כמות ההעתקה פחותה משמעותית ממידת הדפורמציה שנצפתה על מערכת ההעתקים 
מרכז סיני  -מקבילה לטרנספורם. עיקר ההעתקה על מערכת הגזירה נגב -שהיא תת

התרחשה בשלבים הטקטוניים המקדימים את השקעת תצורת הערבה, בעיקר במיוקן 
בין השקעת שני הפרטים של התיכון והמאוחר, בשלב הפעילות הטקטונית שהתרחשה 

תצורת הערבה במהלך הפליוקן ובמידה הולכת ופוחתת גם לאחר השקעת התצורה 
 בפלייסטוקן המוקדם.  

בחינת המבנה הגיאולוגי שהתפתח במהלך הפליוקן והפלייסטוקן בשוליו המערביים של 
בקע הערבה וים המלח מעלה כי הפעילות הטקטונית ברצועת הדפורמציה המערבית 

–ממערב לטרנספורם ים המלח מעידה על מתיחה המתרחשת בין תת הלוח ישראל ש
סיני לבין הלוח הערבי, והיא מלווה בארגון מחדש של מערך הניקוז האזורי בהתאמה 
למבנים המורפוטקטוניים החדשים. במקביל נמשכה הגזירה האופקית השמאלית לאורך 

 טרנספורם ים המלח.

 הפלייסטוקןבמהלך  . התגובה הארוזיבית4

הסטרוקטורליים  –כתגובה לדפורמציה הטקטונית ובהתאמה לאילוצים הטופוגרפיים 
החדשים, התפתחה בנגב רשת ניקוז חדשה שניתקה את מרבית מחשופי תצורות ערבה 
וצחיחה מהרשת ההידרוגרפית הפעילה. בקטעים אחדים שולבו במערכת החדשה קטעים 
מן המערכת הקדומה תוך שינוי אופי הפעילות הנחלית, בעוד שבמקרים אחרים מערכת 

מן הרשת הקדומה לזרימה בכיוון הפוך למגמת הניקוז החדשה השתמשה בקטעים 
הזרימה המקורית. דבר זה מתאפשר בגלל השיפועים המתונים של רשת הניקוז הקדומה 
של תצורת הערבה, באופן שדי היה בהטיה טקטונית קלה בכיוון המנוגד על מנת לשנות 

 ).1998את כיוון הזרימה באפיקים (אבני, 
של עמקים ואפיקים חדשים, החלה במהלך  לאחר שלב ראשון של עיצוב אגרסבי

המלווים  הפלייסטוקן התיכון והמאוחר השקעה של מספר מפלסים אלוביאליים צעירים
את התמתנות הפעילות הארוזיבית בעקבות דעיכת הפעילות הטקטונית. על פי עבודות 

 ;Porat et al., 2010)תיארוך של מפלסים אלוביאלים צעירים במרחב הנגב כולו 
Guralnik et al., 2011; Faersthein et al., 2016)  500 -השקעתם החלה לפני כ-

התיכון והמאוחר. מפלסים  אלף שנה ונמשכה במספר שלבים במהלך הפלייסטוקן 300
) לצעיר, מתעדים תקופות שבהם Q1מן העתיק ( Q1, Q2, Q3אלה, שניתן להם הסימון 

ה מיכולת מערכות הניקוז לפנות את תוצרי קצב יצירת תצורי הבליה באגני הניקוז היה גבו
שקע בנגב  Q1הבליה מתוכם. מתיארוך ראשוני של סדימנטים אלה אנו למדים שמפלס
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שנה  140,000 – 250,000 -הצטבר בנגב סביב ה 2Qאלף שנה, מפלס  500-300סביב 
 -שנה וחדל לצבור סחף לפני כ 70,000 -החל להצטבר בנגב לפני כ 3Qואילו מפלס 

שנה. זמן זה חופף בקירוב את התקופה הגלציאלית האחרונה. לאחר  13,000- 18,000
מכן עברו הנחלים ממשטר של השקעה למשטר של התחתרות אינטנסיבית. ההולוקן הוא 
בעיקרו תקופה ארוזיבית נמרצת המלווה באירועים בודדים של סדימנטציה באפיקי 

 הנחלים.
והדרומי מלמד כי הפעילות הטקטונית, ניתוח שלבי התפתחות הנוף בנגב המרכזי 

המתבטאת בהטיה ושבירה, היא הגורם העיקרי השולט בעיצוב הנוף ובהתפתחות 
מערכות הניקוז באזור. לפעילות עיקרית זו חוברים שינויים אקלימיים שהתרחשו באזור 
במהלך הפליוקן והפלייסטוקן אשר השפיעו בעיקר על אופיים של הסדימנטים המורבדים 

ך העמקים. בתקופות שבהם היה האקלים צחיח למחצה התפתחו קרקעות קלציות בתו
אדומות (כמו בתצורת צחיחה) והתקיימו אגמי ים מתוקים לאורך אגן נחל פארן ובערבה 
(כמו בפרט כונתילה של תצורת הערבה). בתקופות שבהם היה האקלים צחיח עד לצחיח 

 . קיצון התרחשו לאורך הערוצים תהליכי התחתרות
ניתן לקבוע לוח זמנים להיסטוריה הגיאולוגית הצעירה של הנגב המרכזי והדרומי  לסיכום

 ):5(איור 
במיוקן התיכון והמאוחר התרחשה פאזה טקטונית של הרמה ושבירה המסיימת את שלב  .1

מרכז סיני המשמרים באגן -השקעת תצורת חצבה. ראשונים פועלים העתקי הגזירה נגב
. הנגב המרכזי התפתח בהדרגה למבנה כיפתי שבור הנוחת כרכום את תצורת חצבה

לצפון מזרח ומגדיר לראשונה את פרשת המים בין אגן הים התיכון במערב ואגן בקע ים 
 בתור. -המלח במזרח. טבלת הנגב הדרומי הוטתה לצפון מזרח אל העתק עריף

חדשה במקביל לדפורמציה הטקטונית ומיד לאחריה התפתחה באזור מערכת הניקוז  .2
בעלת מימדים קטנים בהרבה ממערכת הניקוז הרגיונלית של תצורת חצבה שקדמה לה. 

נקרות היה הגדול ביותר בנגב, והוא ניקז את מרבית הנגב -אגן הניקוז של נחל פארן
הדרומי והמרכזי אל הערבה הצפונית דרך קניון נחל נקרות. שלב זה, שראשיתו במיוקן 

 ן.המאוחר, נמשך במשך רוב הפליוק
לאורך מערכת האפיקים המתנקזים אל הערבה הושקעה תצורת הערבה. התצורה כוללת  .3

קונגלומרטים גסים, שכבות של קלסטים דקים ומשקעי אגמים. עוביה הכולל מגיע 
פלייסטוקן מוקדם. במקביל הושקעה  –לעשרות מטרים. גיל התצורה פליוקן מאוחר 
 ממערב לפרשת המים הארצית תצורת אחוזם. 

לות טקטונית של שבירה והטיה למזרח התרחשו בפלייסטוקן המוקדם לאחר השקעת פעי .4
תצורת הערבה. במקביל לדפורמציה הטקטונית התחילה השקעה סינטקטונית של 
קונגלומרטים, משקעי אגמים והתפתחו פלאוסולים על החתכים הפלוביאלים הנטושים 

סינטקטוניות אלה נכללות  כתוצאה מחסימת תוואי הניקוז של תצורת הערבה. יחידות
 מיליון שנה בקירוב. 1.5 -בתצורת צחיחה שגילה פלייסטוקן מוקדם לפני כ
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המשך הפעילות הטקטונית בפלייסטוקן המוקדם גרמה להרמת הנגב המרכזי והדרומי  .5
ביחס לערבה, להתחתרות נחלים וליצירת תוואי ניקוז חדשים. לאורך תוואי הניקוז 

לייסטוקן התיכון והמאוחר סידרה של מפלסים אלוביאליים החדשים הושקעו במהלך הפ
כתוצאה מהתחתרות והשקעה לא רציפים של המערכת הנחלית. עיקר ההשקעה 

 גלציאליות. -בתקופות אינטרא –מתרחשת בתקופות גלציאליות ועיקר ההתחתרות 
במהלך ההולוקן נמשכת ההתחתרות לאורך מערכת הניקוז החדשה המלווה בפעילות  .6

 ית חלשה לאורך קווי השבירה. סיסמ

 
 

את מכלול הנושאים הללו ננסה להדגים במהלך הסיור בשלוש תחנות המסודרות מדרום 
 לצפון: 

אגן נחל פארן: מסע במורד אפיק נחל פארן מגרבן כרכום דרך "צוואר הבקבוק" ועד  .1
 למוצא הנחל אל הערבה.

אגן נחל נקרות: ביקור בקטע הפיתולים של נחל אנקה, שהוא מיובלי נחל נקרות, המנקז  .2
 בדד. –מר עריף את ק

נחל עקב ועל אזור פריצת נחל צין אל -אגן נחל צין: תצפית משדה צין על מפגש נחל צין .3
 בקעת צין.

 
 
  

: סיכום סכמטי של השלבים הטקטוניים, התגובה הארוזיבית והשקעת היחידות האלוביאליות בהר הנגב  5איור 
 מאז המיוקן העליון. בציר האנכי עוצמת התהליך הטקטוני והתבליט, בציר האופקי הזמן. הסברים בטקסט.
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 תחנות הסיור:

, חוצים את מכתש רמון, נחל נקרות ובקעת 40דרומה לאורך כביש  יוצאים ממצפה רמון
  דקות באים אל נחל פארן. 45 -המישר ואחרי כ

עדות לתהליכים הטקטוניים  –: התפתחות צוואר הבקבוק של נחל פארן 1תחנה מס' 
 .והגיאומורפולוגיים שהביאו לפריצת נחל פארן אל הערבה

במהלך המיוקן העליון והפליוקן התנקז נחל פארן אל המישר ונחל נקרות והווה ביחד עם 
ב הדרומי והמרכזי (איור הנחל הגדול ביותר בנג –נקרות" -נחל נקרות את אגן נחל "פארן

). תוואי הנחל הקדום ניתן לשחזור באמצעות מיפוי מחשופים של תצורת הערבה וזיהוי 2
שרידי העמק הקדום החתורים בפני השטח הגבוהים טופוגרפית. מיפוי זה מגלה שמוצאו 
הקדום של נחל פארן היה אל המישר ואל אגן נחל נקרות והוא היה ממוקם בעמק קדום 

. מעבר זה זוהתה כבר על ידי 1914/4776ין אגן כרכום ובין אגן המישר, בנ.צ. המחבר ב
Garfunkel and Horowitz (1966) ) בפלייסטוקן 1998ונחקר בפירוט על ידי אבני .(

המונח באי התאמה זויתית וארוזיבית על  המוקדם הורבד קונגלומרט חדש באגן כרכום
וקים מצביעה על שינוי כיוון שחל בשלב זה גבי גג החתך של תצורת הערבה. תנוחת החל

במהלכו של נחל פארן הקדום שעיקרו נטישת המעבר הותיק אל המישר ומעבר לתוואי 
ניקוז חדש שהתנקז ישירות אל הערבה המרכזית דרך "צוואר הבקבוק". נתיב חדש זה 

 נמצא בצמוד להעתק פארן. 
צוואר הבקבוק" ננסה לענות בתחנה זו הבנויה ממספר תחנות משנה הפזורות במורד "

 על השאלות:
 . האם הווה העתק פארן "שחקן ראשי" בשינוי מוצא נחל פארן אל הערבה? 1
 . מהם התהליכים הטקטוניים או הגיאומורפולוגיים השותפים בתהליך זה? 2
 . האם תהליכים אלה קשורים לפעילות טרנספורם ים המלח ולהתפתחות בקע הערבה?3

ות אלה נבצע שיחזור של מחשופי תצורת הערבה באזור מזרח אגן כמפתח לפתרון שאל
נקרות באזור -כרכום כמפתח להבנת הנתיבים הקדומים של מערכת הניקוז של נחל פארן

זה. לאחר מכן נבחן את היחס שבין נתיבים קדומים אלה לבין מהלכו הנוכחי של נחל 
 פארן הזורם היום בצוואר הבקבוק בדרכו אל הערבה. 

א: תצפית על אגן כרכום מגבעת "עמוד החשמל" הניצבת מעל מפגש נחל 1נה . תח1
 ). 7 -ו 6) (איורים 1958/4740(נ.צ.  40פארן ונחל ערוד ממערב לכביש 

בתחנה זו נצפה במהלכו הנוכחי של נחל פארן בתחומי אגן כרכום טרם היכנסו אל צוואר 
חתך נטוי למערב של פרט  מ' בתוך 150הבקבוק. באזור זה נחל פארן מתחתר לעומק 

רותם של תצורת חצבה המחופה על ידי חתך כמעט אופקי של תצורת הערבה הבנוי 
מחלוקים גסים בהרכב גיר וצור שרובם נגזרו מסלעי חבורת יהודה וחבורת הר הצופים 
שמקורם ממזרח ומדרום לאגן כרכום. על גבי גג חתך תצורת הערבה מופיע באי התאמה 

ת חתך של תצורת צחיחה הבנוי בעיקר מחלוקי גיר, רובם נגזרו מסלעים ארוזיבית וזויתי
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איאוקניים, שמקורם במערב אגן כרכום. בתצפית רואים את המסגרת הכללית של אגן 
כרכום, ואת העתק פארן הדרומי. הרחק לדרום מערב נראה הר צוריעז על רקע המשטח 

ם בקירוב את משטח הגידוע הכמעט אופקי של הר כרכום המרוחק יותר. שניהם משמרי
האוליגוקני של הנגב. סוגר את המבט לצפון מערב הר עריף. המוצא הקדום של נחל פארן 

מערב, מעט מוסתר על ידי הגבעות הבנויות -ק"מ לצפון 5אל המישר נמצא במרחק של 
 מסלע איאוקני הסוגרות על אגן כרכום מצפון.

ב: תצפית אל כניסת נחל פארן אל צוואר הבקבוק במזרח אגן כרכום (נ.צ. 1. תחנה 2
 ).6) (איור 1972/4711

 

 : מבט כללי על מסלול הסיור ומיקום התחנות באזור צוואר הבקבוק של נחל פארן.  6איור 

א. אפיק נחל פארן נכנס לתחומי הגרבן דרך פרצה  1: מבט כללי לגרבן כרכום מתחנה 7איור 
מישור   –ארוזיבית בדופן הדרומית של האגן. בחזית נראים מחשופי תצורת הערבה וברקע 

 הגידוע האוליגוקני של הנגב הניכר בפסגות השטוחות של הר צוריעז והר כרכום.  
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תחנה זו ממוקמת באפיק נחל פארן, במזרח אגן כרכום, מול הכניסה אל צוואר הבקבוק. 
ארן מנצל מבנה טקטוני שבור בין שני גושים הבנויים מסלעי חבורת עבדת היוצרים נחל פ

את שער הכניסה המערבי של צוואר הבקבוק. על גבי שני הגושים הושקעה באי התאמה 
ארוזיבית וזויתית תצורת הערבה הבולטת בצבעה הכהה על גבי הסלעים הגיריים 

 מ'.  140 -מ' ועומקו כ 100 -הבהירים. הרוחב הנחל בנקודה זו הוא כ
). 1988/4705ג: מערך השבירה של העתק פארן לאורך צוואר הבקבוק (נ.צ. 1. תחנה 3

 )8 -ו 6(איור 
בנסיעה במורד נחל פארן מגיעים למקום שבו אפיק הנחל חתור בין כיפה מעוותת של 

רן תצורת מישאש מדרום לאפיק ובין חתך איאוקני שעבר הטיה חריפה מצפון לו. נחל פא
שנחשפו על  –תצורות ע'רב וטאקיה  –מתחתר בנקודה זו על תצורות רכות במיוחד 

מורדות הכיפה בין שני החתכים הקשים הבונים היום את כתפי העמק. בנקודה זו ניתן 
להבחין במערך השבירה של העתק פארן העובר מדרום לכיפת המישאש וכיוונו המקורב 

מבנה הדפורמטיבי בסלעים אבל כמעט ואינם מערב. העתקי פארן מייצרים את ה-מזרח
מפריעים למחשוף של תצורת הערבה היושב על גבי בלוק של סלעים איאוקניים 

, נ.צ. 338הממוקמים על תוואי ההעתק מדרום מזרח לנקודת התצפית (נ.ג. 
1993/4702.( 

ים העתקה הניצב-ד: ביקור במחשוף איאוקני של תצורת מטרד ובו סימני מיקרו1. תחנה 4
 ).6) (איור 19945/47045לכיוון העתק פארן (נ.צ. 

במורד צוואר הבקבוק מגיעים אל מחשוף של סלעים איאוקניים מתצורת מטרד היורד אל 
דרום -האפיק מדרום. בקיר המחשוף מספר סדקים והעתקים קטנים שכיוונם צפון

היא נורמלית הניצבים בכיוונם לכיוונו של העתק פארן. מגמת ההעתקה על העתקים אלה 
כאשר הבלוקים המזרחים ירודים ביחס למערביים. העתקה יוצרת מבנים קטנים דמויי 

 מעוין המלאים בחלקם בתחמוצות ברזל וקלציט.
במבט לצפון על כתפי צוואר הבקבוק בולטת על קו הרקיע גבעה כהה המכסה על סלעי 

צבע הכהה של חבורת עבדת הבהירים. הגבעה מכוסה החלוקים של תצורת הערבה וה
 340 -המחשוף נגרם על ידי ריכוז גדול של חלוקי צור במאסף החלוקים. גובה הגבעה כ

 מ' מעל לאפיק הנחל בקרקעית "צוואר הבקבוק".  110 -מ' מעל פני הים, והיא ניצבת כ
) 1999/4702ברק במרכז צוואר הבקבוק (נ.צ.מ. -ציחור-ה: צומת העתקי פארן1. תחנה 5

 .)8 -ו 6(איורים 
מעט במורד הנחל מגיעים להתרחבות באפיק נחל פארן. מצפון לנקודה זו, על כתפי 
צוואר הבקבוק חותכים מערכת צפופה של סדקים מקבילים את סלעי הגיר של חבורת 
עבדת מתצורת מטרד. הסידוק הצפוף יוצר סדרה של בלוקים נטויים הנראים כעומדים 

י (לדרום) מגלה בכתף הדרומית של צוואר לצנוח אל קרקעית העמק. במבט לכיוון הנגד
הבקבוק תמונה דומה. העתק פארן עצמו ניצב למערכת הסידוק ועובר בין סלעי חבורת 

מערב. אזורי הסידוק הצפוף מהווים -עבדת ובין סלעי תצורת מישאש בכיוון מקורב מזרח
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ולים את נקודת הכניסה של העתק ברק מצפון והעתק ציחור מדרום, שניהם העתקים גד
מקבילים לטרנספורם ים המלח, המכוונים לצפון מזרח. -במערכת ההעתקים שהם תת

באזור זה לא ניכרת הסטה של העתק פארן באזור המפגש והוא נותר כמעט אדיש לקווי 
 ההעתקה הניגשים אליו. 

ו: עליה לתצפית מראש מחשוף של תצורת הערבה על הגדה הדרומית של 1. תחנה 6
שחזור האפיקים הקדומים של תצורת הערבה מעל לצוואר הבקבוק (נ.צ. נחל פארן ודיון ב
 ).8 -ו 6) (איורים 15045/46950

-תחנה זו ממוקמת על הכתף הדרומית של צוואר הבקבוק מעל למפגש הנחלים ציחור
פארן. בנקודה זו נמצא מחשוף כמעט שטוח ונרחב של תצורת הערבה המונח על גבי 
חתך גדוע של תצורות מנוחה ומישאש החשופים מעט מדרום ובסמוך להעתק פארן. 

צוואר הבקבוק ועל הסביבה מנקודת תצפית זו אפשר להשקיף על חלקו המזרחי של 
הגיאולוגית שבתוכו הוא חתור. במבט למזרח נראים שוליו המערביים של רכס מנוחה 
המועתק על ידי העתק פארן הנמשך אל הערבה. מצפון נראה השטח הרמתי הנרחב של 

 רמת ברק והר כיפה. 

ירים במבט למערב ניתן לראות את האפיק של נחל פארן החתור בעיקר בסלעי הגיר הבה
של חבורת עבדת החשופים מצפון לתוואי העתק פארן. על גבי החתך של הסלעים 
האיאוקניים ניתן להבחין בכמה מחשופים של תצורת הערבה המסומנת בצבע כהה 
כתוצאה מריכוז גבוה של חלוקים ושברי סלעים של תצורת מישאש הצורנית שלהם 

שעליו אנחנו עומדים. מקורם של פטינה כהה. חלוקים מסוג זה פזורים גם על המחשוף 

: מחשופי תצורת הערבה מעל ל"צוואר הבקבוק" של נחל פארן ומערך השבירה של העתקי פארן, ברק,  8איור 
הערבה העולים בהדרגה  וציחור. המספרים מציינים את הגובה הטופוגרפי של בסיסי המחשופים של תצורת 

 מערבה, בניגוד לכיוון הזרימה הנוכחי של נחל פארן.  
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החלוקים הללו במחשופי תצורת מישאש החשופים מדרום לקו השבירה של העתק פארן, 
 בעיקר באזור שולי רכס מנוחה ונחל ציחור.  

מבט על מחשופי תצורת הערבה שנשמרו משני עברי צוואר הבקבוק מלמד כי מדובר 
מ בעיקר מצפון לאפיק נחל פארן. ק" 3בתוואי של תעלה קדומה ששרידה נשמרו לאורך 

מ'  270 -מ' מעל פני הים במערב ועד ל 370 -המחשופים יורדים בגובהם הטופוגרפי מכ
מ' והשיפוע הממוצע לאורך  100 -במזרח. הפרשי הגבהים בין המחשופים מגיעים ל

. החרפה מקומית בשיפוע מתקיים באזור כניסתו של 3.3%התוואי המשוחזר עומד על 
ק הבא מצפון והיוצר כפיפה מודגשת במחשופי תצורת הערבה. מנתונים אלה העתק בר

ברור כי דפורמציה זו התרחשה לאחר השקעת תצורת הערבה היות והשיפועים והנטיות 
כפי שנמדדו היום לא יכלו להתקיים בזמן השקעת תצורת הערבה, שהרי הנחלים שבהם 

 זיה.הושקעה התצורה יכלו להגיב לכפיפה בהתחתרות וארו
) מדווח על מציאת סלעי דולומיט מבורזל, שמקורם בחתך יחודי של חבורת 1998אבני (

יהודה המצוי ברכס מנוחה, במחשופי תצורת הערבה שנשמרו לאורך תוואי התעלה. 
ממצאים אלה, יחד עם הריכוז הגבוה במיוחד של חלוקים שניגזרו מתצורת מישאש, 

בה זרמה מאזור רכס מנוחה למערב, אל אגן מעידים כי התעלה הקדומה של תצורת הער
נקרות אל הערבה. תעלה זו נטויה היום מזרחה בכיוון -כרכום, וממנו במורד נחל פארן

הפוך למגמת הזרימה המקורית. נחל פארן של היום חתור עמוק מתחת לתוואי התעלה 
  הקדומה, וכיוון זרימתו למזרח בהתאמה לכיוון ההטיה למזרח של התעלה הקדומה.

 ניתן אם כן להציע שיחזור לתהליך המורפוטקטוני שהתרחש באזור זה:
. אפיק ניקוז קדום, שהוא חלק ממערך הניקוז של תצורת הערבה, זורם מאזור רכס 1

נקרות. מצב זה מחייב -מנוחה למערב בדרכו אל אגן כרכום ואל מורד מערכת נחל פארן
 כרכום. שאזור רכס מנוחה יהיה גבוה טופוגרפית מאזור אגן

. הטיה טקטונית משולבת בשבירה על העתק ברק יוצרת פלקסורה חריפה לכיוון מזרח 2
ומשבשת את התוואי הקדום. כתוצאה מכך רכס מנוחה מונמך ביחס לאגן כרכום. התעלה 
הקדומה הופכת את השיפוע שלה ומאפשרת למי נחל פארן לסטות מנתיבם הקדום אל 

ח אגן כרכום. בדרכם משקיעים מי נחל פארן את המישר ולנחל נקרות ולהתרכז במזר
 תצורת צחיחה על גבי החתך של תצורת הערבה. 

. מי נחל פארן משתמשים בתעלה הקדומה ששיפועה החדש יורד מזרחה כנתיב זרימה 3
 -אל הערבה. בנצלם את הפרשי הגבהים שנוצרו בין אגן כרכום (גובה גג תצורת צחיחה כ

ק"מ הם  20 -מ' באזור מושב פארן) לאורך מסלול של כ 100 -מ') ובין הערבה (כ 400
מתחתרים לעומק ויוצרים את צוואר הבקבוק החתור מתחת לתוואי התעלה הקדומה. 
הכפיפה המודגשת למזרח שיוצר העתק ברק במפגשו עם העתק פארן מסייעת 

 להתחתרות המהירה.
 Avni et al. (2000). -) ו1998שיחזור זה הוצע בעבר על ידי אבני (
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ז: נסיעה במעלה נחל ציחור ותצפית מסכמת ממרומי צוקי פארן על התהליך 1. תחנה 7
 ). 9 -ו 6) (איורים 1974/4701ארוזיבי שהביא ליצירת צוואר הבקבוק (נ.צ.  –הטקטוני 

 ?  פושע הראשי בזירהמי הוא ה -פתרון התעלומה 
הבקבוק ואת מזרח אגן כרכום. בתחנה זו הממוקמת על גבי צוקי פארן רואים את צוואר 

על פי הידע שנאסף במהלך הסיור נתן לקבוע כי השחקן הראשי במחזה המורפוטקטוני 
של פריצת נחל פארן אל הערבה וחציבת צוואר הבקבוק הינה ההטיה הטקטונית הכללית 
של הנגב הדרומי למזרח אשר "שפכה" את נחל פארן אל מזרח אגן כרכום, וניתבה את 

נקרות שהפך את כיוון שיפועו ואפשר את פריצת -ך יובל קדום של נחל פארןהמים לאור
המים למזרח. תהליכי התחתרות מאוחרים לאורך התוואי הזה חצבו את צוואר הבקבוק 
לכל עמקו. שחקנים משניים באירוע זה מהווים העתקי ציחור וברק שיצרו מדרגה 

רות לאורך נתיב הזרימה. סטרוקטורלית מונמכת למזרח והאיצו את תהליכי ההתחת
שחקן כמעט לא פעיל בזירה מהווה העתק פארן הנמשך אל הערבה, אשר סיפק את 

נחל פארן לעומקו   האזורים הסלעיים הרכים יחסית לאורכו אשר הקלו על התחתרות
הנוכחי. אלא שהדפורמציה שלאורך ההעתק כבר הייתה קיימת כמעט במלואה בזמן 

למעשה לעניין ההתחתרות הצעירה העתק פארן מהווה השקעת תצורת הערבה, ולכן 
למעשה, גל ההתחתרות ששטף את נחל פארן עדיין לא  ניצב כמעט פאסיבי במחזה.

נרגע והיום, מקץ כמעט מיליון שנה מאז החל התהליך, הוא מתבטא בסדרה של מפלים 
 ק"מ במעלה אפיק הנחל.  20 -החותרים במרץ את אפיק נחל פארן באזור המצוי כ

של אם נראה בהטיה הטקטונית של דרום הנגב למזרח תהליך התפתחותי שנגרם ב
פעילות טרנספורם ים המלח השולט גם  בהנמכת עמק הערבה, הרי שהוא מהווה את 

סטוקן הגורם הראשי לכל המהומה המורפוטקטונית שחווה נחל פארן מאז הפליי
 המוקדם.

ז הצופה מגבוה על צוואר הבקבוק. גובה מחשופי תצורת הערבה  1מבט למורד נחל פארן באזור תחנה  :9איור 
   יורד בהדרגה ממערב למזרח בעוד שנתיב הזרימה בפלייסטוקן המוקדם היה בכיוון הפוך, ממזרח למערב.   
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נגב המרכזי של העדויות להטיה טקטונית למזרח  – : התפתחות נחל אנקה2תחנה מס' 
תוך קטע הפיתולים של נחל אנקה, מיובלי נחל לחישהביאה  במהלך הפלייסטוקן המוקדם

   נקרות.
דקות  20 -, חוצים את בקעת המישר ואחרי כ40מנחל פארן צפונה לאורך כביש יוצאים 

) ועולים דרומה 19050/49745עוברים מתחת לגשר (נ.צ.  באים אל גשר נחל נקרות.
 במעלה אפיק נחל אנקה.

בדד התחום בין העתק -חלק מקמר עריףנחל אנקה הינו יובל של נחל נקרות המנקז 
 770-700בתור בדרום וקער נקרות בצפון. ראשיתו של אגן אנקה ברכס קינן בגובה -עריף

מ' סמוך למפגשו עם נחל נקרות. שטח אגן  470מ' והוא יורד לצפון מזרח עד לגובה של 
 12 -כקמ"ר ואורך האפיק הראשי של הנחל בתחום אגן הניקוז הוא  35 -הניקוז שלו כ

 ק"מ.
המסלע באזור בנוי מתצורת תמר הממוקמת בגג החתך הקנומני ויוצרת סידרה של 
מצוקים ודרגשים של גיר ודולומיט. מעליה מונחות תצורות אורה וגרופית המייצגות באזור 

מ'.  70-80זה את החתך הטורוני. תצורת אורה שעיקרה חוואר מגיעה לעובי של כמעט 
. יחידה מרכזית של 2דולומיטית,  –יחידת בסיס חווארית  .1היחידה נחלקת לשלוש: 

. 3 -אפור, כמעט אחיד, שבו משולבים תרכיזים של פיריט, לימוניט וגבס, ו-חוואר ירוק
מ' שמעליו מופיעה סדרה של שכבות  5-8דרגש פרומן הבנוי מגיר ודולומיט בעובי של 

של גיר. מעל לתצורת אורה חוואר וחרסית ירוקה המרובדים לסירוגין עם שכבות דקות 
מגירים  –מונחת בהתאמה תצורת גרופית הבנויה משכבות גיר בדרגות קושי שונות 

מאסיביים וקשים במרכז התצורה ועד לגירים רכים וקירטוניים בבסיס התצורה ובגגה. 
לעיתים מלווים את החלק העליון של התצורה שכבות מצוררות או רצפים של עדשות 

 ובולבוסי צור. 

 גיאומורפולוגיה

מ' הממוקם  40לנחל אנקה נתיב כמעט ישר המכוון לצפון מזרח. לנחל מפל גדול שגובהו 
). באזור זה מרובים 10ק"מ במורד הנחל ביחס לפרשת המים העילית שלו (איור  6.5 -כ

המפולות של גושי סלע גדולים שהגיעו ברובם משבירה ונפילה של בלוקים סדוקים 
רומן. מעט מעל למפל ניתן להבחין בתוואי קדום של הנחל היוצר ושבורים של דרגש פ

נפתול (מיאנדר) גדול ורחב שנחתך על ידי המפל. במבט אל מורד האגן בולטים שרידיהם 
של שני נפתולים גדולים נוספים שנחתכו גם הם על ידי התחתרות צעירה של הנחל 

 היוצרת את מסלולו הנוכחי הכמעט ישר. 
קדום של נחל אנקה מגלה שלנחל היה בעבר מסלול מפותל בהרבה שיחזור מסלולו ה

 ):11 -ו 10מזה הנוכחי שכלל שלושה נפתולים גדולים (איורים  
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). ממוקם בקרבת המפל הגדול של נחל אנקה. אורך 1865/4931: (נ.צ.מ. 1נפתול מס' 
וחבו המרבי מ' ור 250צפון מערב. רוחבו המינימלי –מ' וצירו מכוון לצפון 700 -הנפתול כ

מ'. עומק הנפתול מתחת לפני השטח הסלעיים של תצורת גרופית התוחמים  400 -כ
מ'. רוב הנפתול חתור בסלעי תצורת אורה שמעל לדרגש פרומן. חציית  30-40 -אותו כ

 דרגש פרומן אל היחידה החרסיתית שמתחתיו מתרחשת לקראת סוף הנפתול. 
מ' במורד הנחל ביחס למפל הגדול,  900 -קם כ). ממו1872/4937: (נ.צ.מ. 2נפתול מס' 

צפון מערב. רוחבו המינימלי -מ' וצירו מכוון לצפון 900 -בכיוון לצפון מזרח. אורך הנפתול כ
מ'. עומק הנפתול מתחת לפני השטח הסלעיים של  500 -מ' ורוחבו המרבי כ 400 -כ

סית התחתונה של מ'. הנפתול חתור בחלקו הדרומי ביחידת החר 50 -תצורת גרופית כ
 תצורת אורה ובחלקו הצפוני בפרט פרומן וביחידות החרסית שמעליו. 

ק"מ במורד הנחל ביחס למפל הגדול,  3.5 -) ממוקם כ1889/4955: (נ.צ.מ. 3נפתול מס' 
מ'  400 -מ' וצירו מכוון לצפון. רוחבו המינימלי כ 600 -בכיוון לצפון מזרח. אורך הנפתול כ

מ'. הנפתול חתור  20-60 -מ'. עומק הנפתול מתחת לפני השטח כ 600 -ורוחבו המרבי כ
 כולו ביחידות החרסית והגיר העליונה של תצורת אורה. 

מראה  3שיחזור מסלולו הקדום של נחל אנקה בין המפל הנוכחי ובין קצה נפתול מס' 
, 1.3%מ' ושיפועו הקדום עמד על  7650 -שבעבר עמד אורכו המתפתל של הנחל על כ

. לפיכך אורכו 2.85% -מ' בלבד ושיפועו הנוכחי כ 3500ומת מסלולו הנוכחי העומד על לע
הקדום של הנחל גדול ביותר מכפלים מאורכו הנוכחי, או במילים אחרות, מסלול הנחל 

בעקבות השינוי שחל במסלולו במעבר מן המסלול המפותל הקדום  54% -קוצר ביותר מ
ל שיפוע הנחל הנוכחי גדל בהשוואה לשיפועו הקודם למסלולו הנוכחי הכמעט ישר. במקבי

 . 220%בשיעור של 
 כיצד, מתי ומדוע? –קיצור מסלול נחל אנקה 

ניתן ללמוד על שהתרחש בתהליך ההתחתרות והניתוק של הנפתולים השונים על פי 
היחידות האלוביאליות שהושקעו בכל נפתול. היחידות האלוביאליות הצעירות שזמנם 

 הולוקן שזוהו בנחל אנקה נחלקות ליחידות הבאות (מהעתיק לצעיר): –מוקדם פלייסטוקן 
אבני,  מיליון שנה; 1.8 – 3.5פלייסטוקן מוקדם (-. תצורת הערבה שגילה פליוקן1

1998Matmon et al., 2009;  (Avni et al., 2001; 
שנה  140,000 – 250,000 -מגיל פלייסטוקן תיכון הצטברה בנגב סביב ה Q 2. יחידה 2

(Guralnik et al., 2011; Faersthein et al., 2016) 
שנה וחדלה  70,000 -מגיל פלייסטוקן מאוחר החלה להצטבר בנגב לפני כ 3Q. יחידה 3

 ,.Porat et al., 2010; Guralnik et al). שנה 13,000 -18,000 -לצבור סחף לפני כ
2011; Faersthein et al., 2016)  לאחר מכן החלה התחתרות הנחלים היוצרת את

 מפלסי הזרימה הנוכחיים. 
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ם מכוסים סחף חלוקי דק מגיל הולוקן מאוחר עד הווה. לעיתים ניתן . אפיקי הנחלי4
להבחין בקרבת האפיק הנוכחי ביחידת חלוקים נוספת, רדודה, שהצטברה בתוך העמקים 

 במהלך ההולוקן התיכון והמאוחר.

השקעת תצורת הערבה לאורך מסלולו הקדום של נחל אנקה קובעת שהנחל מהווה חלק 
בנגב במיוקן התיכון והמאוחר ואשר הגיעה לבגרות במהלך מרשת הניקוז שהתפתחה 

הפליוקן עם תחילת השקעת תצורת הערבה. לשלב זה שייכים גם נחל נקרות, נחל רמון 
בדד כמו נחל קינן, חדב -המנקז את מכתש רמון ונחלים נוספים המנקזים את קמר עריף

ך של נפתולי נחל אנקה ). תהליך החיתו Avni et al.,2000; 2001;1998וטרשים (אבני, 
החל זמן קצר יחסית אחרי השקעת תצורת הערבה בתוכם ועוד טרם השקעת יחידות 
צעירות יותר. בשלב זה מתחילה ההתחתרות לאחור של נחל אנקה במסלול כמעט ישר 

וגל ההתחתרות עלה אל מעלה  3המכוון לצפון מזרח. בשלב הראשון נחתך נפתול מס' 
לצד משארים של תצורת הערבה.  2Qשבו שקעה יחידה  2 הנחל והתקרב לנפתול מס'

שנה למרחק לא ידוע לפני  250,000 -עובדה זו מוכיחה כי גל ההתחתרות הגיעה לפני כ
בתוכו ולפני  2Qהתרחש רק לאחר השקעת יחידה  2. חיתוך נפתול מס' 2נפתול מס' 

שנה.  מכאן  70,000 -שנה ו 140,000, כלומר בטווח השנים שבין 3Qהשקעת יחידה 
התרחשה במהלך התקופה הבין קרחונית  2יוצא שעיקר ההתחתרות של נפתול מס' 

אלף שנה. בהמשך נעצר  70,000 – 130,000 -), לפני כMIS 5 -הקודמת (המסומנת כ
למשך תקופת השקעת היחידה האלוביאלית  1תהליך ההתחתרות בקרבת נפתול מס' 

3Q  'חופפת את תקופת הגלציאלית  , אשר השקעתה1הממלאת את נפתול מס
התרחש עם סוף התקופה הגלציאלית, לאחר  1האחרונה. החיתוך הסופי של נפתול מס' 

: מסלולו הקדום של נחל אנקה (השחור) כולל שלושה נפתולים גדולים לעומת מסלולו הנוכחי,  10איור 
 ) מסמנים את השקעתה לאורך התוואי הקדום.  Naהקצר והכמעט ישר (בכחול). מחשופי תצורת הערבה (
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השנים האחרונות. מתזמון אירועי  10,000 -15,000, כלומר במהלך 3Qהשקעת יחידה 
ההשקעה וההתחתרות מסתבר שעיקר ההשקעה מתרחשת בתקופות גלציאליות שבהם 

ליה הזמינים לסחיפה על יכולת אגני הניקוז להוביל תוצרים אלה אל עולה כמות חומרי הב
גלציאליות -מורד האגנים, בעוד שעיקר אירועי ההתחתרות מתרחשים בתקופות אינטר

 כושר הארוזיה עולה על כמות תוצרי הבליה. שבהם

 כיצד התרחש חיתוך הנפתולים? 
לכולם יש פיתול ארוך ורחב המכוון  –לכל שלושת הנפתולים של נחל אנקה מבנה דומה 

 -דרום מזרח. רוחב הצוואר משתנה מכ-מערב וצוואר נפתול הנמצא בדרום –צפון -לצפון
). מהמבנה 11מ' בשני הפיתולים שבמורד הנחל (איור  400 -לכ 1מ' בנפתול מס'  250

ומהמיקום של הערוץ הנוכחי הפורץ את כל הנפתולים באזור הצוואר ברור שמדובר 
בל מה גורם לנקודת החולשה . אבנקודת חולשה גיאומורפולוגית שנוצלה להתחתרות

? האם חולשה זו הינה פועל יוצא מהרוחב המופחת של רצועת הסלעים הניצבת הזו
 ? וסף המסייע לתהליךכפרשת מים מקומית משני עברי הנפתול או שיש גורם נ

כאשר בוחנים את המיקום הסטרטיגרפי המשוחזר של כל צוואר נפתול בתרם נפרץ 
ה העליונה של תצורת אורה הכוללת את דרגש פרומן מסתבר שבכולם מעורבת היחיד

ויחידת החרסית והגיר שמעליו. אזור זה בחתך רגיש מאוד לגלישות קדומות שבהם חתך 
תצורת גרופית גולשות על גבי שכבות החרסית של החלק העליון של תצורת אורה באופן 

דות הליתולוגית שיוצר גלישות רוטציוניות ומישורי גלישה שטוחים המורידים את העמי
ואף את הגובה המורפולוגי של אזור זה במחשופים הטבעיים. תופעה זו מודגמת היטב 
בדופן הצפונית של מפל נחל אנקה שבו ניתן לראות בבירור גלישה קדומה שכזו היוצרת 

 ). 12טופוגרפיים המחלישים את צוואר הנפתול (איור –תנאים ליתולוגיים 

: מבט מקרוב על אזור מפל החל אנקה ועל שני הנפתולים הסמוכים לו. היחידות האלוביאליות  11איור 
 ששקעו בכל נפתול מסומנים.  
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מבחינת חישוב ממדי חתך הסלעים שהוסרו על ידי חיתוך צווארי הנפתולים נמצא כי 
מ' כאשר ההתחתרות פגעה  150  -שבקרבת מפל אנקה נפרץ לרוחב של כ 1נפתול מס' 

 המוגבל הרוחב זה במקרה. אורהבעיקר ביחידת החרסית והגיר העליונה של תצורת 
 גבי על גרופית תצורת של במיוחד דק חיפוי יצר המקורי הנפתול צוואר של') מ 250(

 לדרגש מעל' מ10 ובגובה' מ 30-20 ברוחב סכין שלוחת יצירת כדי עד אורה תצורת
 איור( הנפתול לאורך Q3 האלוביאלית היחידה השקעת לאחר נפרץ זה חלש אזור. פרומן

13.( 

מ' כשבמקור היה בנוי מאותם יחידות ליתולוגיות  200נפרץ ברוחב  2וואר נפתול מס' צ
לאורך  Q2. הדבר קרה אחרי השקעת היחידה האלוביאלית 1כמו צוואר נפתול מס' 

 הנפתול.
מ'. הדבר קרה אחרי השקעת  1000נפרץ עד לרוחב נוכחי של   3צוואר נפתול מס' 

ים ברוחב הפרצות נראה קורלטיבי לגיל הפריצה תצורת הערבה לאורך הנפתול. ההפרש
 ההולך ונעשה עתיק יותר אל מורד הנחל. 

נראה שעל מנת לפרוץ את צוואר הנפתול די בהקטנת החתך של תצורת גרופית מעל 
לחתך האורה העליון, יחד עם קיומם של גלישות קדומות בחלק זה של החתך המחלישות 

ן גג המילוי של היחידות האלוביאליות הממלאות עוד יותר את הסלע. הפרשי הגבהים בי
את העמק טרם פריצתו לקו פרשת המים המקומי הממוקם לאורך גב השלוחה היה הקטן 
ביותר לאורך זמן קיום הנפתולים באופן שאפשר לשיטפון גבוה שעבר בנחל לפרוץ אל 

 בקרבת המפל הנוכחי של נחל אנקה.   1ונית בצוואר נפתול מס' : הגלישה הרוטצי12איור 
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צוואר. מעל לסכין הצרה המהווה את צוואר הנפתולים ולרדת אל העמק התחתון מעבר ל
קיצור מהלך הנחל הביא ליצירת מפל ראשוני שהתחתר בסלעים הרכים של תצורת 

 אורה, וזה נסוג אחורנית בהדרגה עד למפל הנוכחי. 
על פי תרחיש זה, הזמן הטוב ביותר לפרוץ את צווארי הנפתולים הוא במעבר בין תקופות 

טינה באופן זה את השקעה הממלאות וסותמת את מהלך הנחל ביחידות אלוביאליות ומק
הפרשי הגבהים בין ראש החתך האלוביאלי ובין שלוחות הסכין. סביר שפריצות אלה 

קרחונית היכולה להביא לשיטפון גבוה לפני -אירעו במעבר מתקופה קרחונית לתקופה בין
 קרחונית.-התחתרות העמק ביחידות המילוי המתרחש מאוחר יותר בתוך התקופה הבין

 

 

 חישוב קצב ההתחתרות בנחל אנקה:

תהליך ההתחתרות וקיצור הפיתולים החל לאחר השקעת כמתואר למעלה, התחלת 
תצורת הערבה. אם נניח שהתהליך החל לפני כמיליון שנה, הרי שכשני ק"מ של 

בנפתול מס'  2Qשנה לפני השקעת יחידה  750,000 -התחתרות לאחור הושלמו במשך כ
ק"מ של התחתרות נוספת התרחשו בין  1.2 -מ"מ בשנה. כ 2.6בקצב ממוצע של  2

) בקצב MIS 5 שנה במהלך התקופה הבין קרחונית הקודמת ( 70,000 -שנה ו 130,000
 - 15,000מ' של התחתרות התרחשה במהלך  100 -מ"מ בשנה ואילו כ 20ממוצע של 

הושקעה לאורך נפתול מס'    Q3. יחידה  1אזור מפל נחל אנקה והצוואר הפרוץ בנפתול מס'  מבט על :13איור 
 -השנים האחרונות. מאז שנפרץ הנפתול נסוג מפל אנקה בכ 15,000והנפתול נפרץ רק לאחר השקעתה בתוך  1

 מ' עד למיקומו הנוכחי. 100
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 6.6השנים האחרונות מאז סוף התקופה הגלציאלית האחרונה בקצב ממוצע של  10,000
 ). 13מ"מ בשנה (איור 10 -

השנים הראשונות של התהליך,  750,000ם את העובדה שבמהלך הבדלי הקצב משקפי
גלציאלים שבמהלכם -התקופה הארוכה הזו כוללת מספר מחזורים של גלציאלים ואינטר

גלציאליות כמתואר למעלה. הקצב -רוב הארוזיה רוכזה, קרוב לוודאי, בתקופות אינטרא
ה לאחור במהלך מחזור מ' של נסיג 1200הגבוה בשלב העוקב הינו פועל יוצא מהשלמת 

גלציאל האחרון הנובע, אולי, מן -גלציאלי שלם לעומת הקצב הנמוך יחסית בפוסט-אינטר
גלציאלי הנוכחי נמצא רק בתחילתו והארוזיה מאיצה ככל -העובדה שהמחזור האינטר

הנראה לקראת סופו עם הפיכת אגני הניקוז לנקיים יותר מסדימנטים פלוביאליים בעלי 
מים גבוה שהושקעו בתוך האגנים. סדימנטים אלה שהושקעו בתקופות כושר בליעת 

הגלציאליות ועדיין מצויים לאורך אגני הניקוז בהווה באופן המקטין את תפוקת הנגר 
האגני ומקטין במקביל את כושר הסחיפה והארוזיה. יחד עם זאת יש לקחת בחשבון 

התחתרות גם תגובות שתהליכים אלה אינם ליניאריים. שותפים לקביעת עוצמת ה
ארוזיביות דיפרנציאליות שהם אגרסיביות בתחילתם ומתמתנות אל המעלה, או 

נגר לאורך האגנים באופן -חידור-שההתחתרות מושפעת מהשינוי הדינמי ביחסי גשם
היכול להעלות או להוריד את קצבי הארוזיה בתלות במשטר השיטפונות, שהם עצמם 

 הגיאולוגים והגיאומורפולוגיים של אגני הניקוז.  תלויים הן באקלים והן בפרמטרים
 האם מוצאים את תביעת אצבעותיה של דפורמציה טקטוניות בנחל אנקה? 

אזור נחל נקרות וקמר רמון נטויים לצפון מזרח בנטייה רגיונלית המשפיעה על הכיווניות 
במרחב של אגני הניקוז ובכלל זה התווית נחל רמון בתוך מכתש רמון, נחל נקרות עליון 
ונחל אנקה. כל האגנים הנזכרים מכוונים לצפון מזרח בהתאם לשיפוע הכללי של הר 

טת במיוחד כאשר משווים את הגובה הטופוגרפי של הר רמון הנגב המרכזי. נטייה זו בול
לעומת פסגת הר ארדון  -מ'  1037הנקודה הגבוהה בנגב המתנשאת לגובה  –במערב 

מ' בלבד. בהינתן ששתי הפסגות בנויות כמעט על אותו אופק  722המתנשאת לגובה 
י שהפרשי ק"מ), הר 30 -סטרטיגרפי (גג תצורת חביון) והמרחק האופקי בניהם (כ

לצפון מזרח. נטייה זו מאוחרת ליצירת מישור  1% -הגבהים מבטאים נטייה בשיעור של כ
 הגידוע האוליגוקני ולהשקעת תצורת חצבה במיוקן המוקדם. 

חשבון דומה ניתן לעשות על גג תצורת גרופית הנמצאת במעלה אגן הניקוז של נחל 
הסטרטיגרפי נמצא מעל למוצא האגן מ' בעוד שאותו האופק  740אנקה ברכס קינן בגובה 
ק"מ. הדבר  10מ' לאורך  180 -מ'. הפרשי הגובה מגיעים ל 560אל נחל נקרות בגובה 

בדד התחום -לצפון מזרח. נטייה זו התפתחה בבלוק עריף 1.8%מבטא נטייה כללית של 
בין העתק עריף בדרום והעתק רמון בצפון לאחר תום השקעת תצורת חצבה במיוקן 

 .התיכון
לנחל אנקה הקדום היה מסלול מפותל המעיד על נטייה כללית קלה בלבד של פני השטח 
בזמן התפתחותו. קשה ליצור מסלול עם נפתולים רחבים כאשר השיפוע הוא גדול עד כדי 
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. גם קיצור המהלך הדרמטי המלווה בהתחתרות אינטנסיבית לאורך המסלול 1.8%
במשטר השיפועים ועל החרפת הנטייה החדש, המקוצר, של הנחל מעיד על שינוי 

הכללית לצפון מזרח שהתרחש לאחר השקעת תצורת הערבה, במהלך הפלייסטוקן 
בעבר לבין  1.3%בין  –המוקדם. לאור זאת, הפרשי הנטייה של האפיק הארוך והקצר 

מהווה ביטוי להחרפת השיפוע שהביאה לקיצור המהלך. ככל הנראה  -בהווה  2.85%
שיפוע הינו הטיה טקטונית לצפון מזרח של בלוק נקרות, ואולי של הר הגורם להחרפת ה

מיליון שנה. מהעלייה בשיפוע הנחלים ניתן  1-1.5 -הנגב המרכזי כולו, שהתרחשה לפני כ
מההטייה הטקטונית התרחשה בפלייסטוקן המוקדם והיתרה  50% -להסיק שקרוב ל

 עליון.-בשלב הטקטוני הקודם, כלומר במיוקן התיכון

 –נחל עקב נחל צין ו ןאגשלבית של -דופריצת נחל צין מזרחה והתפתחות  ׳:3תחנה מס׳ 
 . ליד שדה בוקר מזרחית של שדה צין –מהפינה הדרומית תצפית 

, חוצים את מכתש רמון, עוברים את מצפה רמון וממשיכים 40צפונה בכביש נוסעים 
 40צין מתפצלת מכביש  מזרחית של שדה-לשדה בוקר. הדרך לתצפית מהפינה הדרומית

 בין מדרשת בן גוריון לקיבוץ שדה בוקר. 
. עוברים על פני מיצד צין מן התקופה הרומית 1813/5296התחלת המסלול הרגלי בנ.צ. 

דארב אל  -ששמר על העלייה בנקב אל ע'רב המאפשר את העלייה של הדרך הקדומה 
ורת ע'רב הלוקחת ממקום מבקעת צין אל שדה צין. זהו מקום הגדרתה של תצ –סולטן 

). בצד שביל הגמלים היורד אל בקעת צין ואל הערבה מצבה Shaw, 1947זה את שמה (
לאיתן מינץ, חבר קבוצת המקימים של חוות המרעה בשדה בוקר (לימים קיבוץ שדה 

 ולא שב.  1953בוקר), שהלך עם ארבעת רעיו לפטרה בשנת 
על ידי הפסל הסביבתי עזרא אוריון  מנקודת התצפית שבקצה שלוחת הפסלים שהוקמה

-מצפון –) נראים המבנים הגיאולוגיים הגדולים הבונים את האזור 18135/52890(נ.צ. 
מזרח רכס חתירה הבנוי מסלעי הגיר והדולומיט של חבורת יהודה, ממזרח בקעת צין 

ה הבנויה מסלעי הקרטון, הצור והחוואר של חבורת הר הצופים ומדרום רמת עבדת הבנוי
מערב  –מסלעי הגיר והקרטון של חבורת עבדת. סמוך למקום התצפית ובכיוון כללי מזרח 

עובר העתק צין שיוצר מגעים שבורים בין סלעי תצורת ע'רב, טאקיה ויחידות הקונגלומרט 
 Avni andמגיל פליוקן עד פלייסטוקן מוקדם היוצרות את המשטח העליון של שדה צין (

Zilberman, 2007 צין מתפתל בפיתולים רחבים בעמק המתחתר לעומק של כ). נחל- 
 מ' מתחת לרמה המפולסת של שדה צין.  150

 Avni and Zilbermanהבנת השינוי המורפוטקטוני שחל באזור תוארה בפירוט על ידי 
 . כאן יובאו רק עיקרי הדברים.(2007)

דה צין מהווה מישור סחף אלוביאלי שניקז אליו ארבעה יובלים: נחל חווארים, נחל צין ש
) . ראשיתה של מערכת הניקוז הזו היא בשולי קמר 14עליון, נחל דבשון ונחל עקב (איור 

רמון בדרום ובתחומי רמת עבדת והיא התנקזה עד לפלייסטוקן המוקדם אל הים התיכון 
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הרועה ונחל הבשור. ראשית יצירת המערכת הזו מיוחסת  דרך שדה צין ומשם דרך נחל
לשלב המורפוטקטוני המאוחר להשקעת תצורת חצבה, כלומר במיוקן התיכון והמאוחר, 
עם הרמתו הראשונה של הר הנגב ויצירת מערכות הניקוז המקומיות. מבחינה זו שייכת 

ותם ראינו המערכת של יובלי נחל הבשור לשלב יצירת מערכות הניקוז האחרות א
 אנקה. -בנחל פארן ובנחל נקרות -בתחנות הקודמות 

עד לפלייסטוקן המוקדם התקיימה במזרח שדה צין פרשת מים קדומה שחצצה בין אגן 
נחל הבשור ויובליו ובין אגני נחלים שניקזו את בקעת צין למזרח דרך נחל צין תחתון אל 

חל זיק המנקז את מזרח רמת דרום ים המלח. המערבי והקרוב מבין אגנים אלו היה נ
עבדת, ונחל דרוך שירד מרכס חתירה והתנקז לבקעת צין. פרשת המים הארצית בין אגני 
הניקוז היורדים לים התיכון לבין אלה היורדים אל בקע ים המלח הייתה מוצבת בקו 
המחבר את שלוחת חוד עקב, הנראית מן התצפית לכיוון דרום מזרח, עם אזור הר צרור 

צבע שחור הבנוי מסלעי תצורת מישאש הניצב על שוליו המערביים של רכס הר ב –
 חתירה הנראה בכיוון צפון מזרח. 

בחתך האלוביאלי הבונה את שדה צין זוהו מספר יחידות שהחשובות שבהם הם שתי 
פלייסטוקן -) מגיל פליוקן1961יחידות סטרטיגרפיות עוקבות של תצורת אחוזם (איסר, 

ירה יותר של תלכידי נחלים מגיל פלייסטוקן מוקדם הקרויה "תצורת מוקדם ויחידה צע
שדה צין". בתצורה זו נאספו כלים אשליים קדומים ונקבע לה גיל מקורב של כמיליון שנה 

)Issar et al., 1984.(  על גבי חתך זה הושקעה בפלייסטוקן העליון יחידת לס עבה
 שהגיעה לשדה צין כאבק מדברי. 

 התפתחות הנוף 

) 1970התפתחות הנוף של אזור זה זכתה להתייחסויות רבות בעבר (לדוגמא: ניר, 
שיחסו את השינוי שחל במעבר ממערכת הניקוז הקדומה שירדה אל הים התיכון 
למערכת הניקוז הנוכחית של נחל צין היורדת לים המלח כביטוי קלאסי לתהליך המכונה 

בירור חלקה של הפעילות הטקטונית  "כיבוש נחלים". אנו ננסה לבחון תהליך זה תוך
הצעירה בתהליך השינוי ובכלל זה בירור תרומתו של העתק צין לשינוי מיקומה של פרשת 
המים הארצית. נעשה זאת תוך התבוננות במבנה הגיאולוגי והמורפולוגי האזורי תוך 

 שימת דגש על אופי התגובה הארוזיבית לשינוי המורפולוגי. 
ביא בחשבון את החשיבות המכרעת שיש לפרשת המים הקדומה בתהליך השינוי יש לה

אשר חצצה בין אגני הים התיכון ובין אגני בקע ים המלח. פרשה זו, שהתקיימה בין 
בין המיוקן  –שלוחת חוד עקב ובין אזור הר צרור, תפקדה במשך זמן ארוך במיוחד 

המבנה הגיאולוגי מיליון שנה.  15 -התיכון ועד לפלייסטוקן המוקדם, במשך קרוב ל
והמורפולוגי הנוכחי הנראה היום בשטח מעידים כי פרשת מים זו נפרצה במהלך 
הפלייסטוקן המוקדם, מתי שהוא לאחר השקעת תצורת שדה צין. תצורה זו מעניינת 

 במיוחד היות והיא האחרונה שהושקעה בשדה צין לפני השינוי המורפולוגי.
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בבחינת התצורה נמצא כי בשונה מהיחידות האלוביאליות האחרות ששקעו בשדה צין 
השומרות פחות או יותר על עובי אחיד, הרי שביחידה זו נצפתה התעבות מיוחדת של 

 ,.Enzel et alמ' ( 24 -מ' ל 14 -מכ יחידות החלוקים לכיוון דרום מזרח בתחומי שדה צין
אם לוקחים בחשבון ששוליו הדרומיים מזרחיים של שדה צין עברו ארוזיה חריפה  ).1988

הרי שהתיעוד  -קמ"ר של מחשופים מאז הפריצה של נחל צין למזרח  2-3 -וחסרים בו כ
להתעבות זו בתחומי שדה צין הנוכחי עשוי להיות רמז להתעבות גדולה יותר שהתקיימה 

ס של מחשופי התצורה. המשמעות של התעבות זו היא שתצורת שדה בעבר בחלק ההרו
צין עשויה להעיד על צבירה דינמית של החתך האלוביאלי שהתרחש תוך כדי השקעת 

 התצורה, כלומר שהתצורה היא סינטקטונית במהותה.
נקודה מרכזית נוספת קשורה במבנה פרשת המים הקדומה, בעיקר בכל הקשור 
להשתתפות מחשופי תצורת טאקיה במבנה והרכב פרשת המים. הואיל ופרשת המים 
הקדומה נמתחת בין סלעי חבורת עבדת בדרום ובין סלעי תצורת מישאש בהר צרור, 

. גם העובדה שמעבר זה ברור שמקטע מסויים של פרשת המים היה בנוי מסלעי התצורה
הינו למעשה מעבר של כפיפה משולי קמר חתירה בצפון לקער עבדת בדרום שבו גם 
עובר העתק צין מחייב מגעים נטויים וככל הנראה גם שבורים של התצורות ער'ב וטאקיה 

 על מורדות הקמר, בדומה למצב הנראה היום במערב שדה צין ולאורך נחל חווארים. 
כמו בין נחל חווארים לנחל  –שבהם מעורבת תצורת טאקיה היום  בחינת פרשות מים

בקטע שבין צומת טללים  40הבשור ממערב למדרשת בן גוריון או כמו לאורך כביש 

 על עמק נחל צין מגבעת הפסלים של עזרא אוריון.  : מבט כללי לדרום מערב 14איור 
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לצומת הנגב שבו חוצה הכביש את פרשות המים שבין נחל רביבים לנחל אטדים ובין זה 
רשת מים, זו נוטה להיות מלמד שבכל מקום שבו יוצרת תצורת טאקיה פ -ובין נחל סכר 

 שטוחה למדי ונמוכה טופוגרפית. 
 האם ניתן לפרוץ את פרשת המים על ידי התחתרות לאחור של יובלי נחל צין תחתון? 
למרות העובדה שפרשות המים על תצורות ערב וביחוד טאקיה נוטות להיות נמוכות 

ם יחסה ליובליו ושטוחות, יש להדגיש שהמודל הפשוט שהוצע בעבר לפריצת פרשת המי
העליונים של נחל צין התחתי תפקיד מכריע. על פי הפרדיגמה ששלטה בעבר, 
ההתחתרות לאחור של יובלים אלה אל תוך פרשת המים היא שהביאה לפריצה 
ול"כיבוש" או ל"שביית" יובלי נחל הבשור שזרמו להם מעבר לפרשת המים. אלא 

ר פרשת המים עצמה לא ניתן לנוע באזו –שפרדיגמה זו מתעלמת מכלל בסיסי וחשוב 
לאחור או להתחתר היות ועל פי הגדרתה, פרשת המים היא אזור המחלק את המים 
היורדים עליו כגשם לשני האגנים שמשני צדדיו ואין לו היכולת לאסוף די כוחות על מנת 
להביא לריכוז המים, או האנרגיה, הדרושים להתחתרות... באזור פרשת המים שלטת 

"רצועה ללא ארוזיה" והיא המונעת את מנגנון ההתחתרות לאחור מלהתקיים. למעשה 
היא החזיקה מעמד מאז הותוותה  –עובדה זו משתקפת היטב בסיפור פרשת המים הזו 

 מיליון שנה ונפרצה רק לאחרונה, בפלייסטוקן המוקדם.  15 -לראשונה לאורך כ
 אז מה גרם לפריצתה הפתאומית? 

 תצפיות נוספות
 נחל עקבהתפתחות . 1

מעבר לנחל צין בולט העמק הקניוני הגדול של נחל עקב המהווה יובל במבט לדרום אל 
ראשי של נחל צין באזור זה. אגן נחל עקב ראשיתו באזור שולי קמר רמון והוא מנקז את 

קמ"ר. במבט אל  57 -חלקה המרכזי של רמת עבדת לצפון. שטח אגן הניקוז של הנחל כ
נראים קווי המתאר של עמק רחב שרוחבו כשני ק"מ ועומקו מתחת לקו תוך עמק הנחל 

מ'. בעמק רחב זה ובו התחתר עמק צר ועמוק יותר שלו  90 -הרקיע של רמת עבדת כ
 -מ' נוספים. על כתפי העמק העליון בגובה של כ 80-90 -אופי קניוני מובהק שעומקו כ

מחשופים של תצורת   Avni and Zilberman (2007)מ' מעל פני הים מצאו  520-530
שדה צין ששקעו בתוך העמק בטרם התחתר לעומקו הנוכחי. בתוך העמק הפנימי נמצאו 
מחשופים של שתי יחידות אלוביאליות צעירות מגיל פלייסטוקן תיכון ופלייסטוקן מאוחר: 

שמופיעה ברוב המחשופים כשבבסיסה טרוורטין ובגגה קרקעות גבסיות  Q2יחידה 
הבנויה בעיקר מלס פלוביאלי. יחידה זו הצטברה במהלך התקופה  Q3  ויחידה

הגלציאלית האחרונה. השקעת שתי היחידות הצעירות בתוך העמק מסמנת את השלמת 
עיקר התחתרות הקניון הצעיר בנחל עקב עוד לפני הפלייסטוקן התיכון, כלומר לאחר 

טוקן המוקדם, לאחר אירוע הפריצה של פרשת המים. לפיכך פריצה זו התרחשה בפלייס
 – 250,000 -שגילה המשוער כ Q2השקעת תצורת שדה צין ולפני השקעת יחידה 

 -התחתר נחל עקב בשיעור של כ Q3 -ו  Q2שנה. במעבר בין שני המפלסים  140,000
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 80,000 -מ' כפי שמעידים סלעי טרוורטין המצפים את קרקעית העמק שגילם כ 20-40
והמהווים בסיס ליחידת הלס הפלוביאלי שהצטבר  )(Schwarcs et al., 1979שנה 

במהלך התקופה הגלציאלית האחרונה. הביטוי להתחתרות זאת הינם סדרה של מפלים 
 ובהם מפל עין עקב תחתון הנראה היטב מן התצפית. 

 מישור הגידוע העליון ברמת עבדת ה טקטונית של. הטיי2
את שרידיו של מישור הגידוע מבט אל מתאר הפסגות שמעל לנחל עקב ניתן לראות ב

האוליגוקני המעצב עדיין שטחים נרחבים ברמת עבדת. פני שטח גבוהים אלה שימשו עד 
לזמן השקעת תצורת חצבה כפני הנוף השטוח והכמעט מישורי של הר הנגב המרכזי. 

מ') לחוד עקב במזרח (גובה  680היום נטוי מישור זה בין הר רתמים במערב (גובה 
ק"מ. על פי נתונים אלה, פני השטח של  10 -') לאורך קו אופקי שאורכו כמ 580מקורב 

 –מזרחה, בדומה לנטיית קמר רמון הנטוי לצפון  1%רמת עבדת נטויים היום בשיעור של 
מזרח. נטייה זו התפתחה לאחר גמר השקעת תצורת חצבה, כלומר מאז המיוקן התיכון 

 עד להווה. 
  ת תצורת אחוזם. הטייה טקטונית מאוחרת להשקע3

על פי ההטיה הקלה של מחשופי תצורת אחוזם באזור שדה צין כלפי מזרח והתעבות 
תצורת שדה צין לאותו הכיוון ניתן להסיק שמאז השקעת הפרט העליון של תצורת אחוזם 
בפלייסטוקן המוקדם מתקיימת באזור שדה צין הטייה טקטונית קלה בתחום שאינו עולה 

מרות שלכאורה חלק מהפרשי הגובה שבין בסיסי המחשופים למזרח. ל 0.5% -על כ
האלוביאליים יכולים להיות כתוצאה מזרימה בתעלות ואפיקים שונים שלהם עומק בסיס 
שונה, ישנה אפשרות שלפחות חלק מנטיה זו התפתח כתוצאה מהטיה טקטונית קלה של 

ה קלה זו האזור למזרח שהתפתחה במהלך הפלייסטוקן המוקדם או לאחריו. הטיי
הטייתו הכוללת של  –מצטרפת להטייה קודמת של האזור ומצטרפת לתוצאה הסופית 

למזרח שהושגה בשני שלבים  1% -מישור הגידוע הקדום (האוליגוקני) של רמת עבדת ב
נוספים במהלך הפלייסטוקן  50% -מן ההטיה אחרי המיוקן התיכון וכ 50% -כ –

 המוקדם.
 ? והאם קשורה לפריצת פרשת המיםמתי  –ן . פעילות טקטונית על קו צי4

, מערכת העתקי צין באזור שדה צין Avni and Zilberman, 2007על פי ניתוחם של 
בנויה משמונה סגמנטים של העתקים הממוקמים לאורך השוליים הדרומיים של שדה צין 
כשהם מעתיקים את סלעי הע'רב, הטקיה והיחידות האלוביאליות של שדה צין. ניתוח זה 
מצא כי הפעילות הטקטונית לאורך מערך העתקים אלה הולך ודועך עם הזמן מהפליוקן 
אל הפלייסטוקן המוקדם כאשר היחידה התחתונה של תצורת אחוזם שגילה פליוקן 

מ', בעוד שההעתקה המאוחרת  40 - 50 -מועתקת באזור "גרבן הסמינר"  בשיעור של כ
מ' בלבד.  2 - 5ליחידה הצעירה של תצורת אחוזם שגילה פלייסטוקן מוקדם עומדת על  

טוקן מוקדם מתבטאת בעיקר בנטיות ההעתקה בתוך תצורת שדה צין שגילה פלייס
מזרחי של שדה -מ' באזור הדרומי 10 -סינטקטוניות ובצבירת עודפי חתך בשיעור של כ
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צין. על פי נתונים אלה, להעתקה פעילה על מערכת העתקי צין אין קשר ישיר ומובהק 
לפריצת פרשת המים שהתרחשה בפלייסטוקן המוקדם כאשר הפעילות הכוללת על 

 היתה כבר בדעיכה. העתקי צין
 .המודל הגיאולוגי לפריצת פרשת המים במזרח שדה ציןסיכום: 
אוספים את כל הנתונים המשלימים מאזור שדה צין ניתן להציע מודל פשוט כאשר 

המסביר את אירוע הפריצה של פרשת המים הקדומה שהתקיימה מהמיוקן התיכון ועד 
ל פי העדויות, האזור הזה היה נתון לפלייסטוקן המוקדם ממזרח ובסמוך לשדה צין. ע

לפעילות טקטונית חלשה יחסית שעיקרה שבירה הדרגתית ומתמשכת לאורך העתקי צין 
המשולבת בצבירה סינטקטונית של חתך עודף בתצורת שדה צין. למרכיבים אלה נוספה 

. 0.5%בפלייסטוקן המוקדם הטייה קלה למזרח של האזור כולו בשיעור שלא עלה על 
גורמים זה הביא להנמכת פרשת המים הנמוכה והכמעט שטוחה שהתקיימה שילוב 

במזרח שדה צין על סלעי החוואר של תצורת טאקיה. במקביל להנמכה הצטברו עודפי 
חתך של תצורת שדה צין אל מול פרשת המים באופן שהלך וביטל את הפרשי הגובה בין 

שלב מסויים, כנראה שבמהלך גג מילוי החתך האלוביאלי ובין פרשת המים המונמכת. ב
אירוע שיטפוני גדול שירד במורד יובליו הגדולים של נחל הבשור הקדום (נחל עקב ונחל 
צין עליון) נערמו המים במזרח שדה צין עד כדי גלישת המים למזרח אל מעבר לפרשת 
המים. גלישה זו הביאה בבת אחת כמויות מים גדולות אל מול סלעי החוואר של תצורת 

ה הקלים לסחיפה ואלה נכנעו ונחתרו במהירות.  תהליך ההתחתרות ניצל את טאקי
הפרשי הגובה שהתקיימו בין אזור שדה צין הגבוה ובקעת צין הנמוכה להתחתרות 
מהירה אשר האטה רק עם המעבר מהסלעים הסחיפים של חבורת הר הצופים לסלעים 

קיים באזור זה כיבוש העמידים יותר של חבורת עבדת. על פי המודל המוצע לא הת
 אלא שינוי דינאמי בכיווני הנחליםנחלים קלאסי שבו הנחל הקטן "שובה" את הגדול, 

. הכוח המניע לתהליך זה הגדולים כתוצאה מתגובת מערכת הניקוז להטייה הטקטונית
היה כוח המים שבאפיקי הנחלים הגדולים ולא כוח הנסיגה לאחור, הקטן עד לא קיים, של 

 נים. הנחלים הקט
תזמון הפעילות המורפולוגית של שינוי כיוון הנחלים באזור שדה בוקר לפלייסטוקן 
המוקדם מעמיד את התופעה הזו בשורה אחת עם השינויים שחלו באותה תקופה 

אנקה וקושר אותם לפעילות הטקטונית שהתרחשה באותו הזמן –בנחלים פארן ונקרות 
 בשטחים נרחבים של הנגב. 

 קצבי התחתרות נחל עקב ונחל צין.נפחי הארוזיה ו

שלבית של קניון נחל עקב והעמק החתור של נחל צין באזור קניון -על פי התפתחות הדו
מההתחתרות הכוללת של קניון נחל עקב התרחש בין  50% -עין עבדת ניתן לקבוע כי כ

 15 -המיוקן התיכון ובין השקעת תצורת שדה צין בפלייסטוקן המוקדם, בפרק זמן של כ
 1נוספים של התחתרות נוספו מאז הפלייסטוקן המוקדם במהלך  50%מיליון שנה. 
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מיליוני השנים האחרונות. בשלב זה פונו מתוך אגן נחל עקב קרוב למיליארד מטרים 
ק"מ אל  9-10 -מעוקבים של סלעים. הדבר לווה בגל התחתרות שנמשך לאורך של כ

 6 -ל צין והגיע היום למרחק של כמעלה האגן. התחתרות מקבילה התרחשה במעלה נח
מיליון קוב נוספים נתרמו  800 -ק"מ מפרשת המים המקורית. ניתן להעריך שקרוב ל

מיליון  -). תהליך זה הושלם בתוך כ15מהנחלים צין, דבשון וחוארים בתהליך זה (איור 
מ"מ לשנה ונחל  6שנה שבמהלכו נסוג מפל ההתחתרות של נחל צין בקצב ממוצע של 

מ"מ בשנה. יחד עם זאת, ניתן להניח שקצב ההתחתרות אינו  9-10בקצב של  עקב
ליניארי ותלוי בקושי הסלעים הנחתרים: בתחילה סלעים רכים של תצורות עקב וטאקיה 

 ולאחר מכן סלעים קשים יותר של חברת עבדת.
מגיל פלייסטוקן מאוחר במוצא הקניון הפנימי של נחל  Q3על פי השקעת חתך יחידה 
 מ' מהמפל הנוכחי של עין עקב תחתון ניתן לקבוע כי 200 -עקב שנמצאו במרחק של כ

. בהנחה שהשקעת החתך הלסי של Q3הקניון כבר היה קיים בשלב השקעת יחידה 
התרחשה במרחק מסויים מן המפל הפעיל של אותם הזמנים, הרי  Q3יחידה 

מ'. אם  100 -שהתחתרות הקניון הפנימי שהתרחשה אחרי השקעת היחידה מגיע לכ
 -נוכחית לפני כנניח שהתחלת ההתחתרות החלה עם המעבר לתקופה הבין קרחונית ה

מ"מ בשנה. קצב  6.6 -שנה בקרוב, נקבל שקצב ההתחתרות של הקניון מגיע ל 15,000
זה דומה לקצבי ההתחרות המחושבים עבור נסיגת מפל עין עבדת שבו נמצא שקטע 
הקניון שבו נמצא היום המפל ההולוקני צר בהרבה מרוחב הקניון שבמורד. אורכו של 

תח עם צמצום רוחב אפיקו של נחל צין במהלך ההולוקן מ' והוא התפ 100 -כ קטע זה
). מעניין 15בהשוואה לחתך רחב יותר שאפיין את הקניון בתקופות קדומות יותר (איור 

שקצבי נסיגה הולוקניים דומים חושבו גם עבור מפל נחל אנקה, למרות שממדי אגני 

: מבט כללי על אזור ההתחתרות של נחל צין , נחל דבשון ונחל חווארים שהתרחש בעקבות פריצת  15איור 
 מ' אל המעלה. 100 -מצביע על הקניון הצעיר, ההולוקני של נחל צין החתור כ הנחל למזרח. החץ הכחול
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קמ"ר,  233 -ח של כאגן נחל צין עליון משתרע על שט –הניקוז שנזכרו שונים בתכלית 
 קמ"ר בלבד.   35קמ"ר ונחל אנקה על  57נחל עקב על 

והר הנגב הצפוני מהר מחיה (נ.צ.  , עמק נחל צין: תצפית על רמת עבדת. סיכום הסיור4
1753/5259( 

ונוסעים דרומה, עוברים את צומת ציפורים ואחרי  40צאים משדה צין אל כביש יו
המפנה את הנוסעים בכביש ימינה אל חוות כרמי עבדת כקילומטר וחצי מגיעים לשלט 

הניצבת  ואל תצפית ליפא. עולים בדרך עפר טובה כקילומטר ובאים אל רחבת התצפית
מן התצפית רואים היטב את אגן שדה בוקר, נחל צין, רמת עבדת  על מורדות הר מחיה.

למזרח והטייה זו  וקמרי הר הנגב הצפוני. פני השטח הגבוהים של הר הנגב נטויים קלות
 נותנת לנחל צין העליון את כיוונו החדש למזרח.

בסיור זה בחנו שלושה אזורים שנופם השתנה באופן חריף במהלך אירוע טקטוני  
 שהתרחש במרחב גדול של הנגב בפלייסטוקן המוקדם. 

 בעקבות הערבה אל מוצאו את שינה הקדום נקרות-פארן נחל כיצד ראינו פארן נחל באגן
 ממסלולו הוטה הגדול הנחל. הנחל של הקדום לכיוונו בניצב שפעל למזרח ההטיה ועאיר

 רכס את במקור שניקז יובל של קדום זרימה תוואי וניצל מזרחה פנה, כרכום גרבן באזור
 הנמכת גם כך ובתוך למזרח האזור הטייתו. שבמערב כרכום אגן אל שבמזרח מנוחה
 פארן נחל ידי על ניצולו את אפשרה המקורי למורדו ביחס הקדום הניקוז תוואי מעלה
 וציחור ברק העתקי היו בזירה משנה שחקני. היובל של המקורי הזרימה לכיוון הפוך בכיוון
 צוואר את שחתר באופן פארן נחל התחתרות את והאיצו למזרח ירודה כפיפה שיצרו

 ההעתקים בכיר – פארן העתק היה זה דרמטי במחזה פאסיבי כמעט שחקן. הבקבוק
 יותר בכיר שחקן. זה בשלב פעל ולא כמעט מערב-מזרח שכיוונו זה שהעתק אלא - בזירה

 נגרם המוקדם בפלייסטוקן הערבה בקע התעמקות שעם המלח ים בקע מהווה סמוי אך
 . המתפתח הבקע תוך אל וקורס ההולך כולו המרחב של גדול מורפוטקטוני שינוי

צפון מזרח על -אנקה: ראינו את השפעת ההטיה הטקטונית למזרח –באגן נחל נקרות 
החרפת השיפוע של נחל אנקה שלווה בקיצור מהלך, התחתרות, ניתוק נפתולים קדומים 
ויצירת מפל פעיל הממשיך את תהליך ההתחתרות באפן הדרגתי אל מעלה הנחל. ראינו 

ם ונמשכת לאורך כל שהתגובה להטיה היא דינמית ומתפזרת לאורך כל קטע הפיתולי
 הפלייסטוקן וההולוקן בקצב משתנה. 

באגן נחל צין ראינו את השפעת הפעילות הסינטקטונית בתצורת שדה צין על הקטנת 
הפרשי הגובה באזור פרשת המים הארצית הקדומה תצורה זו מהווה את המקבילה של 

דת והר הנגב תצורת צחיחה מאזור אגן נחל פארן. הראנו כיצד הטייה קלה של רמת עב
הצפוני למזרח הביאה בפלייסטוקן המוקדם לפריצת מי נחל צין עליון אל מעבר לפרשת 
המים המונמכת ולהתחרות גדולה שיוצרת את הקניונים הפנימיים בנחל צין ונחל עקב. גם 
באזור זה בחנו את מעורבות העתק צין על התהליך ומצאנו שתרומתו, במקרה הטוב, 

 שולית. 
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ות משלושת תחנות הסיור מאפשרים לנו לגבש תמונה אזורית כוללת על שילוב התובנ
מיליון שנה בשוליו המערביים  1.5-1 -ביטוייה של הפאזה הטקטונית שהתרחשה לפני כ

של בקע ים המלח בנגב ותרומתה למבנה הטקטוני והנוף של האזור. הסיור מדגיש את 
ציעה את הגורם הזה כגורם תרומתם המכרעת של הטיות טקטוניות קלות על הנוף ומ

מרכזי השותף בתהליכים דינאמיים של עיצוב הנוף, בכל הקשור לשינויים במערך הניקוז 
שיוחסו בעבר לתהליך של "כיבוש נחלים".  בכל המקרים שתוארו שכבות גיאולוגיות 
הקלות להתחתרות ולסחיפה (תצורות אורה, ע'רב, וטאקיה) יצרו נקודות תורפה 

ות שעזרו לתהליך. ניכרת גם תרומתם של הנחלים עצמם  לתהליך בעצם גיאומורפולוגי
העובדה שרשת הניקוז יוצרת אפיקים שלהם שיפועים נמוכים במיוחד הנוטים להיות 
מושפעים מהטיות קלות. מסיבה זו ניתן להבין שנחל שזרם בעבר לכיוון מסויים בשיפוע 

גמה הפוכה, כפי שמראה המקרה הוטה לאחור על ידי הטייה טקטונית קלה במ 1-2%של 
 של נחל פארן באזור "צוואר הבקבוק" .

שילוב המרכיבים הטקטוניים והגיאומורפולוגיים מלמדים על כך שבמיליון השנים 
האחרונות כמעט כל הנגב  נתון בתהליך שינוי הקשור בהתעצמות פעילות הפתיחה 

מד כי בשלב טקטוני המתרחשת לאורך בקע ים המלח. מבט אל מעבר לאזור הסיור מל
זה מופעל גם המבנה שבו נתון ים המלח הנוכחי והוא הפך לאגן שקוע הנתון בין שברי 
העתקים תלולים. במקביל ניכרת בקניוני ירדן היורדים אל ים המלח והערבה פאזת 
התחתרות צעירה המגיבה גם היא לאירוע זה. למעשה, המעבר מנגב של עמקים רחבים 

פלים וגבי מים התרחש בזכות הפאזה המורפוטקטונית של לנגב של קניונים, מ
 הפלייסטוקן המוקדם.
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	 :2 סיור מספר

 טקטוניקה, אירוזיה והצצה נדירה בחתך טריאסי ייחודי – הר עריף

 עזרא זילברמן, דורית קורנגרין

 המכון הגיאולוגי

 דרומה לצומת בורות לוץ.  1דקות):  ממצפה רמון, בה"ד  45:  כביש (סיפור דרך נסיעה
גבולו  -דקות): משולי הר רמון חציית אפיק נחל לוץ לכיוון מעבר ערוד 105דרך עפר (

חציית פרשת המים דרומה   עד הדרומי של מכתש רמון;  ירידה ונסיעה לאורך נחל ערוד
נחל מעזר דרום מזרחה עד המפגש עם הכניסה לעמק למרגלות צוקי לוץ וירידה ב

 מערבי של הר עריף. כלי הרכב נשארים במקום.-הדרום
תחנות ומעט עליה  6מערבי עם -ק"מ בתוך העמק הדרום 2.5 -: כסיפור דרך הליכה

משך  ).מ' 253 (מ'  953 -מ' ועד ל 700שע'). עליה לפסגת הר עריף מגובה  3 -מתונה (כ
 .(תלויה בתנאי הראות) 7מראש ההר בתחנה  מרהיבהתצפית ות. דק 75העלייה עד 

שביל מסומן בעל שיפוע מתון במורדות המערביים של הר עריף, וירידה ב תחילהירידה 
  .)דקות 60כ  ק"מ 3(ממנו חזרה לעמק הדרום מערבי ולרכב 

 שעות סיור (כולל ארוחות והסברים). 12: סה"כ

 )1(איור  מבוא

מבטא שילוב בין מערכות של מבני קימוט ושבירה לבין המבנה המורפולוגי של הנגב 
שרידי נופים קדומים. מערכות המבנים הגיאולוגים העיקריים המעצבים את נוף הנגב הם 

הקמרים מערכת סיני. -קמרי הקשת הסורית ומערכת הגזירה של העתקי הרוחב ישראל
דרך ישראל לפאלמרידים שבסוריה בצורת נמשכת מחצי האי סיני של הקשת הסורית 

מיליון שנה)  86.3הקמרים החלו להתפתח בתקופת הסנטון (לפני כ  ".”Sהאות 
-והתפתחותם נמשכה לסירוגין אל תוך תקופת המיוקן. כוון צירי הקמרים הנו לרוב צפון

סימטריים (הצד הדרום מזרחי תלול והצפון מערבי מתון). -מערב, והם א-דרום –מזרח 
מרים אלה יוצרים מערכת רכסים בולטת בנגב הצפוני והמרכזי, ובליבה של שלושה ק

מהם התפתחו מכתשים. במהלך הסיור נראה שנים מהקמרים: קמר מחמל בו התפתח 
 בדד שעל קצהו הדרום מערבי התפתח המבנה של הר עריף.-מכתש רמון וקמר עריף

) נמשכת מסיני במערב דרך 1מערב (איור -העתקי הרוחב שכוונם הכללי מזרח מערכת
אל השוליים המערביים של רמת עבר הירדן במזרח, שם הם מוסטים על ידי העתק הנגב 

ק"מ, שהוא שיעור ההסטה הכולל של  100-105ים המלח הסטה אופקית שמאלית של כ 
את הנגב חוצים מספר העתקים  סיני.-הלוח של ישראל-עבר הירדן צפונה ביחס לתת

לאורך  בתור, פארן ותמד.-נפחא, רמון, עריף-ן לדרום: צין, סעדממערכת זאת, מצפו
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העתקים אלה נמצאו עדויות לפעילות טקטונית בקנה מידה קטן לאורך ההיסטוריה 
שהייתה מלווה בתזוזה אופקית ימנית,  אך עיקר פעילותם  ,הגיאולוגית החל מהטריאס

המלח ולאחר הרבדת  קודם לביקוע הלוח של ערב על ידי טרנספורם יםבמיוקן חלה 
  תצורת חצבה.

לאורך מערכת זאת התפתחו מבני קימוט קטנים אך בולטים בנוף הנגב כגון: הר נפחא, 
-בתור, ועריף-נפחא, הר עריף לאורך העתק עריף-הר סעד והר חמרן לאורך העתק סעד

נאקה בסיני לאורך העתק פארן. במהלך הסיור נחצה את העתק רמון ונלך לאורך קטע -א
  בתור.-ן מהעתק עריףקט

המבנה המורפולוגי של הנגב המרכזי (בין נחל צין לנחל פארן) מבטא בעיקר שרידים של 
נוף מתון קדום שהתפתח על פני כל המזרח התיכון לאחר נסיגת הים מהאזור בסוף 

מיליון שנה),  36-23.5תקופת האיאוקן. נוף מתון זה שנוצר במהלך תקופת האוליגוקן (
) הפנפליין (כמעט מישור) האוליגוקני. שרידיו של נוף זה בונים 1943פיקרד ( כונה על ידי

 בין היתר את הרמות של עבר הירדן, במת הרי יהודה ואת רמת הר הנגב המרכזי
המורכבת ממספר משארים כגון: הרמות של עבדת, מטרד, הר עיירים, הר חריף, הר 

של שווי משקל ארוך טווח בין הלוח  לוץ, הר שגיא והר כרכום. נוף מתון זה נוצר במצב
מ' ומאז הוא  700-1000האפריקאי לפני הים והורם במהלך תקופת הנאוגן לגבהים של 

במהלך הסיור ניסע בין משארים של נוף זה כל הדרך  נתון לתהליכי בלייה וסחיפה.
 ממצפה רמון ועד הר עריף.
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 המבנה של הר עריף

 הוא.  רמון ומכתש מחמל לקמר מדרום בנוף ביותר הבולט הקימוט מבנה הנו עריף הר
 מהעתקי אחד עובר לאורכוש מבנה, בדד קמר של מערבי הדרום הקצה גבי על נמצא

 ).1 איור( בתור-עריף העתק והמכונה והדרומי המרכזי הנגב את החוצים הרוחב

 – אדום קו, השטח בפני קמר ציר – כחול קו: )Sneh et al., 2014 מתוך( אזוריים ושברים סטרוקטורות: 1 איור
 חצאי שני את מציין כתום ריבוע .השטח בפני העתק קווי – שחור קוו, השטח בפני נטויות שכבות של רציפה עקבה
 .עריף הר של הכיפות
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-עריף העתק צדי משני שהתפתחו םבחלק יםהחופפ כיפות חצאי משני בנוי עריף הר
 רצועת המבנה של המערבי בחלקו התפתחה ההעתק תוואי לאורך). 3, 2 איורים( בתור
 . יהודה חבורת של נטויים בלוקים ממספר כבתהמור צרה גזירה

 

 .עריף הר מבנה של מוכלל דגם:  2   איור
 

 צ

 : הר עריף בתצלום לווין. מבט כללי לצפון.  3איור  
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 : מפה גיאולוגית של אזור הר עריף ומיקום החתכים המוזכרים בטקסט 4איור 
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מערבית מציב ההעתק סלעים מחבורת יהודה מצפון מול חתך מגיל -הדרוםבחצי הכיפה 
  ).4באיור  3(חתך  מ' 500טריאס מדרום מצב המשקף הסטה אנכית של כ 

ק"מ ורוחבה כקילומטר והיא נשענת על תוואי ההעתק  2מזרחית כ צפון אורך הכיפה ה
מזרחית מציב ההעתק סלעים מגיל קרטיקון -הצפוןהעובר מדרום לה. בחצי הכיפה 

. מיחסים אלה עולה )6(איור תחתון מצפון מול סלעים מגג חבורת יהודה מדרום 
חלקו המערבי ירוד בשההעתק משנה את מגמת ההסטה האנכית בתוך המבנה כאשר 

מספריים). בין שני העמקים מפריד סף  העתקהצד הצפוני, ובמזרחי הצד הדרומי (
 טופוגרפי גבוה בו ההסטה האנכית מתאפסת ותצורת חתירה נחשפת משני עברי ההעתק

עריף מנוקז על ידי נחל מעזר אל נחל כרכום ואילו האגף . חלקו המערבי של הר )7(איור 
 המזרחי של המבנה מתנקז אל נחל קציעה שהוא יובל של נחל ערוד.

 
 
 
 
 
 

;   4באיור – 1חתך  -מערבית בהר עריף (איור תחתון -: חתכים מוכללים בניצב לחצי הכיפה הדרום5איור 
 .  )4באיור  3חתך  –איור עליון 
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-האוכף נוצר במקום בו ההסטה האנכית לאורך ההעתק קטנה ומגמתה מתהפכת: מדרום
 ירוד הבלוק הדרומי.לו ה מערב-מערב לאוכף ירוד הבלוק הצפוני ומצפון

מישור ההעתק אינו חשוף בתחומי הר עריף, אך התפתחותם של שני חצאי הכיפות 
מה להתפתחות מבני לחיצה מצביעה על הפרעה לרציפות התזוזה האופקית הימנית שגר

משני עבריו. שינוי בנטיית מישור ההעתק או בכיוונו הם חלק מהגורמים היכולים ליצור 
את התנאים להתפתחות מבני לחיצה או מתיחה לאורך העתקי תזוזה אופקית. ההבדלים 

מזרחית שהיא הדוקה יותר יכולים היו -מערבית הפתוחה לצפון-בין חצי הכיפה הדרום
 ). 2מזרחית (איור -ל ידי גוף המחדר המגמתי החשוף במרכז חצי הכיפה הצפוןלהיגרם ע

 
 

 )4באיור  5: חתך מוכלל דרך הכיפה בצפון מזרחית של הר עריף (חתך 6איור 

 4 באיור 4חתך דרך האוכף המפריד בין שני העמקים של הר עריף (חתך  – 7איור 
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 החתך הסטרטיגרפי בעמק הצפון מערבי של הר עריף 

התחתון של המדרונות המקיפים את העמק הדרום מערבי מדרום ואת העמק החלק 
הצפון מזרחי, בנויים מאבני חול וסלעים וולקניים של חבורת כורנוב מגיל קרטיקון תחתון 
ואילו המעטפת החיצונית של המבנה בנויה מסלעים קשים של חבורת יהודה מגיל 

ס של חבורת רמון חשוף על פני רוב חתך מגיל טריא); 1-5, חתכים 2,4קנומן.(איורים 
 מערבי של הר עריף.-הקרקעית של העמק הדרום

 הטריאס

מערבי של הר עריף -החתך הגיאולוגי מגיל טריאס (חבורת רמון) החשוף בעמק הדרום
) הוא חלקי ומכיל רק שתי תצורות בלבד: תצורת רעף  ותצורת גוונים 8, 5, 4, 2(איורים 

ורת רעף חסר כנראה חלקה התחתון (קבור), ולתצורת המונחת מעליה בהתאמה. לתצ
גוונים חסרה המחצית העליונה שלה עקב גידוע (ע"י קונגלומרט ערוד מגיל קרטיקון 
תחתון); למרות זאת, חשיפתה הייחודית של תצורת רעף כאן היא בעלת חשיבות מדעית 

-ת יבשתרבה להבנת המערכת הסדימנטרית ברצועת המים הקרובה ליבשה, המקיפה א
). רצועת מים זו באזור הטרופי ,a 9העל פאנגיאה המשתרעת כמעט מקוטב לקוטב (איור 

) שהיא גם סביבת עירוב של מים מטאוריים עם מי ים, נתונה S 7°מדרום לקו המשווה (~
תחת ההשפעה של היבשת הענקית  גונדוואנה (חלק מפאנגיאה), המספקת סחף וחומר 

ם, יסודות נדירים, ברזל מומס ועוד, בכמויות עצומות אל אורגני יבשתיים, נוטריינטי
). סביבה ימית Land-marine teleconnectionסביבת המים הקרובה של הים הפתוח (

מסך שטח האוקיאנוסים בעולם המודרני, היא תומכת  7% -זו, למרות שהיא מהווה רק כ
שפעה שלה על מסך הפרודוקטיביות הראשונית באוקיאנוסים  ומידת הה 15-20%ב 

 מרחב האוקיאנוסים הולכת ומתבהרת כיום כגדולה בהרבה מגודלה. 

. החלק הקדום  4באיור  2מערבי; חתך -:  החתך הסטרטיגרפי כפי שהוא מתגלה בעמק הדרום8איור 
תחילת טריאס תיכון), ומעליו גידוע משמעותי שהסיר את כל הטריאס   –ביותר (חלק מחבורת רמון 

 התיכון והעליון ואת כל החלק היוראסי.  
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השינויים האקלימיים שעוברים על היבשה מתבטאים ביחס החלקי של הסיליסיקלסטים 
בסדימנטים השוקעים בים הפתוח, ואילו השינויים העולמיים מתועדים בקרבונט האי 

טופים של פחמן וחמצן בו; עקות אקולוגיות מקומיות אורגאני הבאים לידי ביטוי באיזו
  מוצאות את ביטוין ביחסים האיזוטופיים של פחמן וחנקן שבחומר האורגאני השאריתי.

' מ 50 הוא התצורה עובי' (מ 35 רק הוא) 10 איור(  עריף בהר רעף תצורת מחשוף
 המחשוף);  1 עבדת, 1 נפחא, 1 רמון בקידוחים' מ 110-150; 1 מישר בקידוח מזרחה

 - Anisian ;236( אניסיאן בשם המכונה לתקופה), תחתון חלק( התיכון לטריאס מתוארך
 של העליון חלקו. בארץ השטח פני על החשוף הטריאסי בחתך הקדומה והיא.), ש.מ 247

 של פנימית חלוקה שהוא, תיכון  Pelsonion -כ אמוניטים פי על הוגדר המחשוף
 מאובנים חסר התחתון חלקה ואילו), Balatonites balatonicus zone( האניסיאן

 הפחמן איזוטופי של שלילית מגמה מראה המחשוף של התחתון וחלקו מאחר; מנחים
 התצורה בסיס את מייחס הוא), המוזכרים בקידוחים שנמצאו למגמות בדומה( הכבד

. עליון לטריאס תחתון מטריאס המעבר -  Aegean-ה בבסיס שהתרחש עולמי לאירוע
 שארעה החי בעולם ביותר הגדולה ההכחדה אחרי. ש.מ 5 - 4 -כ קורה זה מעבר

 הייתה הזו מההכחדה העולמית ההתאוששות). הפרם סוף של ההכחדה( בפאנרוזואיקון
 התיכון הטריאס בתחילת ואילו), התחתון הטריאס תקופת כל לאורך נמשכה( ארוכה

 משקיעי המינים ובמגוון בעושר ועלייה התאוששות על מהעולם עדויות קיימות) באניסיאן(
 של המשך על מראה רעף בתצורת המאובנים מצאי, באזורנו, זאת לעומת; הקרבונט

 גם) disaster forms( אסון מיני המכונים אורגניזמים של דומיננטיות ועל, המצוקה תנאי
 בעלת היותה היא רעף תצורת של הליתולוגית הייחודיות. העולמית ההתאוששות אחרי

 סיליסיקלסטים סלעים שולטים בו סדימנטרי רצף בתוך קרבונטים סלעים של דומיננטיות
 האחוז. מעליה גוונים ותצורת מתחתיה צפיר תצורת גג את הבונים) וחרסיות סילט, חול(

 הסייסמיים בחתכים בקלות לזהותה מאפשר, בה הקשים הקרבונטים הסלעים של הגבוה
  .הקרקע תת של במרחב השתרעותה אחרי ולעקוב

: השתרעות יבשת העל פאנגיאה  a: מיקום פאליאוגיאוגרפי של החתך הטריאסי בישראל, 9איור 
אזור ההשקעה  של החתך הטריאסי   – b–מקוטב לקוטב ומיקום אזורנו מסומן במסגרת, ומוגדל ב 

 ספקי סחף יבשתי.–הישראלי עם חוף במזרח וחוף בדרום 
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): הרצף הסדימנטרי של תצורת רעף 11(איור  המחשוף של תצורת רעף בהר עריף
מהחתך וחסרות עדויות  70%מורכב בעיקר משכבות  עם נבירות מקבילות המהוות כ 

משקיעי שלד קרבונטי; השכבות הן צבעוניות ומגיבות לחומצה מלחית  לאורגניזמים
מהחתך מכיל יחידות קרבונטיות  30%), וחסרות סטרוקטורות של זרמים. כ 5%(

מוקשות ועתירות מאובנים (במגוון נמוך) ששקעו במעלה מדרון האגן וגלשו לקרקעיתו. 
התצורה שם משתנה גודל בגג  10%בבסיס ל  90%תכולת הקרבונט של התצורה נע בין 

) המציין את המעבר לתצורת גוונים החולית. a 11הגרגרים מסילט לחול גס (איור 
של סיליסיקלסטים, מגדירה את החתך  15-25%בממוצע, נוכחות קבועה של לפחות 

 כשייך למערכת השקעה מעורבת של שני המרכיבים. 
תפלויות דיפרנציאליות בעולם חם וללא קרחונים מצד אחד, מול תקופת מתיחה והש

טקטוניות של אגנים בטריאס, ירידה בכמות הסיליסיקלסטים המגיעה לים מצביעה על 
תהליכי מידבור והתייבשות ביבשה המספקת את הסחף. התרחבותה של חגורת 

צפונית לקו המשווה (מאירופה  °20המדבריות עם עדויות ישירות למידבור מקו רוחב 
גדולה של האזור הטרופי במקביל למגמת ההתחממות  היום), מעידה על התכווצות

העולמית. החתך בתצורת רעף מראה יפה את השינויים בירידת גודלי הגרגר לסילט, 
 ומגמת התאוששות בחלקיה העליונים באים לידי ביטוי גם בעליה בגודל הגרגר. 

 
 
 

 : הסטרטיגרפיה של תצורת רעף, והקורלציה בינה לבין חתכים במערב התטיס.10איור 
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b 

: חתך מוכלל של תצורת   11איור 
רעף  למרגלות הר עריף;  

מאובנים, עקבות  ליתולוגיה, 
  מאובנים, אחוז קרבונט

)Korngreen and Bialik, 
2015( 

a  התפלגות גודלי הגרגר לפי :
  מספרי דוגמאות סלע

b  התפלגות ברזל מאד :
ריאקטיבי בגר' לק"ג באותן  
דוגמאות סלע (קרבונט ברזלי  

מסומן בכחול),   –כמו אנקריט 
  40%מהווה לעתים יותר מ 

מתכולת הברזל (מתוך  
Korngreen and Boyko, 

2017 in prep.(. 
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בגג התצורה מופיעות עדויות להפרעה נוספת במחזור הפחמן שביטויה בחתך הוא חידוש 
, 1המגמה השלילית של הפחמן הכבד, והיא מופיעה גם בגג התצורה בקידוחים המישר 

סיליסיקלסטים , והיא  מלווה בהתאוששות המערכת שמספקת 1, ועבדת 1, נפחא 1רמון 
, התחתונה והעליונה מתאימות 13(תצורת גוונים). שתי המגמות השליליות  של פחמן 

התיכון לפי   Pelsonianהאירוע העליון שייך ל  -למגמה דומה מאזורים אחרים בעולם 
האמוניטים שבו, ואילו התחתון כפי שכבר תואר, מציין את המעבר מהטריאס התחתון 

 לתיכון. 
ראה דלות רבה במצאי המאובנים הבנטים (דרי הקרקעית), ואנדמיות של תצורת רעף מ

מינים גם באופקים בהם נכרת מגמת ההתאוששות; תופעה זו מלווה בעדויות לנוכחות 
 -גבוהה של ברזל ריאקטיבי לפחות בממשק של סדימנט/עמודת המים על גבי הקרקעית 

 Korngreen, Boyko et al., inמהברזל מופיע בתרכובות של אנקריט וסידריט, ( 40%
prep.סדימנטרית דיסאוקסית עד -), ועדויות פטרוגרפיות מצביעות על היווצרות סינ

אנוקסית לפחות במי הקרקעית. יש לציין  שרובו המוחלט של עבודות המחקר על המשבר 
בעולם החי הפאליאוזואי (סוף הפרם) וניסיונות ההתאוששות מתוארים מסביבות השקעה 

ת הקרבונטית יכלה להקדים בה ולהתאושש (מיקרופלטות, פלטפורמות שהמערכ
מבודדות מיבשה), והיא מכילה מאובנים של משקיעי שלד אבל, כל מה שהיה סביבה 
שהייתה צמודה ליבשת העל, התאוששותה התעכבה, ויתכן אף שהיא מסבירה בכלל את 

 מיעט ומגוון נמוך של מאובנים במחשופי הטריאס בארץ.
ל יחסי איזוטופי החנקן בתצורה בקידוחים שונים במרחב מראים מגמות שליליות מחקר ע

המצביעות על כך שבעמודת המים שלטו ציאנובקטריות, שפרחו בתנאים בהם הברזל 
(כנוטריינט מגביל) היה למעשה זמין ובעודף, בעוד שהתנאים בעמודת המים לא התאימו 

 לבעלי חיים הניזונים מהן.
ע הברזל העודף למערכת הימית ולסדימנטים אין תשובה אחת כרגע; לשאלה מהיכן הגי

קיימת אפשרות שמדובר באספקה איאולית בתקופת המידבור (יחד עם הסילט); 
אירוסולים ידועים כספקיי ברזל דו ערכי למרחבי הים הפתוח; קיימת גם האפשרות של 

טים, חוזר ע"י ברזל מחומצן שהגיע דרך המערכת הפלוביאלית יחד עם הסיליסיקלס
מיקרואורגניזמים וסיפק למים ברזל ריאקטיבי. קיימת גם האפשרות השלישית של 
שפיעה הידרותרמלית, האפשרית בתקופות של מתיחת הקרום המאפיינת את התקופה. 

 עבודת מחקר נוספת נדרשת לעניין זה. 

 קרטיקון תחתון-חבורת כורנוב

" בההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל תקופת הקרטיקון התחתון הייתה אחת "הסוערות
נובי. בתחילת התקופה הורם -מאז סוף תקופת הפרקמבריום, שבה נוצר המאסיב הערבו

כל אזור דרום ישראל כאשר שיעור ההרמה גדל כלפי דרום ולווה בפעילות מאגמטית בה 
 130-140חדרו גופים של מגמה אלקלינית אל החתך הרדוד. הגיל של גופי המחדר הוא 
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יליון שנה והוא מייצג את גיל התקופה בה הורם אזור הנגב המרכזי. פעילות מגמתית מ
הינה הפאזה הראשונה של הקרתיקון התחתון להבדילה מהפאזה הבאה שהיא מאוחרת 

 להרמה.
תהליך ההרמה הניע תהליכי בלייה וסחיפה שהסירו חלקים מהחתך היוראסי והטריאסי 

ירה הוסר רק חלק קטן מגג החתך היוראסי של בהתאמה למידת ההרמה. כך במכתש חת
חבורת ערד (תצורת חלוצה), במכתש רמון נותרו רק ארבע התצורות התחתונות של 
החתך היוראסי (מישחור, ארדון, אנמר ומחמל) ובהר עריף הוסר כל החתך היוראסי 
ותצורות סהרונים, מוחילה וחלק מתצורת גוונים של החתך הטריאסי. חסר זה בחתך 

מ' באזור הר עריף. עקב הגידוע שעבר כל אזור הנגב המרכזי  1000קף הרמה של כ מש
לא קיים מידע לגבי פעילות וולקנית בפאזה הוולקנית הראשונה הקשורה לחדירת גופי 
המגמה אל קרבת פני השטח; יתכן והיו, אך תהליכי הסחיפה שפעלו על האזור המורם 

ם שחדרו אל הקרום העליון וחלקם אף נגדע. והסירו אותם, חשפו את הגופים המאגמתיי
שן רמון, הלקוליט, והגוף של נחל גוונים במכתש רמון, הם חלק ממערכת גופי המחדר 
של פאזה זו של תחילת הקרטיקון התחתון. גם בעמק המזרחי של הר עריף חשוף אחד 

 מגופי מחדר אלה.
בעיקר חלוקי קוורציט את סוף תהליך ההרמה והגידוע מייצג קונגלומרט ערוד המכיל 

מעוגלים היטב שהורבדו במערכת פלוביאלית שזרמה על פני הנוף המתון שנוצר בתום 
תהליכי הגידוע של האזור המורם. העיגוליות הטובה של חלוקי הקוורציט מצביעה על כך 

 .שהם נגזרו ממקורות מרוחקים שהם גם המקור העיקרי לחול של תצורת חתירה שמעליו
ההתאמה בבסיס החתך של סלעי הקרטיקון -וד הוא הסמן למישור איקונגלומרט ער

מערבי של הר עריף הוא מונח על תצורת גוונים הטריאסית -התחתון. בעמק הדרום
 )6מזרח על גוף מחדר מגיל קרטיקון תחתון מוקדם. (איור -ובצפון

לאחר שלב הרבדת קונגלומרט ערוד החל שלב של השתפלות איטית של הנגב שהחל 
דירה ימית קצרה ולאחריה התפתחות של פעילות וולקנית במהלכה הצטברו יחידות בח

 116-120של בזלת ופירוקלסטים בהרכב אלקלי אוליבין בזלת של בזלת רמון שגילה 
מיליון שנה (פאזה וולקנית שניה בקרתיקון התחתון). בהר עריף מונח מעל קונגלומרט 

מ' בעמק המערבי. יתכן שהבדלי  100זרחי ו מ' בעמק המ 40ערוד חתך וולקני שעוביו כ 
עובי אלה מייצגים תבליט של כמה עשרות מטרים שנוצר לאחר הרבדת קונגלומרט ערוד, 

נאקה במזרח סיני שהתפתח בין העתק -א-בדומה לזה שנמצא במבנה הקימוט של עריף
 בתור. -פארן להעתק עריף

הלוח האפריקאי שלווה  לאחר תום הפעילות הוולקנית הואץ תהליך ההשתפלות של
-בהתפתחות מערכת פלוביאלית רחבת ממדים שהובילה חול מאזורים מכיוון כללי מדרום

מזרח בהם היה חשוף המאסיב הערבו נובי. חתך אבני החול הכלול בתצורת חתירה קבר 
בהדרגה את התבליט הוולקני. מספר שכבות קרבונטיות הורבדו במהלך חדירות ימיות 

בני החול ומספרן מגיע לשתיים במכתש רמון וארבע בנגב הצפוני, אך משולבות בחתך א
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-40לא נמצאו עדויות להן באזור הר עריף בו הורבד חתך דק יחסית של תצורת חתירה (
-א-מ' ובעריף 235מ' בלבד). במהלך תקופה זאת הורבד במכתש רמון חתך בעובי  50

תו המורמת של אזור הר עריף מ'. הבדלי העובי מעידים ככל הנראה על עמד 285נאקה 
 במהלך הרבדת תצורת חתירה. 

 )7קרטיקון תחתון, קנומן, טורון, קוניאק (איור  –חבורת יהודה 

האצת קצב ההשתפלות של לוח אפריקה לקראת סוף תקופת הקרטיקון התחתון גרמה 
להצפה הדרגתית של הנגב. הצפה זאת הביאה להתפתחות ים רדוד שהשתרע על פני 

 הלוח האפריקאי (ים אפירי) בו הורבדה חבורת יהודה. כל שולי
מגיל אלביאן (קרתיקון תחתון עליון), בונה את בסיס המצוקים המקיפים  - תצורת חביון

מ' והיא בנויה מסדרה של  130את שני העמקים של הר עריף. עובי תצורת חביון כ 
ית של דולומיט קשה סלעים דולומיטים, חול וחוואר רכים בחלק התחתון ויחידה מאסיב

בגג. החלק התחתון מייצג את שלב ההצפה הימית והוא מכיל מספר שכבות עם המינרל 
גלאוקוניט המאפיין את הסלעים שהורבדו על ידי חזית ההצפה בנגב. החלק העליון 

 הורבד בים רדוד בסביבה יציבה ואינו מכיל חול או גלאוקוניט.
מ' בנויה מחוואר צהוב, רך, עשיר  30עוביה כ מגיל קנומן מוקדם ש -תצורת עין יורקעם

 סביב הרכס של הר עריף. Strike Valley במאובנים והיא יוצר
מ', עם אופק מצורר  40-30מגיל קנומן בנויה מדולומיט משוכב בעובי  – תצורת צפית

במרכז החתך. אופק זה, המוכר מכל אזור הנגב המרכזי מייצג הרדדה עד כדי חשיפה 
 רידי עצים מאובנים.ונמצאו בו ש

מ' בנויה באגף הצפוני של המבנה משני  40מגיל קנומן שעובייה כ  – תצורת אבנון
פרטים: בבסיס חוואר המכיל העתקי מאובנים של רודיסטים ובגג יחידה דולומיטית. באגף 

 הדרומי של המבנה כל תצורת אבנון היא דולומיטית. 
מ' חשופה בשולי המבנה של הר עריף.  45מגיל קנומן מאוחר שעוביה כ  תצורת תמר

 היא בנויה משכבות של דולומיט, דולומיט גירי ודולומיט חרסיתי.
מ' חשופה לאורך השוליים הדרומיים של  50מוקדם שעובייה כ  מגיל טורון תצורת אורה

המבנה וגם בכמה בלוקים שבורים לאורך תוואי ההעתק בחלקו הצפוני של העמק 
מ' ומעליו דרגש דולומיטי הידוע בשם  20-30המערבי. חלקה התחתון בנוי מחוואר בעובי 

מ' ובו אופק של  15-20"הדרגש של פרומן". מעל הדרגש מונח חתך של חרסיות בעובי 
 אוסטריאות המוכר גם ממחשופים אחרים מדרום לרמון. 

מ' חשופה על פני שטחים נרחבים  120-100מגיל טורון מאוחר שעוביה  תצורת גרופית
מ' וחלק עליון של  20-25מדרום ומערב למבנה. היא בנויה מחלק תחתון חווארי שעוביו 

 מ'.100גיר משוכב שעוביו כ 
גיל קוניאק חשופה בקצה הצפון מזרחי של המבנה מדרום לתוואי העתק מ תצורת ציחור

 מ' והיא בנויה מחוואר וגיר רכים עשירים במאובנים. 15-20 הבתור. עוביי-עריף
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 סנטון, קמפן, מאסטריכט, פלאוקן -חבורת הר הצופים 

תצורת מנוחה מגיל סנטון ותצורת מישאש מגיל קמפאן המהווים את חלקה התחתון של 
ורת הר הצופים בונים את הנוף מצפון מזרח להר עריף, בין קמר בדד לאזור המישר חב

(גבעות ציה). מספר קטן של מחשופים פזורים בין הר עריף להר בתור שם מופיע המישש 
בפציאס חרוז (חתך דק יחסית הבנוי שכבות עבות של צור), בעוד שממזרח וצפון מזרח 

 בנוי חילופין בין שכבות צור דקות וקירטון).למבנה שולט פציאס עשוש (חתך עבה ה

 )12(איור מסלול הסיור 

מסלול הסיור יעבור לאורך העמק הדרום מערבי של הר עריף בו נסקור את החתך 
החשוף החל מחבורת רמון מגיל טריאס ועד חבורת יהודה מגיל קנומן.  נקודת הסיום 

בנים הגיאולוגים העיקריים תהיה על פסגת הר עריף שם נצפה על הנוף ונסקור את המ
 בתור והמורפולוגיה של האזור.-לאורך קו עריף

 )N34.71034 E30.41225  )GPSמערבי של הר עריף -תצפית על העמק הדרום 1תחנה 

כאשר מצד ימין לנו (דרום מזרח) חשופים  2לאחר התצפית, נלך בתוך העמק אל תחנה 
שחלקם התחתון בנוי מתצורת המדרונות של חצי הכיפה הדרום מערבית של המבנה 

חתירה וחלקם העליון מתצורת חביון, שניהם מגיל קרטיקון תחתון. החלק העליון של 
תצורת חביון בונה את המצוק בגג המדרון. בצד השמאלי (צפון מערב) נראה סדרה של 
בלוקים נטויים בתלילות הבנויים מסלעי חבורת יהודה ויוצרים מורפולוגיה של מצלעות. 

זאת נמצאת בין העתק עריף בתור העובר לאורך שוליה הדרום מזרחיים, להעתק  מערכת
משני מקביל לו התוחם אותה בצפון מערב. בתוך רצועת גזירה זאת "נלכדו" מספר 

 בלוקים שעברו ריסוק, הטיה ורוטציה עקב התנועה האופקית והאנכית לאורך ההעתקים.
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 : מסלול הסיור והתחנות12איור 
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 )N34.71855 E30.41381 )GPS: קונגלומרט ערוד 2תחנה 

מורכב  )1963קונגלומרט ערוד (נבו, 
מעוגלים בגדלים מחלוקים קוורציטיים 

של עד מספר עשרות ס"מ (בולדרים). 
הוא מציין את סיומה של תקופה 

בה התפתחו מערכות , ארוזובית ארוכה 
ניקוז נרחבות שהובילו חלוקים על פני 

כים כפי שמעידה העיגוליות מרחקים ארו
הטובה של חלוקי הקוורציט.  מקור 
החלוקים אינו ידוע, אך יש לציין 
שקוורציטים דומים נמצאים בחתך של 

 תצורות גוונים וחתירה.
בעמק הצפון מזרחי של הר עריף מונח קונגלומרט ערוד על גוף מחדר מגיל קרטיקון 

נחים סלעים וולקנים של בזלת רמון ומעליו מו מיליון שנה) 130-140תחתון מוקדם (
על יחידות  ואירוזיבית הוא מונח באי התאמה זוויתיתמיליון שנה. בנגב   116-120שגילה 

; כאן, בהר עריף, טריאס תיכון עד יורא מאוחר ומעליו חתך של תצורת חתירה מגיל
ת ומעליו מופיעה תצורמונח על חתך גדוע של תצורת גוונים הטריאסית הקונגלומרט 

הקונגלומרט מעיד על חסר סטרטיגרפי של   בזלת רמון בבסיסה.חתירה  החולית עם 
 ס התיכון והעליון, והיורא כולו).ליון שנה (כל הטריאימ 100לפחות 

 ) N34.71934 E30.41374  )GPS : הוולקנים של הקרתיקון התחתון בהר עריף3תחנה 

מחשוף של בזלת רמון (פאזה וולקנית 
II ( תצורת חתירה ומעל שבבסיס

קונגלומרט ערוד, עם צורת הבליה 
 האופיינית דמוית קילוף בצל.

הרי געש וזרמים של בזלת רמון חשופים 
במכתש רמון ומוכרים גם מתת הקרקע 
בכל רחבי הנגב המרכזי. הם מציינים 
תקופה של פעילות וולקנית נרחבת 
שלאחריה החלה השתפלות של שולי 

גין עד סוף הלוח הערבי שנמשכה לסירו
 תקופת האיאוקן.
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 בהר עריף : תצפית על החתך הטריאסי4תחנה 

גוונים ת ואזור החשיפה של תצור
בעמק הדרום מערבי של  ורעף

מחשופי הסלע (הר עריף, 
 ).הכהים בלב העמק שבתמונה

המפריד מעל רואים את האוכף 
. בין שני העמקים של הר עריף

אליה  ,משמאל פסגת ההר
וץ תלול בתצורת דרך ער נעפיל

עין ירקעם (בין גג תצורת חביון 
לבסיס תצורת צפית). מצד 

בתור (מסומן בקו) -שמאל ניתן לראות את הכפיפה של החתך הקנומני אל העתק עריף
 העובר לרגלי המדרון ומפריד בין החתך הטריאסי מימין לסלעי הקנומן הנטויים משמאל.

 )N34.72615 E30.41843  )GPS: גג תצורת רעף 5תחנה 

שכבות נבורות בגג תצורת רעף המייצגות אוכלוסית נבירות השייכת כנראה למין אחד 
). רוב הנבירות מקבילות למישור השיכוב אך לעתים מופיע מין נוסף Planolites -(דמויי 

).  ביחידה זאת ניתן Rhizocoralliumהמראה על נבירה קלה לתוך עומק הסדימנט (
ם. שימו לב לאופקים דקים של סדימנט ללא נבירות המתחלפים עם למצוא אמוניטי

 שכבות בהן הנבירות צפופות.

 
 

  

 Rhizocorallium ומימין, Planolites משמאל: לשיכוב מקבילים מאובנים עקבות
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: בסיס תצורת רעף חתך אוטוכטוני של נבירות עם גלישות של יחידות עשירות 6תחנה 

 )N34.72771 E30.41952 )GPSיחסית במאובנים 

 התאמה מגעים לא רגולריים ואיב מופיעותאך דלילות בנבירות  מאובנים עתירות יחידות
 בחלק. בחתך העלייה. גופים סדימנטריים אלה מתרבים עם הנבורות היחידות עם תזוויתי

 הנצמד החלק את החסרות ים חבצלות גבעולי של טבעותהם מכילים  החתך של התחתון
  .לקרקעית

מרכיבים של קווצי עור ממשיכים להופיע גם בחלק העליון של החתך אך בד בבד עם 
י עצמות זוחלים, אמוניטים, ובחלק העליון של שברעלייה בנפיצות של מאובני צדפות, של 

התצורה מתחילים להופיע גם מאובני חלזונות. הופעת היחידות היותר מגוונות של 
המאובנים מלווה בעליה במגוון עקבות המאובנים של הנבירות: קבוצות שיש להן מרכיב 

יחד עם הופעה ראשונה של  Taenidium -ו Thalissinoidesנבירה אנכי כמו 
פורמיניפרים בנטים קטנים. עם העלייה באחוז הסיליסיקלסטים ובגודל הגרגר שלהם, 

עם כיוון נבירה   Monocraterion -משתנה מאסף הנבירות והדומיננטיות עוברת ל
, ו U, עם הנבירה האנכית ומעט אלכסונית שלו בצורת האות Arenicolitesוורטיקלי, 

Gyrochorte ,ים קרובים לחוף ובאזור הרדוד, והוא חסר המאפיין נבירה בחול באזור
באזורים עתירי אנרגיה או חסרי אנרגיה, ובד"כ מתמקם בתום ועל גג אירוע הובלת 

 סדימנטים.
  

 מעל התאמה באי מאובנים עם גיריות יחידות – משמאל
 טבעות עם מיקריטית גלושה יחידה – מימין. נבורות יחידות
 ים חבצלות גבעולי
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בצמוד לתחנה הקודמת, היחידות הגלושות מכילות אונקואידים  – עדויות לציאנובקטריה
 ציאנובקטריות.אפשרית של גלושים והם העדויות הסדימנטריות הבודדות לנוכחות 

 (בעליה) : טרסה קדומה ומבט על העמק הדרום מערבי 7בדרך לתחנה 

בדרך לפסגת ההר נעבור דרך משטח של 
סדימנטים קולוביאלים שנגזרו מהמדרונות 
הקרובים של העמק. נראה שזהו שריד של 
קרקעית קדומה של העמק בשלבי התפתחותו 

 הראשונים.
ר בערוץ תלול הטיפוס לפסגת ההר יעבו

שהתפתח  לאורך מחשוף של תצורת עין 
יורקעם החווארית ,בין היחידות הקשות של גג 

 תצורת חביון ובסיס תצורת צפית.
 
 

 7תחנה 

תצפית על שני העמקים של הר עריף ועל נוף הנגב המרכזי. נזהה את המבנים 
וקני המורם הגיאולוגים העיקריים הבונים את התבליט ואת המשארים של הנוף האוליג

המיוצג כיום על ידי הרמות הגבוהות המקיפות את מכתש רמון ופזורות מדרום לו, עד 
למישורי פארן. נסקור את מדרגות הנוף העיקריות של הנגב המרכזי שכל אחת מהן 
נוצרה בתקופת זמן מוגדרת בהיסטוריה הגיאולוגית שלאחר נסיגת הים מאזורנו בסוף 

 תקופת האיאוקן.
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 מגמתי מחדר
 קרטיקון מגיל
 מוקדם תחתון

 בדד קמר

 עריף הר מפסגת מזרח-לצפון מבט  בתור-עריף העתק

 חתירה תצורת

 הגזירה רצועת

 עריף הר של העמקים שני שבין מהאוכף מערבי הדרום לעמק מבט
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 3סיור מספר:

 נוף טבע ומחצבים -ארץ המכתשים
 4גרונר אלי, 3דרורי בן, 2איתמר אריה, 1סער חנוך

  עומר התעשייה פארק, מ"בע תעשייתיים מינרלים נגב חברת - 1
 ירושלים, הגיאולוגי המכון - 2
 דרום מחוז והגנים הטבע רשות - 3
 והערבה המלח ים מדע מרכז - 4

 מבוא

סיור זה מציג בחינה מחודשת של ארבעה רכיבים מרכזיים (מחצבים, אקולוגיה, שיקום 
ותעשייה) הנוגעים למכתש רמון. בחינה משולבת של ארבעת הרכיבים הללו מאפשרת 

מרחבית מלאה לקשרים הקיימים בין התחומים. מדריך הסיור בנוי כארבעה לקבל תמונה 
 פרקים, כאשר כל פרק מציג בצורה מפורטת את המנגנונים והתהליכים הקשורים אליו.

 :העניינים תוכן
 )1,2ים פירוט המסלול (איור •
חלק א' העוסק בעורקים עשירי מתכות יוצג על ידי אריה איתמר. חלק זה יכלול  •

 בין מספר תחנות בגבנונים אשר בגיא זוחלים.סיור 
חלק ב' העוסק בתעשייה ובמחצבים יוצג על ידי חנוך סער מחברת נגב מינרלים  •

 תעשיות בע״מ. חלק זה יכלול ביקור באתר מחצבת הגבס ובאתרי מפעל רמון.
חלק ג' העוסק בשיקום המחצבות ואתרי הכרייה יוצג על ידי בן דרורי מרשות  •

חלק זה יכלול סיור בין מספר תחנות באזור לאורך ציר צבעי  הטבע והגנים.
 הרמון.

חלק ד' העוסק באקולוגיה של מכתש רמון יוצג על ידי אלי גרונר ממרכז מדע ים  •
 המלח והערבה.
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 מכתש רמון ומיקום הסיור: 1יור א

 מסלול הסיור לאורך ציר צבעי הרמון :2איור 



 2017  רמון מצפה                                                                                    הישראלית הגיאולוגית החברה כנס
 

 
 

 

65 

 
 : חלק א'3סיור מספר 

סיור בתופעת טבע  –העורקים המתכתיים בגיא זוחלים במכתש רמון 
 ייחודית ונדירה

 אריה איתמר

 המכון הגיאולוגי

 מבוא

גיא זוחלים, נמצא ליד היציאה הדרומית ממכתש. זהו עמק בו נחשפות גבעות מגמתיות 
מגיל קרתיקון תחתון, החודרות לתוך אבני חול, חרסיות ואבני גיר מגיל טריאס. בגג 
הגופים המגמתיים נחשפים עורקים המכילים מתכות רבות: עופרת, כסף, אבץ, נחושת, 

כות הללו יחד עם גפרית וארסן יוצרים מיגוון גדול של ברזל, ניקל, קובלט ואורניום. המת
מינרלים מתכתיים ראשוניים (שקעו מתוך מגמה בסדקים), שאחר כך ספחו חמצן, פחמן, 
סיליקה ועוד יסודות והתבלו באופן חלקי למינרלים משניים. כמעט שבעים מינרלים זוהו 

תופעה שאין שני לה בארץ  –ד והם יוצרים עורקים צבעוניים, בעלי ריכוז מתכתי גבוה מאו
וייחודית גם בקנה מידה עולמי. הסלעים הכהים בצילום הם המחדרים המגמתיים 
(הגבנונים), בהם מופיעים העורקים ולמטה מפת המיקום שלהם. האתר שוקם בשנת 

ע"י הקרן לשיקום מחצבות, יח' המכרות במשרד התשתיות ורשות הטבע והגנים  2005
 ד מאתרי הסיור במכתש רמון.והיה אמור להיות אח

 
  הגבנונים -1איור 
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 תחנות הסיור באתר הגבנונים -2איור 
, בפרוייקט משותף של המכון הגיאולוגי והמרכז 1982העורקים המתכתיים נתגלו בשנת 

של  90-למחקר גרעיני בנחל שורק. מחקרים רבים נערכו מאז הגילוי ועד אמצע שנות ה
 עורקים והן בסלעי הסביבה.המאה שעברה והם עסקו הן ב

מ.ש.  130 -גיל המחדרים המגמתיים בהם נמצאים העורקים הוגדר ע"י לנג ושטייניץ כ
(קרתיקון תחתון). במחקרים נוספים בעזרת אמצעים מודרניים ואנליזות על גלעיני קידוח 
של סלעים טריים שלא עברו אלטרציה, הוגדרו מחדש הסלעים שבתוכם העורקים 

 סייניט:-גרניט) לקוורץ-כבם נע בין גרניט (או מיקרווהסתבר שהר

 
 הרכב סלעי הגבנונים אשר בהם נמצאים העורקים המתכתיים -3איור 
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 יווצרות העורקיםה

העורקים המתכתיים נוצרו בגג המחדרים המגמתיים, בשלב האחרון להתגבשותם, כאשר 
להיווצרות סדקים בגג הגג כבר היה מגובש, אך מתחתיו נותרה מגמה שלחצה וגרמה 

המחדר. לתוך הסדקים נכנסו תמיסות שהתעשרו במתכות. כיצד? יסודות מתכתיים 
נשארים בתמיסות המגמתיות האחרונות משום שהן טמפרטורות ההתגבשות של 

צלזיוס ומטה) והן  500המינרלים המתכתיים נמוכה מזו של המינרלים יוצרי הסלעים (
המתכתיים גדולות משל יוצרי הסלעים ולכן אין הם משום שהמולקולות של המינרלים 

מתגבשים עם הסלע. בשלושת הצילומים הבאים ניתן לתאר (מימין לשמאל) את שלבי 
. סלע כמעט מגובש, אך עדיין נותר בו 2. לבה או מגמה; 1ההיווצרות של עורק מתכתי: 

  רק מתכתי.. גם הנוזל השאריתי מתגבש ונוצר עו3נוזל והנוזל הזה עשיר במתכות. 

 שלבי ההיווצרות של עורק מתכתי -4איור 
לעיתים, ירידת הטמפרטורה של הנוזל המועשר במתכות מואצת בגלל התקלות הנוזל 

כמו חרסיות למשל. ואכן, התמיסות של הגבנונים נתקלו בגג הגופים  –בסלע בלתי חדיר 
ה במהירות המגמתיים בחרסיות של הטריאס, תנועתן נבלמה, הטמפרטורה שלהן ירד

והמינרלים המתכתיים התחילו לשקוע. המינרלים בעורקים תוארכו בשיטת אשלגן ארגון 
מ.ש., כלומר: השלב האחרון בהתגבשות הגופים המגמתיים  127 -וגיל העורקים נקבע ל

ובהצבתם בשטח. חמישה שלבי היווצרות ובלייה זוהו בעורקים: א.  היווצרות ראשונית 
ות לסדקים, אלטרציה של הסלע משני צדי הסדק ושקיעה של סדקים, חדירת תמיס

ראשונית של מינרלים עשירים בברזל ונחושת, משני צדי הסדק על קירות הסלע. טמ' 
צלזיוס. ב. גל נוסף של תמיסות השקיע את עיקר המינרלים  350 -ל 500בין  –שקיעה 

ורניום. השקיעה בעורקים: סולפידים של עופרת, אבץ, כסף; תחמוצות וארסנידים של א
צלזיוס. ג. גל נוסף  250 – 350הייתה משני צדי הסדק, על גבי השלב הקודם ובטמ' של 

של תמיסות מילא את החלל שנותר במרכז הסדק וממנו שקעו סולפידים וארסנידים של 
צלזיוס. ד. רמובילזציה של מינרלים מהשלב הקודם  150 – 250ניקל וקובלט, בטמ' של 

ארסנידים (גפרית וארסן -יסות והשקעה של מינרלים מורכבים, סולפוע"י שארית של תמ
צלזיוס  150 –יחד באותו מינרל) של ניקל, קובלט, אורניום וברזל, בטמ' שמתחת ל 

 ובסדקים משניים בעורקים.
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 חמשת שלבי היווצרות העורק -5איור 
לות הרכב במחקרים איזוטופיים התברר שהתמיסות אשר מהן שקעו המינרלים היו בע

מיוחד: תערובת של נוזל מגמתי שאריתי ומים כלואים בתוך סלעי החרסית והגבס 
 –ה  –המצויים בסביבה. לאחר סיום שלבי ההשקעה של המינרלים התחיל שלב חדש 

הנמשך עד היום: בלייה. המינרלים הראשוניים סופחים חמצן ופחמן, כלור, קלציום 
, תחמוצות, ארסנטים, כלורידים וכו' (טבלת וסיליקה והופכים לסולפטים, קרבונטים

מינרלים בהמשך). בצילומים, ימין: מינרלי אורניום, ארסן וכסף; משמאל: כמעט כל 
 המיגוון המינרלוגי הראשוני שהוזכר ובהם מינרלי עופרת, ניקל וקובלט.

 
 מינרלים המרכיבים את העורקים המתכתיים -6איור 
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 תחנות הסיור

גיא זוחלים מתפצל שביל רחב ונוח  המוביל דרומה לשש התחנות מהדרך הראשית של 
  )2005של הסיור. (שתי תמונות מטכס חנוכת האתר במאי 

 

 ברזלסדק ממולא במעט תחמוצות תחנה ראשונה: 

ואנו עומדים על "גג" החדירה  הגבעהגוף מגמתי קטן החודר לחרסיות שבמורד  לפנינו
של הגבנון ומעל סדק המורכב מחלקיקי סלע שבורים ורסק דק ובהיר, מלוכדים ע"י 

נסדק  כאן יש תיעוד של רגע מיוחד: גג המחדר כבר היה מגובש אך הוא תחמוצות ברזל.
עלו מהעומק נפרדו מהמגמה, תמיסות חמות שבגלל לחץ של מגמה בעומק. עם קירורו 

 המקוריתצורתו  ולכןרק מעט תחמוצות ברזל  זה  בסדקמיד לאחר הסידוק, השקיעו 
ניתן בהמשך המסלול, זהו השלב הראשון בהיווצרות העורקים המתכתיים. נותרה בעינה. 

והמבנה המקורי כפי  מתכתייםמיגוון של מינרלים  ימולאו ע"אשר סדקים כאלו לראות 
 . טושטששמופיע כאן, 

 תחנה שנייה תחנה ראשונה
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 עורק של מינרלי עופרת  נה שנייה:תח

ששקע  מינרל(סולפיד העופרת),  גלנה – מתכתי-מבצבץ מינרל אפור הבור החצוב בבסיס
מינרלים צהובים ולבנים שנוצרו  עמו תחמוצות ברזל ולידו,מתמיסות ומילא את כל הסדק. 

הגלנה הוא המינרל המקורי שהרכיב את כל העורק, אך חשיפתו  .הגלנהמחימצון 
 ארוכה לאטמוספירה גרמה לחימצונו, לשינוי בהרכבו וכתוצאה מכך גם לשינוי בצבעו:ה

PbS 2מתכתי) + -(אפורO2 <  4PbSO  (צהוב ולבן) 

מהלך מקביל של חימצון הגלנה גרם להיפרדות ישירה של הגפרית מהעופרת וכך נוצרו 
 גפרית לחוד ותחמוצת עופרת לחוד:

PbS 2מתכתי) + -(אפורO2  < 4PbO   + (שחור פריך)S (צהוב לימון) 

 עורק צבעוני תחנה שלישית:

-בצבע אפור –וכסף  אבץהצר ממולא כולו במינרלים מתכתיים. מינרלי עופרת,  הסדק
בצבע צהוב  –עם ארסן  אורניוםבצבעי שחור וזית; ותרכובות  –מתכתי; תחמוצת אורניום 

 זוהר.
מתכתיים ומילאו אותו. זהו שלב התמיסות שעברו בסדק הצר השקיעו את המינרלים ה

 נוסף בהיווצרות העורקים, לאחר השלב הראשון המוצג בתחנה הראשונה
 

 "נעצרעורק ש" תחנה רביעית:

, נבלמו בעורק הקודם המינרליםהחמות שהובילו מתכות בסדק והשקיעו את  התמיסות
שלהן, תוך כדי ירידה בטמפרטורה  שכבת החרסית האטומה, התפצלו ונעצרו. יכאן ע"

עלה ריכוז המתכות, עבר את נקודת הרוויה והמתכות שקעו בסדקים שבגג. כך נוצרו 
 העורקים. השטפונות הרבים כיסו וטשטשו את העורק המפוצל.

 התמיסות יסלע שנצבע ע" תחנה חמישית:

הגושים המוצגים הוצאו מתוך העורק הסמוך. יש בהם סולפידים של אבץ, ברזל ונחושת. 
בהיר אדמדם, במגע עם העורקים; -ורקים מבחינים בשני צבעים: חוםבסלע שמצדי הע

 השקיעו , העשירות בכלור, אשרהחמות התמיסותאפור, רחוק מהעורקים. -צבע חום
 , נספגו בו ושינו את צבעואפור-החום לסלע עברו בדיפוזיה , בסדקיםצבעוניים מינרלים 

 .אדמדם-לחום
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  שלבי -עורק רב  תחנה ששית:

ס"מ, התרכזו כל  80כאן בעורק הזה, שרוחבו 
בתוספת המתכות שזוהו בעורקים הקודמים, 

כל זה בריכוזים גבוהים  מינרלי ניקל וקובלט.
במיוחד. הסיבה ששיא התופעות נמצא כאן 

 בחדירותטמונה ברוחבו של הסדק שנוצר. 
עוד חוזרות של תמיסות חמות הושקעו בסדק 

ברצועות  . המתכות הושקעומינרלים ועוד
מקבילות לקירות הסדק: תחילה הושקעו 
סולפידים ותחמוצות של ברזל; אח"כ הושקעו 
תחמוצות אורניום וסולפידים של אבץ, עופרת, 

); את הסדק PbS –נחושת וכסף (למשל: גלנה 
מילאו סופית סולפידים וארסנידים של ברזל, 

ארסנידים -); ולבסוף הושקעו סולפוNiAs –, וניקוליט NiS –ניקל וקובלט (למשל: מילריט 
ותחמוצות  ) ותחמוצותNiAsS –של ברזל, נחושת, ניקל וקובלט (למשל: גרסדרופיט 

 .אורניום
בסדקים חדשים שנוצרו בעורק. לאורך כל שלבי ההשקעה היתה ירידה מתמדת 

 בטמפרטורת ולהתבלות, תהליך שנמשך גם כיום.
 

. C0 150 -ועד ל C0 400 -בכל שלב היתה ירידה מתמדת בטמפרטורת התמיסות מ
לאחר חשיפת העורקים לאטמוספירה החלו המינרלים להתחמצן ולהתבלות, תהליך 

 שנמשך גם כיום.

 סיכום

בסיור הזה מוצג אתר מיוחד, הן בגיאולוגיה של ישראל בכלל וזו של מכתש רמון בפרט. 
וריכוז המתכות הגבוה בעורקים, המתבטא בצבעוניות בולטת, מיגוון המינרלים העשיר 

הופכים את האתר לתופעה נדירה גם בקנה עולמי. כמו כן נתגלו בעורקים מינרלים שטרם 
, למען מטיילים, 2005הוגדרו בספרות המינרלוגית. האתר הזה שוקם ושופץ בשנת 

 חובבי טבע, סטודנטים וגיאולוגים.
החל מהצבת  –ה המציגה את כל שלבי ההתרחשויות  באיזור כנספח מופיעים להלן: סכמ

הגופים המגמתיים, עבור להשקעת המינרלים ולבסוף הבלייה שאין מנוס ממנה. כן 
 מצורפת רשימת המינרלים בעורקים.
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 שלבי ההתפתחות הגיאולוגית באזור
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 טבלת המינרלים בעורקים

Primary Minerals 

Mineral Formula	 Mineral	 Formula	
Sulfides Arsenides	

Argenthite	 S2Ag	 Niccolite	 NiAs	

Galena	 PbS Rammelsbergite	 2(Ni,Fe,Co)As 

Sphalerite	 ZnS	 Safflorite	 2CoAs	

Greenockite	 CdS	 Loellingite	 2FeAs	

Vaesite	 2NiS	 Angellelite	 2FeAs	

Millerite	 NiS	 Metadomekite	 As3Cu	

Bravoite	 2(Fe,Ni)S Sulfoarsenides 

Violarite	 4S2FeNi	 Gersdrofite	 NiAsS	

Chalcocite	 S2Cu	 Enargite	 Cu3AsS4 

Covellite	 CuS	 Smithite	 AgAsS2 

Chalcopyrite	 2CuFeS	 Rathite	 (Pb,Fe)3As5S10 

Pyrite	 2FeS	 Lengenbachite	 Cu2Pb6Ag2As4S13 

Oxides	and	Native	Metals	 	 	
Uraninite	 2UO	 	  

Hematite	(etc')	 Fe-Mn	Oxides 	 	
Tin	 Sn 	 	

 
Gangue Minerals 

Mineral	 Formula Mineral	 Formula	
Gypsum	 O22H4CaSO	 Quartz	 2SiO	

Anhydrite	 4CaSO	 Adularia	 8O3KAlSi	

Bassanite	 O21/2H4CaSO	 Calcite	 3CaCO	

  Fluorite	 2CaF 
Minerals, not identified 

  

Estimated	Formula	Variant	of	Group 
(Fe,Ni,Zn)(AsO4)xH2O	Annabergite	Arsenates	
(A)(UO2)	(AsO4)28H2O	

A= Zn, Ag, Ni 
Kahlerite		

(Ux,As2O3)	Arsenolite	Oxides	
(Fe,As)xKAlSi3O8	K-Feldspar	Feldspars	
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Secondary Minerals 
 

Mineral Formula	 Mineral	 Formula	
Sulfates Arsenates 

Argentojarosite	 Ag2Fe6(OH)12(SO4)4 Beudanite	 PbFe3(AsO4)(SO4)(OH) 

Plumbojarosite	 Pb2Fe6(OH)12(SO4)4 Mimetite	 Cl3)4(AsO5Pb	

Natrojarosite	 4)4(SO12(OH)6Fe2Na Annabergite	 O28H2)4(AsO3Ni	

Parabutlerite	 O22H4Fe(OH)SO	 Erythrite	 O28H2)4(AsO3Co	

Anglesite	 PbSO4 Symplesite	 O28H2)4(AsO3Fe 

Osarizawaite	 Pb(Cu,Al)3(OH)6(SO4)2 Scorodite	 O2)2H4Fe(AsO 

Caledonite	 Cu2Pb2(OH)2(SO4)(CO3) Arsenuranylite	 Ca(UO2)4(AsO4)2(OH)46H2O 

Linarite	 CuPb(OH)2(SO4) Zeunerite	 Cu(UO2)4(AsO4)10-16H2O 

Brochantite	 6(OH)4SO4Cu	 Metazeunerute	 Cu(UO2)2(AsO4)10-16H2O 

Zippeite	 K4(UO2)(SO4)3(OH)104H2O Kahlerite	 Fe(UO2) (AsO4)28H2O 

Native	Sulfur	 S 	  
Carbonates Chlorides 

Cerrussite	 3PbCO	 Chloragyrite	 AgCl	

Hydrocerussite	 2(OH)2)3(CO3Pb	 Boleite	 Ag9Cu24Pb26Cl32(OH)482H2O 

Smithsonite	 3ZnCO Paratacamite	 Cl2(OH)2Cu	

Hydrozincite	 6(OH)2)3(CO5Zn Calumetite	 O22H3Cu(OH,Cl)	

Malachite	 2(OH)3CO2Cu	 Silicates 

Cuprozincite	 (Cu,Zn)(CO3)(OH) Hemimorphite	 ZnSi2O7(OH)2H2O 

Gaspeitie	 3NiCO	 Uranophane	 Ca(UO2)3Si2O7(OH)25H2O 

Pyroaurite	 Mg6Fe2(CO2)(OH)164H2O Beta-Uranophan	 Ca(UO2)3Si2O7(OH)25H2O 
Oxides Haweeite	 Ca(UO3)2(SiO6) 

Plattnerite	 2PbO	 Meta-Haweeite	 Ca(UO3)2(SiO6)5H2O 

Ianthinite	 (UO2)5(UO3) 10H2O Phosphate, Fluoride 

Wollsendorfite	 (Pb,Ca)U2O72H2O Monazite	 (Ce,La)PO4 

Vandendrieschit	 O2)12H3(UO7Pb	 Yttrocerite	 (Ca,Ce)F2+X 
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 : חלק ב'3סיור מספר 

: על המסלע, תולדות החציבה, התעשייה ושיקום המחצבים במכתש רמון
 הנוף

 חנוך סער

 חברת נגב מינרלים תעשיות בע״מ, פארק תעשיות עומר

 מבוא

 . מכתש רמון מהווה חלון גיאולוגי לארץ מחצבים
 פות במרחבי המכתש.וחשה, מופיעים בשכבות סלע קדומות יחסיתהמחצבים 

תעשייתיים.  במטרה לגלות מחצבי מינרליםעם הקמת המדינה נערכו סקרים גיאולוגיים 
רבות של חרסיות  , בעיקר עתודות מגוון של מינרלים תעשייתייםנמצא במכתש רמון 

ים חדשים להפקת נבנו והושקו מפעל של האזור וגבס. עם גילויים החל הפיתוח
נסלל , הפקת המחצביםמ התפרנסותושביה ו המחצבים, הוקמה העיירה מצפה רמון

 כביש מעלה העצמאות והמשכו דרומה עד אילת.

 -ה ע"י שני מפעליםהפקת המחצבים במכתש רמון נעשת
חברת "נגב  -, של חברת "חרסית וחול זך בנגב", כיוםמפעל חרסית רמון •

השתייכה בתחילת דרכה לתאגיד הממשלתי . (החברה מינרלים תעשייתיים"
" וכיום בבעלות חברת כימיקלים לישראל"תאגיד ללאחר מכן "מחצבי ישראל", 

 "דורז").
 , בבעלות משותפת של קיבוץ שדה בוקר וחברת אבן וסיד.מפעל גבס רמון •

פסקה פעילותם  90 -מפעלים אלו, פעלו במכתש מעל לארבעים שנים. בסוף שנות ה
 לו העבודות לפירוק המתקנים ולשיקום שטחי הכריה.והח

 הסיור

, יכלול ביקור באתר 2017במסגרת הכנס הגיאולוגי מצפה רמון , מחצביםבארץ ה הסיור
 מפעל רמון. ובאתרימחצבת הגבס 
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 רמון מפעל גבס

ר לוחות גבס דקורוטיביים. בהמשך שינה וצאבן גבס וי תביחצרמון" עסק ב גבסמפעל "
 לתעשיית המלט פורטלנד.גרוסה ומנופה ואספקתה גבס יצור אבן את ייעודו להמפעל 

בביקורנו במחצבה, נצפה בחתך שכבות הגבס שנכרו ונתרשם ממצבו המשוקם של 
 האתר.

 רמוןחרסית מפעל 

בשיא פעילותו המפעל עסק בהפקת חרסיות, מסוגים שונים, לשימושים תעשייתיים. 
 בשנה. מיליון טון  0.5 -סיפק המפעל כ

. החד"צ הינו חומר גלם  גולת הכותרת של המפעל היתה החרסית דמוית צור (חד"צ)
לבנים , המתאים לייצור )Al2O3>40%( איכותי, עשיר במיוחד בתחמוצת האלומינה

הושק מתקן  1967חסיני אש. כריית חד"צ גולמי החלה בשנות החמישים. בשנת  ומלטים
כלל מתקני השבחה וכבשן לשריפת החרסית.  אשרלייצור אגריגטים של חד"צ קלוי, 
באירופה (טורקיה, איטליה, צ'כיה, , באסיה (איראן) ,החד"צ הקלוי שווק למדינות רבות

 תעשיית הקרמיקה המקומית בארץ.לצרפת, גרמניה ועוד) ו
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 :פרט לחד"צ הופקו במכתש חרסיות נוספות
זרחה) ולתעשיות חרסית קאולין אפורה, שסופקה לתעשייה הכימית (לייצור  -

 הקרמיקה בארץ.
חרסית חומה "שוקולד" שהיוותה חומר גלם לייצור אריחים ורעפים קרמיים  -

 אדומים.
 קרקעי וסופקה לשימושים חקלאיים.-חרסית בנטונית שנכרתה במכרה תת -
סלע פורצלניט (נכרה מחוץ ומדרום למכתש) לייצור מוצרי ספיגה וכחומר גלם  -

 בתעשיית הזרחה.
 

מפעל חרסית רמון" יתרכז בפעילות לייצור החד"צ הקלוי. לאורך המסלול נצפה סיורנו ב"
ברבדות אשר לאורכן, בתחתית המתלולים הדרומיים, נחשפות שכבות החרסית דמוית 
צור והחרסית שוקולד; נבקר את הכבשן, נרד למספר מחפורות שניכרו במבנים גיאולוגיים 

הכריה במצבן המשוקם ומפעולות הנעשות שונים ובשיטות כריה שונות. נתרשם משטחי 
 להכשרת האזור כפארק לאומי נושא תיירות.

 ארץ ייחודית לשמירת נוף ולתיירות וכן להפקת מחצבים בר קיימא –מכתש רמון 

לאה תפקיד חשוב ביותר בהתפתחות הכלכלית של יתעשיית המחצבים במכתש רמון מ
להקמתה , מרוחק זה ובמיוחדתרמה רבות להתפתחות של אזור היא ומדינת ישראל 

 ולחיזוקה של העיירה מצפה רמון.
במהלך עשרים השנים האחרונות פעילות הפקת המחצבים במכתש רמון הלכה ופחתה. 

 1994במקביל עלתה מודעות הציבור לשמירת המכתש כאתר טבע ייחודי. בשנת 
שמירת  נתמנתה ועדת שרים בין ממשלתית לסוגיית "ארץ המכתשים"; הועדה קבעה כי

המכתש וקידום התיירות בו מאפשר המשך הפקה של מחצבים ייחודיים אלה וזאת תחת 
 מגבלות מסוימות. 

עקב הצפת השוק האירופי בחד"צ ע"י  2,000מפעל רמון הפסיק את פעילותו בשנת 
אש" -"חסיןחברת  מתבצעת  כריה מצומצמת של חרסית ע"י כיום. חברות ממדינת סין

רמון מכתש הביקוש למחצבי  במפעל החברה שבבאר שבע. רעפים קרמיים תהמייצר
המקומית צרכה  . תעשיית המלטע"י תעשיות בשוק הישראלי התחדש בשנים האחרונות

לאורך שנים אפר פחם כ"מתקן אלומינה". האפר התקבל כתוצר משנה של חברת 
וצאה מכך נוצר החשמל בעת שריפת הפחם. כיום תחנות הכח עוברות לשימוש בגז וכת

למפעלי המלט מחסור גדול בחומר החשוב הזה. אולם, מדיניות חד ערכית מנתבת 
שלא  במכתש וזאת את חידוש הפקת המחצבים אפשרלא לשגורמים ממשלתיים 

 להמלצות ועדת המנכ"לים לנושא "ארץ המכתשים".בהתאמה 
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ות. בשנים הכרייה שבוצעה במכתש לאורך השנים חשפה תופעות גיאולוגיות מרשימ
האחרונות החלה פעילות אינטנסיבית של שיקום המכרות הנטושים, ביוזמה ובמימון 

 "הקרן לשיקום מחצבות".
, ראתה לנכון להיות הכריהמחפורות את יצרה אשר , חברת "נגב מינרלים תעשייתיים"

כבשן שימור לבשלבי התכנון השפיעה החברה רבות .  מעורבת בשיקום נוף מכרותיה
פתוחים ולתכנון ביקור מטיילים. עבודות מכרות כן סיפקה מידע נדרש לשימור ו החד"צ

ע"י "חברת נגב מינרלים תעשייתיים", על פי תכנית שיזמה ה"קרן  , גם כן,נעשו השיקום
השיקום "רשות הטבע והגנים". לשיקום מחצבות". הפיקוח על העבודות נעשה ע"י 

בורות כריה וחציבה, מחשופי  וכן משמראת הנוף המקורי טרם עבודות הכריה  משחזר
הכריה. לאורך רצועת אשר נחשפו ע"י  סלע יפים ותופעות גיאולוגיות מרשימות וייחודיות

 ".כריית החד"צ הוכרז פארק לאומי חדש "ציר צבעי הרמון

 סיכום

 הפקת המחצבים במכתש רמון רשמה פרק חשוב ביובל השנים הראשונות של המדינה.
 ים של פעילות כריה והפקת מחצבים לא נפגם הדרו של מכתש רמון. גם לאחר יובל שנ

המכרות, שהפעילות בהם הסתיימה, שוקמו והושבו לטבע כ"פארק לאומי" ותופעות 
 גיאולוגיות מרהיבות, שנחשפו במהלך עבודות הכריה, שולבו בשטח הפארק. 

 שיות בישראל. ע"י תע מבוקשיםמרבצי מינרלים תעשייתיים הבמכתש רמון קיימים עוד 
כפי שמוטל עלינו לשמור על הנוף והטבע, כך אנו נדרשים לאפשר לדורות הבאים להפיק 

 מכתש רמון.   –אוצרות טבע לאומיים הקיימים בארץ המחצבים 
 מכתש רמון יכול להמשיך ולשאת, הן שמירת נוף ותיירות והן הפקת מחצבים, בר קיימא.
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 'ג חלק: 3סיור מס׳ 

 רמון במכתש גיאופארק – למציאות מתקווה: כאוצר לטבע עטב מאוצרות
 דרורי בן

 דרום מחוז והגנים הטבע רשות

 הקדמה

בשנותיה הראשונות מזהה מדינת ישראל במכתש רמון כר נרחב להפקת מחצבים וחומרי 
) שנעשו על ידי המדינה הצעירה מציינים מחצבים 1,2 יםגלם. סקרים ממלכתיים ( איור

בלבד, וככלל ניתן לומר כי ההתייחסות למכתש רמון הייתה בראייה של אוצרות הטבע 
). הדבר התרחש עקב מודעות 3שבו בלבד, ולא לטבע כאוצר העומד בפני עצמו (איור 

כלכלי -המדיני עולמית ומקומית נמוכה לנושאי איכות סביבה ושמירת טבע, ועקב המצב
 שחייב את מדינת ישראל להסתמך על תוצריה ומחצביה בלבד.

', חלקיו המזרחיים והמערביים 60-עם הקמת רשות שמורות הטבע (דאז) באמצע שנות ה
' פעל פרופ' 80-' וה70-). בשנות ה4ביותר של מכתש רמון הוכרזו כשמורת טבע (איור 

הטבע וחברים נוספים, על מנת לקדם עמנואל מזור במרץ רב, יחד עם רשות שמורות 
), וזאת במקביל להקמה של 'קריית פארק 5הכרזת שטחים נוספים כשמורה (איור 

הרמון', ובה: מרכז מבקרים, 'החי רמון', מרכז 'מדע רמון', ופיתוח שאיפשר קליטת קהל 
במכתש רמון, כפי שהתבטא על ידי סלילת דרכים לרכב רך, והקמת חניון בארות. 

זו הוכנו תוכניות נוספות על ידי פרופ' עמנואל מזור (מעבר לאלו שצוינו), אשר  בתקופה
 חלקן יוצא אל הפועל בימים אלה, כמופיע בהמשך.

' מחליטה ועדת מנכ''לים של משרדי ממשלה הנוגעים לדבר לצמצם 90-באמצע שנות ה 
פים לחומרי את פעילות הכרייה והחציבה במכתש רמון, ולא לאפשר רישיונות כרייה נוס

גלם שיש להם תחליף במקומות אחרים בישראל. במקביל ממליצה ועדת המנכ''לים לבצע 
שיקומי מחצבה לאתרים נטושים. כך מתחיל מפעל שיקומי המחצבה במכתש רמון 
הנמשך זה כעשור וחצי, כאשר מטופלות עשרות מחצבות בשטח כולל של אלפי דונמים, 

רן לשיקום מחצבות'. אזורים נוספים ממכתש רמון כאשר מימון לפעילות זו מגיע מ'הק
 .2000-ובתחילת שנות ה  90 -)  בשנות ה6הוכרזו כשמורת טבע (איור 

כוחות הכלכלה הגלובליים מביאים לנטישת שטחי הכרייה והחציבה האחרונים במכתש 
ברמון. עלו  רמון לפני כעשור, ולמעשה איפשרו כניסה לשלב האחרון של שיקומי מחצבות

אלות משמעותיות לגבי אופי שיקום אזורים נרחבים בהיקף של אלפי דונמים, תוך שינוע ש
מיליוני מ''ק של עפר וסלעים מערימות טפל, ולכן בוצעה עבודת הכנה מקיפה. כחלק 
מעבודת ההכנה נערכו שני שימועים ציבוריים, ועל פיהם הוכנה תוכנית אב לשיקום 

בלב מכתש רמון, המשתמש בתופעות והמחשופים הממליצה להקים גן גיאולוגי לאומי 
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). בימים אלה שוקדים על השלמת עבודות 8אותם יצרו פעולות הכרייה והחציבה (איור 
העפר והכנת תוכניות בינוי ושילוט מפורטות, יחד עם הגשת תיק לאונסק''ו, להכרה של 

ים עד מכתש רמון והגן הלאומי כגיאופארק. עם השלמת התהליך, אשר צפוי להסתי
, מכתש רמון כולו (למעט שטח של כאלף דונם בלבד) יהיה שמורת טבע וגן לאומי 2020
 ).9). התהליך מוצג בגרף (איור 7(איור 

הסיור יתמקד ביצירת התשתית לגן הגיאולוגי הלאומי המתהווה דרך עבודות העפר 
מיזם, ובניית הטופוגרפיה. תידון תפיסת העולם לשיקום אקולוגי מדברי המיושמת ב

ושיטות פעולה באמצעותן משוחזרת המערכת האקולוגית המדברית. הסיור יעבור דרך 
 תחנות ותופעות גיאולוגיות שייחשפו לציבור עם פתיחת הגן הלאומי.

 )10(איור תחנות הסיור 

 שיקום ברמה פרטנית ועבודת ידיים, עמק הגבנונים, מכתש רמון – 1תחנה 

ונים דרומית להר גוונים. עקב הקושי בשיקום בוצע שיקום בעמק הגבנ 2002שנת ב
במסלע ומורפולגיית האזור נוצר אתגר משמעותי בשיקום זה. על אף ששטח ונפח 
המפגעים היה קטן, הקושי בשיקום העלה צורך בכתיבת כתב כמויות פרטני ומדויק, 

עת וביצוע השיקום בשיטות וכלים שכללו עבודת פועלים ברזולציה גבוהה, עד כדי ''זרי
אבנים'' בדליים. בנוסף תחנה זו תשמש להסביר את הקונפליקטים והאיומים שעדיין 

 מרחפים על מכתש רמון, שעתיד להפוך לגיאופארק המוכרז על ידי אונסק''ו.

 מפעל ומחצבת הגבס – 2תחנה 

במשך עשורים רבים פעל במקום מפעל לייצור גבס, המוקף במחצבות שהזינו אותו.  
בוצע מיזם שיקום חלקי, שהורחב תוך כדי עבודה, ואיפשר להפוך  2001ו 2000בשנים 

מפגעים לידי חניון לילה ואמפיתיאטרון להופעות, תוך התחשבות בפרמטרים אקולוגיים 
 לתפעול אתרים אלה.

 תצפית על גן לאומי צבעי הרמון 3-תחנה 

ס והיורא, ניתן יהיה לצפות באזור הקווסטה האדומה, במפגש המסלע של העידנים הטריא
 .ואזורי הכרייה והחציבה ששוקמו לידי גן לאומי בעל חשיבות ועניין
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גיאומורפולוגי של המערכת המדברית באמצעות עבודות עפר (על -שיקום אקו - 4תחנה 

 ידי כלי צמ''ה)

דונם,  2400משתרע על שטח של למעלה מ בלב מכתש רמוןמיזם השיקום הנוכחי 
עבודות שלב ל( ''חמיליון ש 15ון מ''ק בעלות כוללת של כמילי 1.5ובמהלכו משונעים כ

זהו מיזם השיקום הגדול ביותר אשר , הממומן על ידי הקרן לשיקום מחצבות. )עפר בלבד
 בוצע עד כה ברמון ואחד הגדולים שבוצעו עד כה בישראל.

היישומי שייך לענף ה . זהו תחום'תיקון' אקולוגיהגישה אותה הפעלנו במיזם זה היא של 
כולו  ,עולה בצורה דרמטית בעשורים האחרונים בעולם סביבוהעיסוק , ששל האקולוגיה

מאחר וברור כי אין מספיק שטחים טבעיים בעולם המסוגלים לתמוך באוכלוסיית האדם 
 תוך אספקת שירותי מערכת נאותים (אוויר נקי, מים נקיים, אוכל וכו'). לאורך זמן 

הינו פשוט, אך המציאות רחוקה  אקולוגית מדבריתמערכת  יתכן ונראה כי השיקום של
מכך: מערכת צחיחה מאופיינת במשטר משקעים המופיע כפעימות בלתי קבועות 
במרחב, בעוצמה ובזמן. תהליכי סחיפת קרקע הם נמרצים ביותר, דבר שמסכן את 

צורך  הכתיבהמערכת המשוקמת עקב התפתחות ביתרונות. אופי המדבר יציבות 
רכיב מפתח שניתן לבצעו בעולם של מכרז עבודות עפר. רכיב המפתח שנמצא  תאימצב

מתאים הינו החיספוס הגיאומורפולוגי, מאחר והוא עשוי לאפשר מגוון גדול של תהליכים 
שונים: האטת מהירות הנגר (למניעת סחיפת קרקע), השהייה של מים וחלחול גבוה יותר 

, יצירת מרחפי רוחזרעים מרובה של  הליטלקרקע, האטת מהירות הרוח הקרקעית, ק
נישות ובתי גידול מרובים יותר, ובאופן כללי יצירת תנאים טובים יותר לכניסת מרכיבים 

 . יחד עם אספקת מגוון תנאים גדול במערכת ביוטיים למערכת
: חיספוס ברמת אגן דרי גודלבמספר ס במסגרת מיזם השיקום נעשהיישום החיספוס 

גדול של טופוגרפיה, דבר המאפשר תנאים מגוונים כגון פנות וחשיפה  מגוון –הניקוז 
שונה לרוח, כמו גם יצירת ערוצים מרובים שיפחיתו את כמות הזרימה בכל אחד מהם 

על ידי יצירת שקעים גדולים  –את אנרגיית המים. חיספוס ברמת השדה  יםבדרבכך מו
דים) בערוצים ונוף של שרטונות (אך מתונים) במדרונות, כמו גם יצירת אגמונים (רדו

כיסוי פני הקרקע על ידי חומרי הטפל במחצבה  – נחליים. חיספוס ברמת החלקה 
הנבחרים בקפידה, לצורך יצירת מגוון של צבעי קרקע התואמים לסביבה, עם כיסוי אבני 

 ליצירת מגוון גדול של מיקרו בתי גידול. ,ל פני השטחבגודלי גרגר שונים ע
 .12,11דוגמא לאזור לפני עבודות השיקום האקולוגי ולאחריהן באיורים ניתן לראות 

 אזור המפעל הישן, דיונת המאדים, והאגם החדש – 5תחנה 

איש במערך הייצור.  70-בשיא פעולתו של מפעל 'חרסית וחול זך' במכתש רמון עבדו כ
שאר במקום עמד מפעל גדול ומשמעותי. לצורך תיעוד פעולות הכרייה והחציבה הו
 180במקום הכבשן בו נקלתה חרסית דמויית צור (קרקע לאטריטית מאובנת מלפני כ 
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מיליון, תצורת משחור, בסיס היורא), כחומר גלם לתעשיית לבני השמוט. הכבשן ישמש 
) ללמידת 13בעתיד לתיעוד פעולות הכרייה והחציבה ויאפשר הובלת מבקרים דרכו (איור 

 בים במכתש.תהליך הייצור והיסטוריית המחצ
על מנת להעצים את חוויית המבקרים בגן הגיאולוגי המתהווה, מטופל אחד מבורות 
החציבה ומוכשר כאגם לקליטת מבקרים. מי האגם הינם ככל הנראה מים פוסיליים 
מאקוויפר שעון השוכן בגיר הביטומני (תצורת מוחילה, גג הטריאס), ונחשף בשכבות 

רא). במקום חתכים גיאולוגיים מרשימים של תצורת החד''צ (תצורת משחור, בסיס היו
משחור וארדון, וניתן לראות דוגמאות לגראבנים, שברים, וסילים במצוקי החציבה (איור 

14.( 

 המכרה הישן – 6תחנה 

על מנת להשאיר טעם וחזות של אזור החציבה טרם פעולות השיקום, הושאר בור 
' לכריית החד''צ במכרה  50-בשנות ה מחצבה ללא טיפול כלשהוא. באתר נעשה ניסיון

). המקום יוסדר לקליטת קהל תוך הסבר על הייחוד הגיאולוגי של 15תת קרקעי (איור 
מכתש רמון, ומדוע ייחוד גיאולוגי זה משך לקירבו פעילות כרייה וחציבה ענפה בעלת 

 מוצרים רבים.

 בור הפחם –(אופציונאלית) 7תחנה 

) מעדשה ב'בור הפחם', 15ת גדולה של פחם אבן (איור תוך עבודות השיקום נמצאה כמו
הבור המזרחי ביותר במחצבת הענק. במקום ניתן לראות את עדשת הפחם בתוך מחשוף 
מצוק שמורכב מתצורות המשחור והארדון. הדבר מעיד, יחד עם החד''צ שהינו קרקע 

לים משווני. לאטריטית מאובנת, על כך שאזור זה היה בשלהי הטריאס ותחילת יורא באק
הדבר מחזק את תיאוריית טקטוניקת הלוחות, שלפיה אזור ישראל דאז היה במיקום 

 דרומי בהרבה וקרוב לאזור המשווה.
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 1958 בנגב" מקור: פאפוריש, המחצביםהגדלה מתוך " :1איור 

 1953הגדלה מתוך "מפת אוצרות הקרקע והתת קרקע" מקור: לנברג,  :2איור 
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 1950-2020בין השנים כתש רמון שימושי הקרקע השונים במהתיחסות ל :3-7איורים 

 2003מעוז, -מפת "תוכנית אב לשיקום מחצבות במכתש רמון ופיתוח ציר צבעי הרמון". ברוידא: 8 איור 
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ר"שטח לא מוגן בקמ

ר"שטח מוגן בקמ

מהקמתה של ישראל ועד   שינוי בשטח בייעוד שטח לשמורות טבע במכתש רמון, על פי עשורים, :9איור 
 (הערכה מקורבת) 2030

 ומיקומן על גבי תצ''א תחנות הסיור :10איור 



 2017  רמון מצפה                                                                                    הישראלית הגיאולוגית החברה כנס
 

 
 

 

86 
  

 שטח לפני פעולות השיקום :11איור 

 ) בגמר עבודות השיקום)11: שטח (מאיור 12איור 

 הכבשן  לקליית חרסית דמויית צור אשר יוסדר לקליטת קהל :13איור 

אקוויפר בגיר הביטומני בגג הטריאס, כפי שנחשף בתצורות משחור וארדון.   :14איור 
 בגן הגיאולוגי יוצג האקוויפר בצורה של אגם לקליטת קהל
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 )1987( מתוך מינסטר,  1957הכניסה למכרה החד''צ,  :15איור 

 4 מליון שנה, מעדשה ב'בור הפחם', תחנה 190פחם אבן (ופיריט) מלפני כ  :16איור 
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 מקורות:

-109): 1( 7). ''מאוצרות טבע לטבע כאוצר: שינוי ביחס הממלכתי למכתש רמון''. תכנון, 2010דרורי, בן. (
122. 

 ''. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.''גיאולוגיה בפטיש ישראלי). 1980מזור,עמנואל.( 
. ישראל: מכון ויצמן למדע. "תוכנית אב לפארק גיאולוגי לאומי במכתש רמון"). 1980זור, עמנואל. (מ

 בתוך שלוחת ארכיון רשות הטבע והגנים, מרכז המבקרים מצפה רמון, משרד פקח אזור הרמון
החברה הגיאולוגית חוברת סיורי : מכתש רמון כמוזיאון גיאולוגי בגודל טבעי''. 1). ''סיור 1987מזור, עמנואל. (

 http://www.igs.org.il/info/trip-1/1987מתוך:  20112/, כפי שנדלו בתאריך 1987הלאומית, 
: גיאולוגיה כלכלית ותעשיית המחצבים במכתש רמון''. 10). ''סיור 1987מינסטר, צ., שקד, ד. , גור, א. (

מתוך:  20112/, כפי שנדלו בתאריך 1987ת סיורי החברה הגיאולוגית הלאומית, חובר
1/1987-http://www.igs.org.il/info/trip 

כ"ג הביוספירה ,  [גירסא אלקטרונית] החלטת ממשלה. -"ארץ המכתשים" ). 1994משרד להגנת הסביבה. (
מתוך  10/7/09. נדלה בתאריך 1994. 6-7): 10(

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/biosfera/2310006.html 
). מתוך  לנברג, אלפרד.  1953". קנ"מ מקורי: לא מצוין. לנברג אלפרד ("אוצרות הקרקע ותת הקרקעמפת 

 ". תל אביב: עם עובד."הנגב הרחוק). 1955(
) 1958). מתוך, פפוריש ,יהויקים.(1958". קנ"מ מקורי: לא מצוין. פפוריש,צ'צ'יק.(המחצבים בנגבמפת "

 , תל אביב: צ'צ'יק יהודה."ידיעות הארץ: גיאוגרפיה פיזית של ארץ ישראל"
 ". קנ"מ מקור: לא מצויין. תוכנית אב לשיקום מחצבות במכתש רמון ופיתוח ציר צבעי הרמוןמפת "

). 2005) .  מתוך : ברוידא מעוז, (2003מעוז. (-ויד מנינגר.ישראל: ברוידאמעוז, אהובה לוי, ד-ברוידא
. ישראל:ברוידא מעוז. בתוך שלוחת ארכיון רשות הטבע "תוכנית אב לשיקום מחצבות במכתש רמון"

 והגנים, מחוז דרום.
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 'ד חלק: 3סיור מס׳ 

 רמון מכתש של אקולוגיה

 אלי גרונר

 מרכז מדע ים המלח והערבה

 הקדמה

מכתש רמון נמצא בקצה הלח והצפוני של אזור הצחיח קיצון בישראל. מדד הצחיחות 
זה אומר שכמות האידוי  1נקבע על פי היחס בין משקעים לאידוי פונטציאלי. כשהערך 

 5%) זה נחשב צחיח ומתחת ל0.2( 20%(מדלי) זהה לכמות המשקעים. מתחת ל
דלים בפיזור הצמחייה. באזור הצחיח ) זה נקרא צחיח קיצון. שני אזורים אלו נב0.05(

לחות הקרקע המקבלת את הרטיבות ישירות מהגשם מספיקה לקיים שיחים באופן קבוע. 
לכן מדרונות האזור הצחיח שזורים בשיחים במרחקים כמעט קבועים גם במדרונות וגם 

). בואדיות יש הצטברות של מים שמאפשרים קיום צמחייה סבוכה 1במישורים (איור 
 ). 2יותר מאשר במדרונות או במישורים (איור  הרבה

 

 
 
 

 פיזור שיחים במישור טיפוסי באזור הצחיח בהר הנגב :1איור 
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לעומת זאת באזור הצחיח קיצון רטיבות הקרקע המגיעה מגשמים איננה מספיקה לקיום 
המדרונות הם ללא צמחייה והמקומות היחידים שבהם צמחייה וסקולרית (עילאית) ולכן 

מבלע -יש צמחייה האם הערוצים. המנגנון המקיים את החיים בצחיח קיצון נקרא מקור
)source-sink שבו מים מהמדרונות שלא חילחלו לתוך הקרקע ולא התאדו, זורמים (

ן. לתוך הואדיות וההצטברות שלהם מאפשרת קיום צמחייה ואיתה כל מארג המזו
 ). 3האקולוגיה של הצחיח קיצון נקראת "צמחיית ערוצים" (איור

 

 צמחייה במדרון ובואדי באזור הצחיח :2איור 
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המעבר בישראל מצמחיית מדרונות 
לצמחיית ערוצים, או מצחיח לצחיח 
קיצון היא די קיצונית, גם בירידה 
מזרחה במדבר יהודה וגם בירידה 
דרומה בגלל שעם ההתרחקות 
מהים התיכון יש גם ירידה 
בטופוגרפיה. אפשר לראות בכל 
ירידה לכיוון אילת מעבר חד 
מצמחיית מדרונות לצמחיית ערוצים 

 ). 4ור (אי
 

 
  

 צמחיית ערוצים באזור הצחיח קיצון :3איור 

מתוך הערכת המערכות   –מפת הצחיחות של ישראל  :4איור 
 2016האקולוגיות של ישראל, המארג 
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מ"מ שנתי של גשם (איור  100כל האזור דרומית לבאר שבע נכנס תחת האיזוקלינה של 
מ"מ ובשנים גשומות  50מ"מ ל 70א׳) אבל ממצפה רמון למכתש יש ירידה מ5

 ב).5מ"מ עוברת דרומית למצפה רמון (איור  100האיזוקלינה של 

 לבתי בחלוקה ולמעשה קרקע מהרטיבות מאד מושפעת ישראל דרום של האקולוגיה
 כתמים כשרק קיצון והצחיח הצחיח לאזור ישראל דרום כל את לחלק אפשר גידול

 הקיצון לצחיח הצחיח בין זה גבול). 6 איור( דופן יוצאים ומלחות חולות כמו ייחודיים
 .המשקעים ידי על בעיקר מבוטא

 
  

ממ גשם   100הנגב נמצא בחלק האדום מתחת ל : א. (מימין) איזוקלינות ממוצעות בישראל.5איור 
מ"מ עוברת   100) כדוגמה. האיזוקלינה של 1991שנתי. ב. (שמאל) איזוקלינות בשנה גשומה (

 מתחת למצפה רמון. מתוך אתר השירות המטורולוגי
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רמון נמצא בגבול הצפוני הלח של  מכתש
הצחיח קיצון. בירידה דרומה על כבישי 

 31(מדימונה),  25(ממצפה רמון)  40
(מירושלים) יש העלמות  1(מערד) 

צמחיית מדרונות כמעט בבת אחת. 
לתוך המכתש  40בירידה של כביש 

צמחיית המדרונות נעלמת עם הכניסה 
למכתש. יחד עם זאת הגבול בין צחיח 

ח קיצון עובר לאורך הצוק הצפוני לצחי
של המכתש אבל נכנס לתוך המכתש 
בחלק המערבי מכיוון שהחלק המערבי 
של המכתש גבוה ובעל כמות משקעים 

 גבוהה יותר.
יחד עם זאת הצמחייה תלוייה בסוג 
הקרקע. ישנם קרקעות שמחזיקות לחות 

קרקעות נבדלות , גבוהה יותר מאחרות
ידת החילול בגודל הגרגר ועל כן גם במ

וכושר החזקת הרטיבות לאורך זמן. כמו 
בהתאם לכך,  הרכב המינרלים משתנה בהתאם לסוג הסלע עליו מתפתחת הקרקע.  כן,

הרכב חברת הצומח. בחלק מהמקרים מתפתחת צמחיה על צפיפות הצמחייה ומשתנה 
יש  יבשה למדי ובאזור הגבס  הוא סלע היוצר סביבה. גבס למשל  גבי הסלע עצמו

צמחייה מאד דלילה ובעיקר שיחים ממשפחת הסילקיים בעלי מנגנון פוטוסינטזה הנקרא 
C4   .והוא מותאם לעקת יובש. שיחים אלו כוללים חמד המדבר, בסיה ויפרוק המדבר

המאפשרות רטיבות  המתפתחות על גבי סלע גיר ישנה אספקת מים משופרתבקרקעות 
כגון זוגן השיח, לענת מדבר ואפילו אטד. באזורים  קרקע גבוהה יותר ניתן למצוא שיחים

גבוהה מאד כמו ערוץ נחל רמון, אפשר למצוא עצי אשל ובאזור עם רטיבות קרקע  ,חוליים
 ). 1הדרומי של המכתש (נחל גוונים) גם עצי שיטה סלילנית (טבלה 

יחד עם זאת הצמחייה תלוייה בסוג הקרקע. ישנם קרקעות שמחזיקות לחות גבוהה יותר  
מאחרות וצפיפות הצמחייה ומיני הצמחים שם שונים. גבס למשל נחשב קרקע יבשה 
למדי ובאזור הגבס יש צמחייה מאד דלילה ובעיקר שיחים ממשפחת הסילקיים בעלי 

עקת יובש. שיחים אלו כוללים חמד והוא מותאם ל  C4מנגנון פוטוסינטזה הנקרא 
המדבר, בסיה ויפרוק המדבר. בקרקעות המאפשרות רטיבות קרקע גבוהה יותר ניתן 
למצוא שיחים כגון זוגן השיח, לענת מדבר ואפילו אטד. באזורים עם רטיבות גבוהה מאד 
 כמו ערוץ נחל רמון, אפשר למצוא עצי אשל ובאזור הדרומי של המכתש (נחל גוונים) גם

 ).2ו 1עצי שיטה סלילנית (טבלאות 

חלוקת דרום ישראל לבתי גידול מתוך פרויקט   – 6איור 
 מיפוי היחידות האקולוגיות (מכון דש"א ורט"ג)
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 שליטים מינים ומסלע קרקע
 הנגב ואשליל המדבר לענת במדרונות חום ליתוסול

 הנגב ואשליל השיח זוגן קירטוניות-גירניות ברמות חום ליתוסול
 המדבר וחמד השיח זוגן לסיות-גירניות רמות
 הנגב אשליל ניאוקיא קירטון מחשופי

 המדבר חמד ')מ 700 רום עד( לסיות וקרקעות לסי סרוזיום
 כשהם ,יותר גבוה מסדר או 4-2 מסדר נחלים ערוצי

 העמק לרוחב מתפזרים ומימיהם סכורים
 שעיר ומתנן ריחנית אכילאה

 
  

 ערוצים מטר 500-400 מטר 900-500

 המדבר רותם רותם המדבר ערטל מדברי
 שיטת הנגב מלוח קיפח זוגן השיח

 חמדת השיח אשליל הנגב
 שיטת הנגב מלחנית הערבות 
 שיטה סלילנית אשליל הנגב 
 מלחנית הערבות 

 מלחית הישימון  
 מלחית מסורגת  
 שמשון קהירי  
  

 : הקשר בין סוג הקרקע למיני המעוצים השלטים1טבלה 

 : המינים הדומיננטים במכתש רמון לפי רום2טבלה 
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מישור 
חצץ

סלעים 
בחצץ

סלעים 
בלס

דיונות 
חול

ואדי 
בחצץ

ואדי 
בלס

ת
סי

יח
ת 

פו
פי

צ

שממית זוטית

חרדון מדבר

ישימונית מצויה

מניפנית מצויה

חרדון סיני

עינחש עדינה

מדברית פסים

מדברית עינונית

חרדון מצוי

 :  צפיפות זוחלים ממינים שונים בבתי גידול שונים (עפ"י קרסנוב ושנברוט)7איור 
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גם בעלי חיים קשורים לסוגי הקרקע באופן ישיר לסוג הקרקע בגלל רטיבות או תכונות 
הקרקע כמו אפשרות לחפור וגם בגלל קשר למיני השיחים השונים. ממחקר שעשו 

נברוט נראה שמיני חוקרים ממצפה רמון (מרכז מדע רמון) פרופ' בוריס קרסנוב ויורה ש
 ). 7זוחלים שונים נמצאים בקרקעות שונות (איור 

העובדה שמכתש רמון נמצא על גבול בין הצחיח לצחיח קיצון מביא לכך שהרבה מינים 
נמצאים בגבול קצה התפוצה שלהם. ישנם מינים שהמכתש הוא גבול התפוצה הצפוני 

גלל תחרות עם מינים תחרותיים שלהם. מינים אלו לרב לא יכולים לחדור לאזור הצחיח ב
הזקוקים ללחות קרקע גבוהה יותר. מינים אלו שהתפוצה שלהם היא ים תיכונית, או 
מדברית מוגבלת לצחיח, מצפה רמון מהווה גבול תפוצה דרומי והם אינם יכולים לחדור 

מראה את מספר מיני היונקים  3לצחיח קיצון בגלל תנאים יובשניים או חמים. טבלה 
כוללת את המינים  4ים באזור מצפה רמון והתפוצה האזורית שלהם. טבלה הנמצא

 כוללת את הזוחלים ותפוצתם.   5עצמם. טבלה 

בסכנת  קריטי תפוצה
כמעט  רגיש הכחדה

 מאוים
 3 1 3 1 דרומית למצפה
 מזרחית לרמון

 
1 2 1 

 2 ערבה
 מ״מ 100-דרומית ל   

  
1 

 1 מ״מ 200-דרומית ל 
 

4 3 
 צפונית לרמוןמדברי 

 
4 

 צפונית לרמון  
 

1 
 

3 
 כל הארץ

 
1 

 
7 

 מ״מ 200-צפונית ל
  

3 1 
 

 : מספר מיני היונקים ביחס לתפוצה האזורית שלהם ומידת הרגישות שלהם להכחדה3טבלה    
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 שם מדעי דרגת סיכון סוג תפוצה סדרה משפחה שם עברי

 VU Gerbillus gerbillus דרומית למצפה מכרסמים גרביליים גרביל דרומי

 NT Acomys russatus דרומית למצפה מכרסמים עכבריים קוצן זהוב

 CR Oryx leucoryx דרומית למצפה מכפילי פרסה פריים ראם לבן

 EN Vulpus cana דרומית למצפה טורפים כלביים שועל צוקים
שועל הנגב 

 EN Vulpus rueppellii דרומית למצפה טורפים כלביים (חולות)

 סוסיים פרא פרסי
מפריטי 

 EN Equus hemionus דרומית למצפה פרסה

 NT Gerbillus henleyi דרומית למצפה מכרסמים גרביליים גרביל זעיר

 NT Sekeetamys calurus דרומית למצפה מכרסמים גרביליים זנב-יפה

 מכרסמים עכבריים קוצן מצוי
מזרחית 

 NT Acomys dimidiatus למצפה

 עטלפיים נשפוניים הנגבאפלול 
מזרחית 

 VU Eptesicus bottae למצפה
עטלפון 

 עטלפיים נשפוניים בודנהיימר
מזרחית 

 EN Pipistrellus bodenheimeri למצפה

 עטלפיים עטלפיים אדנן
מזרחית 

 VU Otonycteris hemprichii למצפה

 CR Felis margarita ערבה טורפים חתוליים חתול חוולות

 CR Gazella gazella acaciae ערבה מכפילי פרסה פריים צבי השיטים

 מכפילי פרסה פריים יעל
 100דרומית ל

 VU Capara nubiana ממ

 מכפילי פרסה פריים צבי הנגב
 200דרומית ל

 VU Gazella dorcas ממ

 טורפים חתוליים קרקל
 200דרומית ל

 VU Caracal  caracal ממ

 טורפים חתוליים נמר
 200דרומית ל

 CR Panthera pardus ממ

 עטלפיים פרספיים פרסף הנגב
 200דרומית ל

 VU Rhinolophus clivosus ממ

 אוכלי חרקיים קיפודיים קיפוד מדבר
 200דרומית ל

 NT Paraechinus aetiopicus ממ

 מכרסמים ירובועיים ירבוע מצוי
 200דרומית ל

 VU Jaculus jaculus ממ

 מכרסמים גרביליים מריון המדבר
 200דרומית ל

 NT Meriones crassus ממ

 מכרסמים גרביליים פסמון
 200דרומית ל

 NT Psammomys obesus ממ

 מכרסמים נמנמיים נמנמן סלעים
מדברי צפונית 

 EN Eliomys melanurus לרמון

 אוכלי חרקיים חדפיים חדף הרמון
מדברי צפונית 

 EN Crocidura ramona לרמון

 מכרסמים גרביליים מריון חולות
מדברי צפונית 

 EN Meriones sacramenti לרמון

 מכרסמים ירובועיים ירבוע גדול
מדברי צפונית 

 EN Jaculus orientalis לרמון

 NT Crocidura suaveolens כל הארץ אוכלי חרקיים חדפיים חדף קטן

 NT Canis lupus כל הארץ טורפים כלביים זאב

 NT Vulpus vulpes כל הארץ טורפים כלביים שועל מצוי
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 שם מדעי דרגת סיכון סוג תפוצה סדרה משפחה שם עברי

 EN Hyaena hyaena כל הארץ טורפים צבועיים צבוע מפספס

 NT Gerbillus dasyurus כל הארץ מכרסמים גרביליים גרביל הסלעים

 NT Hystrix indica כל הארץ מכרסמים דרבניים דרבן

 NT Lepus capensis כל הארץ ארנביים ארנביים ארנבת

 NT Crocidura russula כל הארץ חרקייםאוכלי  חדפיים חדף מצוי

 NT Meles meles צפונית לרמון טורפים סמוריים גירית

 NT Erinaceus concolor צפונית לרמון אוכלי חרקיים קיפודיים קיפוד מצוי

 EN Mellivora capensis צפונית לרמון טורפים סמוריים גירית הדבש

 NT Canis aureus צפונית לרמון טורפים כלביים תן מצוי

  

  ENקריטי,  -CR : רשימת מיני היונקים הנמצאים באזור מכתש רמון והתפוצה האזורית שלהם.   4טבלה 
 מאוים כמעט   -NTרגיש,  -VUבסכנת הכחדה,   -
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	4 סיור מספר:

שנות  30דייקים, סביבתם, ומבנה קריסה וולקני במזרח מכתש רמון בראי 
 מחקר

 1, נדיה טויטש4, אור ביאליק3ג, מיכאל אנינבור2,1וינברגר ם, ר1בר דעוןג
 המכון הגיאולוגי, ירושלים - 1
 מדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  - 2
3 - Research School of Earth Sciences, Australian National University 
 חיפה.בית ספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני, אוניברסיטת  - 4

 מבוא

התופעות המגמטיות במכתש רמון מגוונות וכוללות גופי מחדר בלתי סדירים כמו סדנים 
וגבנונים, מחדרים לווחיים (דייקים וסילים), לקולית, זרמי בזלת, וסלעים פירוקלסטיים. 

) חילק את הסלעים המגמטיים ברמון לשתי קבוצות עיקריות: סלעים 1980בונן (
בעיקר את זרמי הבזלת וסלעי הלקולית, וסלעים סובאלקליניים אשר אלקליניים, הכוללים 

בונים אך ורק גופי מחדר. הדייקים והסילים ברמון מתחלקים לשתי קבוצות קצה: בזלות 
). רובם עברו החלפה כמעט מלאה לחרסיות 1989וטרכיטים, ולמספר טיפוסי ביניים (בר, 

. גיל הסלעים המגמטיים ברמון נע (Bentor et al., 1966)כתוצאה מפעילות הידרותרמלית 
), כאשר גילי Lang and Steinitz, 1985; Lang et al., 1988( מ"ש 100מ"ש לכ  140בין כ 

מ"ש (בר,  128מ"ש ל  138הדייקים והסילים במזרח הרמון מצטמצם לטווח שבין 
ותצורות ). הדייקים חדרו לסלעים מתצורות גוונים, סהרונים ומוחילה הטריאסיות, 1989

 ארדון, אנמר ומחמל היוראסיות. 
קביעת מנגנוני ההתקדמות וכיווני הזרימה בדייקים מבוססת על ניתוח של מבנים על 

). 1989, בר, Pollard et al., 1975קירות הדייקים ועל צורת הקיטוע (סגמנטציה) שלהם (
קטעים העקרון המנחה בניתוח זה הוא שגבולות הקטעים והמדרגות המפרידות בין 

). מבנים אי רגולריים על 1סמוכים מקבילים בדרך כלל לכיוון התקדמות הדייק (איור 
קירות הדייקים (הקרויים בשם הכללי "אצבעות") מעידים על כיווני הזרימה הראשונית של 
המגמה. בתצורות הטריאסיות ובתצורת מחמל היוראסית נשתמרו מעט עדויות לכיווני 

זאת, בתצורות ארדון ואנמר נותרו מספר רב של מבנים התקדמות וזרימה. לעומת 
המעידים על כיווני ההתקדמות ומנגנון החדירה. סיור זה מתמקד במערכת הדייקים 

 חדירההמנגנוני הרדיאליים במזרח מכתש רמון. חלקו העיקרי של הסיור יעסוק בהבנת 
ההתקדמות כיווני של הדייקים בסלעים משוכבים ובסלעים מסיביים נקבוביים, בעדויות ל

החלפה מאוחרת של בתופעות מעוות בשולי דייקים, ב והזרימה של המגמה בדייקים,
במהלך הסיור נבקר גם . סלעי הסביבההדייקים על חדירת השפעות של בו ,סלעי הדייקים

הסיור ). כל Baer et al., 1989בעמק האדום שמוסבר כמבנה קריסה וולקני (קלדרון) (
ביקור בדייקים ל העמק האדום, א נחל אדוםבנחל ארדון, עליה ברגלי וכולל ירידה 
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הליכה צפונה  –ולסיום  ,גבעת חרוטמדרום לעמק האדום, תצפית כללית מבתצורת אנמר 
בו ניתן ללמוד מקרוב על תהליך החדירה של הדייק ל"דייק התאומים"  נחל ארדוןלאורך 

הצפוני יש לתאם ירידה משבילים  ק"מ, ובחלקו 7אורך הסיור כ  .)2על כל שלביו (איור 
) 1987שנה מאז הוצגו התופעות לראשונה (בר,  30מסומנים מול הרט"ג. הסיור מציין 

, Teutsch et al., 1995ומסכם את התקדמות חקר הדייקים במזרח הרמון מאז (
Weinberger, 1998 ,Anenburg et al., 2014  .(ועוד , 

: גיאומטריה של דייק ותופעת ההתפצלות לקטעים. כיוון ההתקדמות הכללי (אנכי במקרה זה)  1איור 
 ).Pollard et al., 1975מקביל לגבולות הקטעים (על פי 

א: תחנות הסיור על גבי מפה גיאולוגית של האזור. הדייקים מוצגים בקווים שחורים עבים.  2איור 
Trm-   ,תצורת מוחילה, טריאסJa –  ,תצורת ארדון, יוראJi –  ,תצורת אנמר, יוראKlh –   תצורת

 ת חצרה, קרטיקון עליון.תצור – Kuhחתירה, קרטיקון תחתון, 
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 "החיובי" הדייק: 1 תחנה

נצא ממגרש החניה שברמת סהרונים אל הדרך היורדת לנחל ארדון. הדרך עוברת על 
מ' לפני נחל  200–גבי המגע בין תצורת משחור לתצורת ארדון וחוצה כמה דייקים. כ 

מ' הבנוי בתחתיתו משכבת גיר, מעליה סלע  2יר בגובה של כ ארדון עוקפת הדרך ק
מגמטי אופקי בלוי (סיל) ומעליו סלע מגמטי אנכי (דייק חיובי), בלוי אף הוא, אשר מראה 

). במבט צפונה (במקביל לדייק) נראה כי אינו חודר את 3סימני חדירה אל הסיל (איור 
הוא מונח מעל הגיר והסיל (ראה שכבת הגיר שמתחת, כלומר אין לדייק "שורש" אלא 

מסגרת אדומה בשרטוט שמשמאל לתמונה). זו תצפית ראשונה המצביעה על תופעת 
 הסגמנטציה (קיטוע) בדייקים של תצורת ארדון ואשר בה נדון בתחנות הבאות.

 ) של האזור.  Google Earth(ב: תחנות הסיור על גבי צילום לוויין 2איור 

 ).1989: הדייק "החיובי". מלבן אדום מציין את היחס בין קטעי הדייק וסלע הסביבה (בר, 3איור 
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 : דייק "האב ובנו"2תחנה 

מ' נבחין על הדופן הצפונית  500נרד לנחל ארדון ונמשיך מזרחה במורד הנחל. לאחר כ 
). הרכב הדייקים היה במקור 4דרום (איור -שכיוונם צפוןשל הנחל בשני דייקים צמודים 

בזלת אך הם הוחלפו במידה רבה לקאוליניט.  הדייק הארוך ("האב") מדורג לאורך המגע 
א) במקביל לשיכוב. על הדופן המזרחית של 4שבין שני הפרטים של תצורת ארדון (איור 

יים המזכירים אצבעות (איור אופק-הדייק הקצר ("הבן") ניתן להבחין ברכסים ותעלות תת
ב). רוב האצבעות מתפצלות ומסתיימות כלפי צפון. דייק "הבן" מסתיים כלפי מעלה 4

קים מקבילי  : דייק "האב ובנו". (א) מבט כללי. חצים צהובים מצביעים על סד4איור 
דייק בסמוך ל"בן". (ב) רכסים ותעלות ("אצבעות") על הדופן המזרחית של דייק  

 ).1989"הבן". מלבן אדום מציין את היחס בין קטעי הדייק וסלע הסביבה (בר, 
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ואילו דייק "האב" מדקק כלפי מטה. תצפית זו, יחד עם המרחק הקטן בין שני הדייקים 
ביחס למרווח בין שאר הדייקים במערכת, מצביעה על האפשרות שלפנינו שני קטעים 

אנכי -סדק תת של דייק אחד (ראה מלבן אדום בשרטוט שמימין לתמונה).מקבילים 
 הכמותאת נה משניכרת העתקה הקטע התחתון ("הבן"), ולאורכו המעלה מכלפי ממשיך 

יחסית  מ' 0.6מונמכות ב  במערב). בחלקו העליון של הסדק השכבות א4איור ( וכיוונה
 והשכבות ,הפוך כיוון הזריקהשל הסדק בחלקו התחתון לשכבות המקבילות במזרח. 

למרחק מקבילים לדייק נראים עד -סדקים צפופים תתמ'.  0.3ב יחסית  מונמכות במזרח
נראים בעיקר בין המקטעים התחתונים, בין "האב"  (drag). קמטי סחיבה ממנומ'  2של כ 

חיים אופקיים נראים לאורך השוליים המזר (slickenside lineation)ל"בנו". סימני החלקה 
 ה"אב".  של

 : דייק "הלב השחור"3חנה ת

הנחל. מ' במורד  300דייק "הלב השחור" נחשף על הדופן הצפונית של נחל ארדון כ 
): קטע תחתון קצר נטוי מערבה, קטע מרכזי, נטוי 5הדייק מורכב משלושה קטעים (איור 

מערבה, וקטע עליון אנכי. שני הקטעים העליונים מוסטים ביניהם על גבי  º50אף הוא כ 
מ'. על  4בכ  המגע שבין שני הפרטים של תצורת ארדון, כאשר הקטע עליון מוסט מזרחה

חדר סיל בזלתי (שעבר החלפה לקאוליניט). זהו "סיל השוקולד"  גבי המגע בין הפרטים
מתחת לדייק. שני הקטעים  1(על שם פצלי "השוקולד" שמעליו) שפגשנו בתחנה מס' 

מטרים מעל המגע בין תצורת מוחילה  2התחתונים מוסטים במעט האחד ביחס לשני, כ 
מקבילות -נן מדרגות תתלתצורת ארדון. לאורך קירות הדייק (בעיקר בקטע העליון) יש

 מימין האיור. דייק מקבילי העתקים ישנם בו אזור מציין מקווקו מלבן". השחור הלב" דייק: 4 איור
 ).1989, בר( הסביבה וסלע הדייק קטעי בין היחס את מציין
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 קטניםהעתקים נורמליים לשיכוב. גם קירות הדייק גליים, במקביל למישורי השיכוב. 
מלבן (וחלקם המשכיים למדרגות בדייק  קטע האמצעימ' מה 2מופיעים עד למרחק של כ 

היא אלו הינה כמה עשרות ס"מ ולעתים ). כמות ההסטה על העתקים 5איור מקווקו ב
 ה לאורך מישור ההעתק.דועכת מעלה ומט

 "הלב השחור"אלטרציה בדייק 

דומה הרכב במרכזו . אחרת או זו במידה החלפה רמון עברו במכתש הדייקים סלעי רוב
 )1989; בר, 1980רמון (בונן,  מכתשקרטיקונית טיפוסית מ בזלתל"הלב השחור"  דייק
 פירוכסן, מאוליבין מורכב המקורי הבזלתי הסלע. השוליים לכיוון בהדרגה מוחלף והוא

 הטכסטורה ).וטיטנומגנטיט (אילמניט בצר ומינרלי) לברדוריט( פלגיוקלז), אוגיט(
יכו בעבר לפעילות האלטרציה ששו תהליכי כל לאורך נשמרה המקורית יתטהמגמ

 האלטרציה שלבי. )Bentor et al., 1966; Garfunkel and Katz, 1967הידרותרמלית (
 קוורץ-מיקרו, קלציט של ובהשקעה והפירוכסן ןהאוליבי בהתפרקות מאופיינים הראשונים
 המגנזיום בריכוז חריפה בירידה מתבטאים אלו מינרלוגיים שינויים. אותיגניים וסמקטיט

 50% כ המהווה, הפלגיוקלז האלטרציה, התקדמות עם. הסידן בריכוז ובעליה והברזל
 ודור קאוליניט, פלדספר אלקלי, נוספות אותיגניות פאזות ונוצרות מסולק הסלע מנפח
. האשלגן בריכוז ועליה סידןהו נתרןה בתכולת בירידה מתבטא זה שלב. של קלציט נוסף

 אלטרציה שלבי מאפיינים חללים הממלא קוורץ ומיקרו דקים בעורקים המופיע קלציט
 האלטרציה שלבי את מייצגים הסביבה סלע עם שבמגע הסלעים. יותר מאוחרים

 המינרלים יווצרותה י המקורי.טלהרכב המגמ זכר בהם ואין ביותר המתקדמים
 ‰19.7-בסלע הטרי עד ל ‰8-מ O18δ בערכי משמעותית לעליה גורמת האותיגניים

השינויים האיזוטופיים מצביעים על פירוק של פאזות אשר נוצרו . הסביבה סלע עם במגע
אותיגניים ששקעו   ווצרות מינרליםינמוך וה O18δבטמפרטורה גבוהה עם ערך 

של מים מטאוריים עד ברקיים.  O18δבטמפרטורות נמוכות יחסית מתמיסות בעלות ערכי 
פחמן  המכילים מטאורי ממקור מים של שוטפת אספקה בקלציט מצביעים על C13δערכי 

 סלעים בהמסת שמקורו מומס פחמן של תרומה יחד עם מהקרקע מומס שמקורו בעיקר
 שינוי על מצביע המוחלף בדייק הקלציטים דורות של האיזוטופי ההרכב. ים ימייםיקרבונט
 ם, פטרוגרפייםיפליאומגנטי נתונים שילוב .השונים האלטרציה שלבי ןבי ההשקעה בתנאי

מצביע על כך שהאלטרציה התרחשה בקרטיקון העליון לפני  Ar39Ar/40ארוך בשיטת יות
בדייק  האלטרציה שלבי שכל הוא וצעהמ רור הדייק. ההסבריק מ"ש, זמן רב לאחר 80-כ

 מים בנוכחות, פתוחה סלע-) במערכת מים70°C>נמוכות ( בטמפרטורות התרחשו
לעומת הדייק עצמו, סלעי הסביבה במגע . )Teutsch et al., 1995; 1996מטאורי ( ממקור

 Summer andעם הדייק עברו צמנטציה בטמפרטורה גבוהה כתוצאה מחדירת הדייק (
Ayalon, 1995(.  
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  המסה, החלפה והשקעה –קלציט בתצורת ארדון -קוורץ-גיאודות צלסטין

עורקים בהירים המסתעפים סביב הדייק בתוך  מופיעים "הלב השחור"יק בסמוך לדי
שכבות החרסית של תצורת ארדון. בסמוך לעורקים אלו, ולעיתים על קרקעית הנחל, ניתן 

 ואנהידריט ,)4SrSOצלסטין (, קוורץ, קלציטממורכבות הת ואדומות. ולמצוא גיאודות ורוד
קוורץ שנוצרו בפאזות הסבחאיות ו ת אנהידריטותי. במקור, גיאודות אלו היו נודולישאר

תחתון), וניתן למצוא אותן במצבן המקורי באתרים אחרים  אשל תצורת ארדון (יור
על בסיס אנליזה  .(Nissenbaum, 1967; Buchbinder and Le Roux, 1993)במכתש רמון 

ובלחץ של  200°C-נוזל וגז בגיאודות, ניתן לקבוע כי הן נוצרו בטמפ' של כקלוזיות נשל אי
1.5 MPa200°מ'. טמפ' של  160-, השקול לעומק קבורה של כC  גבוהה באופן משמעותי

יצירת נודולות גבס   (a). 5איור 
וקוורץ (אלבסטר) בו זמנית עם פצלי  

חדירת דייק   (b)תצורת ארדון, 
שהתמיר את הסדימנטים הסמוכים,  

(c)   מים מטאוריים שחוממו על ידי
הדייק מיצו סטרונציום מתצורת  

ון והובילו אותו לנודולות הגבס  ארד
  (d-g)(עכשיו אנהידריט), 

האנהידריט הומס ברובו, וחלקו נכלל  
בתור אינקלוזיות בתוך סלסטין חדש  
שגדל, ביחד עם אינקלוזיות נוזלים.  

(h-i)   נוזלים מאוחרים גרמו
לאלטרציה של הדייק לחרסיות ושל  
הסלסטין לקלציט, קוורץ, ותחמוצות  

 ברזל.
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סביר לעומק קבורה זה, אך בו בזמן נמוכה מטמפרטורת המחדר  רמליתמגרדיאנט 
י. בהתאם לכך ההיווצרות של הגיאודות התרחשה לא כפועל ישיר של החדירה טהמגמ

אלא כתוצאה של החימום ההיקפי בזמן התקררות הדייק. ההרכב האיזוטופי של 
) גבוה מהרכב e0.707478±10 - 6-e= 0.707369±25 Sr86Sr/87-6הסטרונציום בגיאודות (

), כך שהדייק לא יכול להיות מקור הסטרונציום. e= 0.703608±8 Sr86Sr/87-6הדייק (
) מאוד eSr = 0.707442±1686Sr/87-6לעומת זאת, ההרכב בקרבונטים של תצורת ארדון (

קרוב לערכים של הגיאודות ותואם להרכב האוקיאני של תקופת ההשקעה של תצורת 
. השקעה של צלסטין מתחילה ברגע שסף הרוויה (McArthur et al., 2001)ארדון 

בתמיסה נחצה. עם חימומם של השכבות הסדימנטריות החלה רמוביליזציה של 
קרבונט כתוצאה של רקריסטליצית ארגוניט. האינטראקציה של תמיסה זו עם  טרונציוםס

עשירות הסולפט הובילו להחלפה והשקעה של צלסטין. השינוי  אנהידריטנודולות ה
המינרלוגי של הנודולות הוביל לשינוי נפח, והותיר חללים גדולים שמולאו לאחר מכן 

 .)5(איור  בקלציט

 א": דייק "אריכ4תחנה 

). הרכבו המקורי של הדייק בזלת, אך 6דייק הבא במורד הנחל הוא דייק "אריכא" (איור ה
 Teutsch et(רוב המינרלים המאפיים הוחלפו לאחר חדירתו לקלציט, סמקטיט וכלקדון 

al., 1995( הדייק בנוי משלושה קטעים: קטע תחתון קצר, בחפיפה של כמה מטרים עם .
מ' מערבה, לאורך המגע בין שני הפרטים של  2קטע אמצעי ישר, וקטע עליון מוסט בכ 

תצורת ארדון, בדומה לדייקים הקודמים. הקטע האמצעי בנוי מכמה יחידות אנכיות 
). הקטע התחתון בנוי מיחידה 6ור (אי (Baer, 1995)שחדרו בשלושה אירועים נפרדים 

בקטע האמצעי. יחידה זו  2אחת המתאימה על סמך המרקם המגנטי שלה ליחידה 
מדקקת כלפי מעלה בקטע התחתון וכלפי מטה בקטע האמצעי, תצפית התומכת בכך 
שאלו שני קטעים חופפים של אותו דייק. הקיר המערבי של הקטע האמצעי מראה גליות 

 יחסיתמ'  0.3ב  מוגבהותהאמצעי  לקטעהשכבות ממזרח רכו. אופקית לכל או-תת
 ,מוגבלת לשכבות החרסיתה. בנוסף, מערכת סדקים נטויה לשכבות המקבילות ממערב

 .המרכזי של הדייק מהקטעמ'  4ת עד למרחק של כ ינרא
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 : הדייק "המקוטע" 5תחנה  

ין מ' נפגוש דייק עבה, מקוטע אף הוא לאורך המגע ב 100משיך במורד הנחל. לאחר כ נ
מ' נוספים נצפה בדייק נוסף בקיר הנחל.  100שני הפרטים של תצורת ארדון, ולאחר כ 

) שייחודו בכך שבעוד רוב הדייקים מראים קטע אחד מרכזי 7זהו הדייק "המקוטע" (איור 
רציף בפרט  התחתון של תצורת ארדון, דייק זה מקוטע לחמישה קטעים החופפים 

מ') ומדקק באזורי  1מהקטעים עבה במרכזו (כ ). כל אחד 7חלקית זה לזה (איור 
החפיפה עם הקטעים הסמוכים לו כלפי מעלה ומטה. תצפית זו משלימה את החסר 

), שם לא ניתן היה לראות בברור כיצד קטעים חופפים 4, 2בדייקים הקודמים (תחנות 
נראים מספר העתקים וסדקים הניכרים בעיקר בשכבות  הדייק בשולימדקקים הדדית. 

  NE-SWבכיוון. קרוב לדייק ומשני שוליו נראים העתקים נורמליים הקשות הדולומיט
מ'. העתקים אלו יוצרים מעיין גרבן שהדייק נמצא  0.4ועליהם הסטה מרבית של כ 

: דייק "אריכא". במסגרת: שרטוט סכימטי של אזור החפיפה בין שני הקטעים  6איור 
) בקטע האמצעי  1-3התחתונים של הדייק ומיפוי מפורט של שלושה דורות החדירה (

(Baer, 1995). 
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על חלקם ישנה מקבילים צפופים ש-סדקים תת מופיעים). מהגרבן החוצה 7(איור  במרכזו
מ'  5מספר ס"מ. סידוק והעתקה בשולי הדייק ניכרים עד למרחק של קטנה של העתקה 
 משוליו.

:  למטה. החפיפה באזורי ומדקקים לזה זה חופפים הקטעים". המקוטע" הדייק: למעלה: 7 איור
  מקבילי והעתקים המידית בסביבה גראבן: הדייק בשולי השבירה תופעות את המתאר מדוד שרטוט
)  מקווקוים קווים( הקטעים כיווני את מציגות הסטריאוגרמות. ספורים מטרים של בטווח דייק
 ).מלאים קווים( הסמוכים והסדקים ההעתקים וכיווני

 

: מבט על שלושה דייקים מקוטעים במגע בין שני הפרטים של תצורת  8איור
 ארדון.  
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 : "חוצה הדייקים"6תחנה 

בדרכנו נעצור ונצפה לאחור בסדרת הדייקים שכולם מקוטעים נמשיך במורד נחל ארדון. 
מ' נגיע למפגש עם נחל אדום, יובל  200). לאחר כ 8לאורך אותה שכבה בחתך (איור 

. º345מ' במעלה הנחל נחצה דייק שכיוונו  150צפוני של נחל ארדון. נפנה צפונה וכ 
השייך  º010ק שכיוונו מ' נוספים, בעיקול הנחל, נגיע למפגש בין דיי 100לאחר כ 

דייקים רדיאליים  20. דייק זה חוצה לאורכו מעל º300למערכת הרדיאלית ודייק שכיוונו 
). יחסי השדה בין הדייקים הרדיאליים 10, 9) ומכונה "חוצה הדייקים" (איורים 1989(בר, 

זמניות, כאשר בחלק מהמפגשים מוקדם הדייק -לבין "חוצה הדייקים" מצביעים על בו
). במפגש בין שלושת הדייקים 1989דיאלי ובאחרים מוקדם "חוצה הדייקים" (בר, הר

) נראה ששלושתם מקוטעים במגע בין שני הפרטים של תצורת 10באזור נחל אדום (איור 
). 9ו"חוצה הדייקים" מקוטע גם בחלקו התחתון לשני קטעים חופפים חלקית (איור  ארדון

) 10ל"חוצה הדייקים" באזור המפגש (איור  º345הקבלה של הדייק הרדיאלי שכיוונו 
מצביעה על כך ש"חוצה הדייקים" הוא המוקדם מבין שני הדייקים. סלע הסביבה מגיב 

) והעתקה לאורך 9לחדירת הדייקים על ידי קימוט לאורך קיר "חוצה הדייקים" (איור 
 הדייק הרדיאלי.

 

 

 

 ובשוליו קמטי "סחיבה".: "חוצה הדייקים" בנחל אדום. הדייק מקוטע 9איור 
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 בתצורת מתאר סכמתית את דגמי הדפורמציה השונים שתועדו בסמוך לדייקים 11 איור
ים על גזירה מסדר גודל של בשולי הדייקים בנחל ארדון מצביע ארדון. העתקים קטנים

אך  ,מ'). מבנים אלו נפוצים בטווח של מספר מטרים משולי הדייקים 1עובי הדייקים (<
קשורים  נלווים . לכן, העתקים אלו וסדקים'מ 5 מ הם נעדרים במרחק רב יותר

שכו של "הבן" והם תוצרי חדירתם. ההעתק בהמ ארדון להתמקמות הדייקים בתצורת
אך חומר מגמתי צמיג לא חדר  ,קטע זה, אשר לאורכו חלה גזירהשל הינו סדק מוביל 

לאורכו. קמטים בשולי הדייקים נמצאים רק בסמוך אליהם, ולכן אף הם הינם תוצרי 
התמקמות הדייקים ו"סחיבה" לאורך שוליהם. הדפורמציה בשולי הדייקים נוצרה כאשר 

רו מאמצים גבוהים, בדומה קצות הדייקים התקדמו בתווך המשוכב. בקצות הדייקים שר
למאמצים אשר מחוללים רעידות אדמה קטנות בחזית דייקים המתקדמים כיום בבקעים 

אפריקה. מאמצים אלו גרמו לכך שסלע הסביבה נכנע, וסדקים  של איסלנד ומזרח
והעתקים נוצרו בחזית הדייקים. בהמשך התקדמותם, הדייקים חדרו אל סלע הסביבה 

השכבות הדולומיטיות הקשיחות, . בשוליהם וההעתקים סדקיםה את הסדוק, והותירו
לכניעה הפריכה של  גבוה בחזית הסדק המוביל הינם הסיבות העיקריותהמעוות הוקצב 

אזור הידוע בכינויו "אזור התהליך" , הדייק הסלע. מגוון הכיוונים וסגנונות השבירה בחזית
(process zone) ,הסחיבות . הדפורמציה בחזית הדייקיםעדות למורכבות תהליכי  םהינ

 ,"זר" לחתך בשולי הדייקים הינן תוצר מעוות מקומי, שנבע מכניסת גוף דיסקורדנטי
והתאמות המקום הדרושות לכך. עושר בשכבות חרסיתיות רכות, תוספת החום המושרה 

 קירות בין צמיגה מגמה מזרימת מקירות הדייקים החוצה, וקצב מעוות נמוך כתוצאה
 השכבות בשולי הדייקים. יק, גרמו להתנהגות המשיכה ולקימוטהדי

מימדי של מפגש דייקים מהמערכת הרדיאלית עם "חוצה הדייקים" בנחל אדום.  -: שרטוט תלת10איור 
 ).1987בר ( :מתוך
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 אנמר בתצורת דייק בשולי מעוות: 7 תחנה

מ' לפני העמק האדום נפנה מערבה  200מ' במעלה נחל אדום וכ  800נמשיך צפונה כ 
-80הינו  התצורהעובייה של מ' באבני החול של תצורת אנמר.  100מאפיק הנחל ונלך כ 

ממוינת היטב, וכן ממספר עדשות  )19-32%( מ' והיא בנויה מאבן חול נקבובית 340
ן מעוותות בדרך כלל. הדייקים בתצורת אנמר החול אופקיות ואינ-חרסית. שכבות אבן

סלע חרסיתי י והפיכתו לטעברו בלייה נמרצת, אשר גרמה לאלטרציה של הסלע המגמ
הותיר את קירות הדייקים חשופים ("דייקים ניטי. סלע רך זה התבלה בקלות, וקאולי

סלע של תצורת אנמר לוותה בדפורמציה של  באבני החולשליליים"). התמקמות הדייקים 
דייקים בשוליו הדרומיים של העמק בסמוך לכמה הסביבה. נעקוב אחר דפורמציה זו 

מ'.  1.5דרום ועוביו כ -נחשפים קירותיו של דייק שלילי שכיוונו צפון בתחנה זו האדום.
עדינות, בהירות מסלע  (lamellae)למלות  ותמ' ממנו נרא 4 בשולי הדייק ועד למרחק של

והתבוננות בהן תחת מיקרוסקופ  מילימטר,כ ין. עובי)א12איור ( הסביבה, ובולטות ממנו
 מאוסף של גרגרי קוורץ מרוסקיםבעיקר מצביעה על כך שהן מורכבות  SEMמקטב ו 
וההקשיה בנקבוביות נמוכה, וכתוצאה מהריסוק  ותמאופיינ הלמלות). ב12 איור(וחרסיות 

 או במפגש בין למלות לבין . במפגש של למלות ושכוב צולבןמסביבת ותבולט ןה ןלאורכ
. למלות אלו מכונות פסי דפורמציה מילימטריםעצמן נראות לעתים הסטות קטנות של 

(deformation bands) חול נקבובית עוברת -והן מוכרות משלל מקומות בעולם בהן אבן
דפורמציה. 

 .Weinberger, 1998. מתוך: בתצורת ארדון דגמי הדפורמציה השונים שתועדו בסמוך לדייקים: 11איור 
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עד למרחק של  להם, והם מופיעים בסמוך יםמקבילים לקירות הדייק-פסי הדפורמציה תת
. תופעה זו נצפתה בשולי מרבית הדייקים החדורים מ')  6(<מטרים בודדים בלבד 

מציג את נפיצותם כפי שנמדדה בחתך הניצב לקירות הדייקים  13איור לתצורת אנמר. 
. במקומות ספורים ניתן לראות פסי דפורמציה הנמצאים בחזית קצות מתחנה זו ומערבה

נוצרה באבן החול תצפיות השדה מעידות שהדפורמציה  מאובן.דייק. זהו "אזור תהליך" 
צורת אנמר. סלע בבחזית קצות הדייקים, כאשר אלו התקדמו כללית צפונה והתמקמו 

ופסי דפורמציה נוצרו בחזית הדייקים. בהמשך התקדמותם,  בגזירה, הסביבה נכנע
 רמציה בשוליהם. הותירו את פסי הדפו, ואותו הם סדקוהדייקים חדרו אל סלע הסביבה 

מ'. איור   1.5הדייק כ מקבילים בשולי "דייק שלילי", תצ' אנמר. רוחב -א: פסי דפורמציה תת12איור 
תצורת אנמר, מכתש רמון. הפס מאופיין בריסוק מוגבר של   ב: פס דפורמציה בשקף פטרוגרפי,12

 גרגרי קוורץ וירידה בולטת בנקבוביות. חללים מודגשים בצבע כחול.

 א

 ב
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 "הדייק הטיפוסי" :8תחנה 

קירות של אבן חול כהה ומלוכדת גובלים "דייקים שליליים" בתצורת אנמר בכל המרחב 
מ' מערבה לתחנה הקודמת נצפה באחת  30שבין נחל ארדון וצפונית לעמק האדום. כ 

הדוגמאות הטיפוסיות והשמורות יותר של מבנים לאורך קיר דייק המאפשרת הבנה טובה 
מבנים העיקריים אשר מופיעים על הקיר הם יותר של מנגנוני החדירה של הדייק. ה

). מדרגה אלכסונית 14מדרגות, רכסים דקים, בליטות, שקעים, ואזורים חלקים (איור 
-אופקיים מדרום למדרגה ותת-מפרידה בין שני קטעים של קיר הדייק. הרכסים תת

ט מקבילים למדרגה מצדה הצפוני. כל הרכסים מתכנסים צפונה, בקיר זה וברובם המוחל
של קירות הדייקים באזור, וכולאים ביניהם מעין דפוסי אצבעות. המשטחים החלקים 
מפרידים בין אזורי הרכסים ותופסים כמחצית משטח הקיר. לאזורי המפגש בין הרכסים 

. הרכסים מגיעים עד 1): 15למדרגות חשיבות רבה. ניתן להבחין בשלושה מצבים (איור 
. כאשר 3. הרכסים נמשכים על גבי המדרגה. 2. המדרגה אך אינם ממשיכים על גביה

רוחב המדרגה גדול מרוחב הדייק נפתח לעתים סדק המפריד בין מישור המדרגה לקיר 
הדייק הסמוך לה ולאורכו נמשכים הרכסים למרחק של כמה עשרות ס"מ מעבר למדרגה. 

 20ס"מ ל  0.5עובי שכבת אבן החול הכהה אשר הושפעה מחדירת הדייק משתנה בין 
). a16מעוגלים, תמוך גרגר (איור -ס"מ. סלע הסביבה בנוי מגרגרי קוורץ מעוגלים עד תת

עם ההתקרבות למגע עם הדייק הגרגרים מאוכלים מעט ובין הגרגרים נוסף בהדרגה 
מטריכס המורכב בעיקר מתחמוצות ברזל ומחרסית קאוליניטית. במגע עצמו כמות 

מטריכס גדול יותר /רכסים היחס גרגריםמהסלע. באזור ה 50%המטריכס מגיעה ל 
), דבר המעיד על הזרמת גרגרי חול מהשקעים אל עבר b,c16מאשר בין הרכסים (איור 

: מספר פסי דפורמציה וסדקים במרווחים של מטר כפונקציה של מרחק אופקי בניצב למערכת של  13איור 
דרום. השלכות סטריאוגרפיות מציגות את כיוונם של הדייקים, פסי הדפורמציה והסדקים  -דייקים בכיוון צפון

 ים בחלק הימני ביותר של האיור.מופיע 7מ'. הדייק ופסי הדפורמציה בתחנה  5במרווחים של 
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הרכסים. בתחנה האחרונה של הסיור נשלים עוד כמה תצפיות שיאפשרו בניית סדר 
 אירועים מלא של כלל התהליכים המעורבים בחדירת הדייקים באבני החול.

 

 

 

  

כסים, מדרגה, שקעים, בליטות ואזורים חלקים לאורך קיר אבן החול הברזלית במגע עם "הדייק  ר :14איור 
הצפון בצד השמאלי של התמונה. תופעה אופיינית לכל קירות הדייקים היא התכנסות הרכסים  הטיפוסי". 

 צפונה.
 

: היחסים המרחביים הסכימטיים בין המבנים השונים  15איור 
 ).1989הדייקים בתצורת אנמר. מתוך: בר (על גבי קירות 
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קטעים אשר רובם ככולם "קופצים" שמאלה, ויוצרים  26תועדו לאורך "הדייק הטיפוסי" 
. (offset < thickness)קטן מעובי הדייק  (offset). גודל הקפיצה en echelonמערך 

 אשרקעורות פנימה לעבר הדייק, אלכסוניות קטעים הינו לאורך מדרגות ה החיבור בין
על עצמו  בסמיכות למדרגות תועד דגם דפורמציה החוזר דרומה. o60-o40נוטות 

, והוא מפותח יותר בצדו סימטרי סביב המדרגות-א הינו). הדגם 17 בשינויים קלים (איור
-מורכב מפסי דפורמציה המתלכדים עם קיר הדייק ונמשכים תת הוא. המזרחי של הדייק

. ("דגם מניפה") מקביל לו, ומפסי דפורמציה נוספים המתבדרים החוצה מפינות המדרגות
של מספר הדדיות , ואזי נראות הסטות חותכים זה את זהיה לעתים פסי הדפורמצ

ן ולשחזר את כיוו ניתן להתאים בין שני צדיו של הדייק ות. באזור המדרגמילימטרים
שמתקבל נמצא בזווית  כיוון הפתיחה). 17 (איור הפתיחה המקומי בעת חדירת המגמה

קטעים דרוג הלוותה בגזירה.  המדרגות היווצרותהמצביע על כך שהדייק, דבר  למישור
של דייק מישורי בעומק. אזור  (fringe zone)מצביע על כך שהם מהווים "אזור שוליים" 

 mixed mode)מעין זה נוצר כאשר בעת התקדמות סדק האב בעומק חלה לאורכו גזירה 
I+III(קטעים, שהן פינות המדרגות כפי שהן נראות כיום, נוצרו מאמצי גזירה . בקצות ה

 רדיאליים גבוהים אשר הובילו לכניעת אבן החול, ויצירת דגם המניפה האופייני. 
 
 
  

ס"מ   40אבן חול תמוכת גרגר  (a)). 1989: מרקם אבני החול מתצורת אנמר באזור המגע עם הדייק (בר, 16איור 
 אבן חול במגע עם הדייק באזור הרכסים. (c)אבן חול במגע באזור השקוע.  (b)מן המגע. 
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 של אזורי דפורמציה  מערכות מצומדות: 9תחנה 

מ' מצפון לתחנה הקודמת, בסמוך לדייק השכן ממערב, נצפה במערכות העתקה  100 כ
מאוחרות לדייקים. מספר רב של פסי דפורמציה צמודים זה לזה יוצרים אזור דפורמציה 

(deformation zone)  בעובי של סנטימטרים בודדים ועד עשרות סנטימטרים. בדומה
בהירים מסלע הסביבה, ובולטים ממנו  לפס דפורמציה בודד, גם אזורי הדפורמציה

אנכיות -). בתחנה זו נראות שתי מערכות ראשיות תת18כתוצאה מריסוק והקשיה (איור 
. מערכות אלו מראות  W-E~והשנייה בכיוון NW-SEשל אזורי דפורמציה, האחת בכיוון 

 NW-SEיחסי חצייה הדדיים, ולאורכן ישנה גזירה בכיוון מנוגד; לאורך המערכת בכיוון 
קיימת העתקה ימנית.  W-E~קיימת העתקה שמאלית, ואילו לאורך המערכת בכיוון 

נעקוב אחרי שתי מערכות אלו מעט מערבה, ונראה כי הן מעתיקות באופן דומה 
 ).18דרום ופסי דפורמציה מקבילי דייק (איור -(שמאלית או ימנית) דייק בכיוון צפון

 conjugate)רמציה הינם "העתקים מצומדים" אזורי הדפוש תצפיות אלו מעידות על כך
faults)  המאוחרים להתמקמות הדייק. מקובל להניח שהעתקים מצומדים נוצרו תחת

חוצה הזווית החדה ביניהם. הפתרון הגיאומטרי מציע שכיוון  בכיוון 1σמאמץ לחיצתי מרבי 

: דגמי מניפה של פסי דפורמציה לאורך פינות "הדייק הטיפוסי". החץ השחור בתמונה  17איור 
 מצביע על פינות נגדיות באזור הדרוג.
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1σ  הינוESE-WNW ,י מתאים בקרוב לכיוון הלחיצה המרבי בעת התפתחות מבנה
 הקימוט של "הקשת הסורית". 

 : העמק האדום10חנה ת

מ' צפונה מביאה אותנו אל הגבול הדרומי של העמק האדום,  150ליכה נוספת של כ ה
. º300ק"מ שצירו הארוך בכיוון  0.5ק"מ וברוחב מרבי של  1שקע אליפטי באורך כ 

מ', לאורכם ירוד החתך החשוף  1-5העמק מוקף בקירות העתקה מזוגזגים שגובהם 
פים אבני חול, חרסיות, וחרסיות סילטיות ). בעמק נחש19בתוך העמק ביחס לשוליו (איור 

נמשך מפינתו  º300 מתצורת אנמר ומהפרט התחתון של תצורת חתירה. דייק שכיוונו
מ' דרומית מזרחית  400מ' חשוף כ  50הצפון מערבית של העמק, פקק וולקני בקוטר כ 

ק"מ  8מצוי כ  (Mazor, 1978)), ומרכז וולקני גדול הקרוי גבעת געש ב2לעמק (איור 
  .º300 מערב לעמק האדום. כל הגופים הללו מצויים לאורך קו אחד שכיוונו-מצפון

כלפי פנים בניצב לקירות. קירות העמק  º60 השכבות הירודות בתוך העמק נטויות עד
 10ואין קטע ישר שאורכו עולה על  º120ל  º10מזוגזגים, הזויות ביניהם משתנות בין  

ס"מ וקרומים דקים של  20שעובייה מגיע לעתים עד  שכבת מינרליזציה ברזלית .מ'
מינרליזציה סולפטית מצפים חלק נכבד מקירות העמק. רב העמק בנוי מהפרט התחתון 

ק"מ צפונית מערבית לעמק  1) נמדד כ 20 של תצורת חתירה. החתך המוצג כאן (איור
ילטיות, האדום והוא זהה לחתך בעמק. החתך בנוי חילופים מחזוריים של חרסיות ס

חרסיות עם סימני צמחים, קרומים ברזליים ואופקים קלסטיים בהם גודל הגרגר נע בין 
מס' מ"מ למספר ס"מ. בעבר הועלתה האפשרות שהשכבות בבסיס הפרט הם טופים 

. באופקים הקלסטיים ניתן להבחין לעתים בטכסטורה של זרימה, (Arkin, 1965)בלויים 

של אזורי דפורמציה, ופתרון "אנדרסוני" למצב המאמצים בעת   מערכות מצומדות : 18איור 
   .מאמץ לחיצתי מרבי - 1σ. אזור דפורמציה –  dzפס דפורמציה;  –  dbהיווצרותן.
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מבני התמוטטות, קסנוליתים משכבות סמוכות ומגעים לא אחידים. באזור גבעת געש 
נמצאה שכבה של סלע מגמטי בלוי באמצע חתך הפרט האדום. בבדיקה גיאוכימית של 

יסודות קורט נמצאו ערכים גבוהים במיוחד 
 2500(עד  Ni), ppm 1000(עד  Coשל 

ppm ו (Zn  עד)1200 ppm באופקים (
הקלאסטיים בתוך העמק. בעבר תואר 

, (Mazor, 1978)העמק כגראבן טקטוני 
של מישורי המזוגזגת אולם צורתם 

פקק של השבירה בשוליו, היחס המרחבי ל
חרירים, לדייק ולגבעת געש, וההרכב 
הגיאוכימי של הסלעים שבתוכו מצביעים 
על האפשרות שמקורו וולקני וכי הוא נוצר 
כאשר תא מגמטי התרוקן והחלל שמעליו 

פנימה. אפשרות זו נבדקה בסקר קרס 
 ,.Baer et al)מגנטי -מגנטי, ואלקטרו

, ונמצאה התאמה טובה בין (1989
מודל של גוף מגמטי תוצאות הסקר ל

מ' מתחת פני  100בזלתי בעומק של כ 
השטח. לפיכך מוצע שהעמק האדום הינו 

קלדרה קטנה של התמוטטות  –קלדרון 
 מעל מאגר וולקני מתרוקן. 

 המזוגזגים של העמק האדום במזרח העמק.: מבט על הקירות 19איור 

: חתך סטרטיגרפי  20איור 
בפרט האדום של תצורת  

ק"מ צפונית   1חתירה כ 
ק האדום  מערבית לעמ

(Baer et al., 1989). 
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 חרוט גבעת: 11 תחנה

מערבה. בדרך -רד לאפיק הנחל בתחתית העמק האדום ונמשיך לאורך קירותיו צפוןנ
נראה את נטיית השכבות אל מרכז הקלדרון. נצא מהעמק בקצהו המערבי ונמשיך 

מערבה עד אשר נפגוש את 
השביל המסומן כחול. נרד עמו 

מ' ונעלה אל  800דרומה כ 
גבעת חרוט הצופה על כל 

נפגוש האזור. בחצי הגובה לערך 
בשתי "מנסרות" (פריזמות) של 
אבני חול בשולי דייק שלילי (איור 

). התופעה, ותופעות דומות 21
בכלל מכתש רמון נלמדו 

 Summer andביסודיות על ידי 
Ayalon )1995 בסיור נציג את .(

 הסבריהם לתופעה ונדון בהם.

 : דייק ה"תאומים"12תחנה 

מ' צפונה במעלה הנחל. משמאל, על  400רד עם השביל המסומן לנחל ארדון ונמשיך כ נ
מ'  5של הנחל, דייק שלילי בין שני קירות אבן חול מלוכדת בגובה של כ הגדה המערבית 

). על קירות אבן החול בצד הדייק נשתמרו רכסים, מדרגות, 22מ' (איור  20ובאורך כ 
מ"ר כל אחד על  2). שני משטחים של 22אזורים חלקים ואזור עם סימני החלקה (איור 

אלומיניום ורשת קואורדינטות בקנה מדה קירות מנוגדים של הדייק מופו בעזרת מסגרת 
). בחלקו העליון של כל אחד מהמשטחים אזור ובו דגם רכסים, בפינה 23(איור  1:6של 

הצפונית התחתונה של כל משטח אזור ובו סימני החלקה, ובין שני האזורים מפרידה 
חד של מדרגה אי רגולרית אשר נוטה באופן כללי לדרום. כל הפרטים המופיעים על קיר א

 ). 23, 22הדייק מופיעים כתמונת ראי על הקיר השני (איורים 

 באבן החול במורדות הצפוניים של גבעת חרוט. ”מנסרות“: 21איור 

: קירות דייק  22איור 
החול של   "התאומים" באבן

).  1989תצורת אנמר (בר, 
(a)   מבט כללי על שני

מבט מקרוב על   (b)הקירות. 
מבט על   (c)שני הקירות. 

 – fהקיר המזרחי: 
 – S"אצבעות" בין הרכסים. 

 סימני החלקה. – ssמדרגה. 
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צפונה, הם מפותלים במידת מה, והם מתלכדים צפונה,  º85ל  º54נטיית הרכסים בין 
ות הדייק "הטיפוסי" ודייקים רבים אחרים בתצורת אנמר. סימני בדומה לאלה שעל קיר

דרומה (איור  º74ו  º54ההחלקה מופיעים כחריצים בשני הקירות בשתי מערכות שנטייתן 
). לא ניתן להבחין ביחסי גיל בין שתי המערכות. המדרגה מפרידה בין אזור 23, 22

ים רחוק יותר ממרכז הדייק הרכסים לאזור סימני ההחלקה. בקיר המזרחי אזור הרכס
ובקיר במערבי המצב הפוך. בנוסף למבנים הללו ניתן לזהות בליטות ושקעים קטנים 
לאורך הקירות. ההתאמה בין הקירות בולטת לעין. סגירת הקירות והחזרתם למצב 
שלפני חדירת הדייק מלכדת את הרכסים שעל קיר אחד עם הרכסים שעל הקיר שמנגד 

חללים מאורכים בצורת צינורות סגורים צפונה. גם המדרגה, הבליטות כך שבתווך יוותרו 
והשקעים זהים בכל הפרטים בשני הקירות אלא שבמבנים אלה, בניגוד לרכסים, 
מתאימים האזורים הבולטים בקיר אחד לאזורים השקועים על משנהו ועל כן סגירת 

תואמות על גבי שני הקירות לא מותירה חלל ביניהם. גם שתי מערכות סימני ההחלקה 
הקירות. כדי שיתלכדו כל המבנים יש צורך, בנוסף לסגירה בניצב לקירות, גם בתנועה 

), כלומר בכיוון 23(איור  70º/S20ºEס"מ בכיוון  30אלכסונית שמאלית בשיעור של כ 
סימני ההחלקה. התאמת כל המבנים על הקירות המנוגדים והעדר סימני החלקה 

שהרכסים (והצינורות שביניהם), הקירות מעידה על כך  במקומות אחרים לאורך
המדרגה וסימני ההחלקה נוצרו כולם בשלבים הראשונים של חדירת הדייק כאשר 

 .הקירות היו צמודים זה לזה

 

 (a)). 1989מ"ר על קירות דייק "התאומים" (בר,   2: מפות מפורטות של משטחים בני 23איור 
חתך ניצב   (d)מפת הקיר המזרחי.  (c)מפת הקיר המערבי.  (b)תרשים מיקום למפות המפורטות. 

לקירות הדייק לאחר סגירתו והתאמת המבנים על שני הקירות. באזורי המדרגה וסימני ההחלקה לא  
 נותר חלל, ואילו באזור הרכסים נותרים חללים דמויי צינורות ("אצבעות").
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  סיכום:

ארדון) ובסלעים הומוגניים נקבוביים תצורת דייקים בסלעים משוכבים (. התקדמות 1

 אנמר)תצורת (

שני טיפוסי מבנים הקשורים לחדירת הדייקים נמצאו בתצורת ארדון:  תצורת ארדון:ב
קטעים ואצבעות. מידת ההסטה ומידת החפיפה בין הקטעים הסמוכים משתנה בין 

). בכל הדייקים נמצא שהחלוקה לקטעים עיקריים ולקטעי משנה 24דייקים שונים (איור 
קטעים ללא חפיפה מופיעה בסמוך למגעים סטרטיגרפיים מסוימים בתצורה. רב ה

קשורים למגע בין שני הפרטים של תצורת ארדון והקטעים עם חפיפה קשורים לפרט 
התחתון עצמו. בכמה דייקים מופיעות מדרגות קטנות בחלקים המשוכבים של החתך. כל 
גבולות הקטעים, מישורי המדרגות, האצבעות, והצורות הגליות שעל קירות הדייקים הנם 

שמבנים אלה אכן מציינים את כיוון ם למישורי השכוב. בהנחה אופקיים ומקבילי-תת
, הרי שהדייקים (Pollard et al., 1975; Baer, 1989)) 1ההתקדמות של הדייקים (איור 

 .השכוב בתצורת ארדון התקדמו מדרום לצפון במקביל למישורי
יבה השינויים במרקם  אבני החול בקרבת הדייק מצביעים כי סלע הסב בתצורת אנמר:

ס"מ מן המגע השתנה ממוצק פריך לזורם בעל תכונות צמיגיות, בו  20בטווח של עד כ 
צפים גרגרי קוורץ בתוך תמיסה עשירה בתחמוצות ברזל. חזית התקדמות הדייק הייתה 
לפיכך אזור של מגע בין שני נוזלים בעלי צמיגות שונה: הנוזל שבחזית הדייק ואבן החול 

לים כאלה נוצרת אי יציבות ומתפתחות אצבעות בתהליך שזרמה. במגע בין שני נוז
ך נוצרו האצבעות כצינורות בחזית הדייק. . כ(viscous fingering)" שנקרא "אצבוע צמיגי

לעומתם, המדרגות, האזורים החלקים, וסימני ההחלקה מצביעים על תהליכי שבירה 
זה לצד זה, וביחוד  פריכה, כאשר חזית הדייק הייתה סלע מוצק. קיומם של כל המבנים

יחסי השדה בין המבנים הללו בדייק ה"תאומים" מעידים על כך שהם נוצרו יחד, כלומר 
), כאשר חדירת 25שתהליכי זרימה ושבירה פעלו לסירוגין בעת חדירת הדייק (איור 

הנוזלים מוגבלת למרחק מסוים מקדמת הדייק אל תוך הסלע ומעבר לתחום הזה הסלע 
  תהליכי שבירה.  מוצק ומתרחשים בו

 של מערכת הדייקים ברמון השלכות טקטוניות. 2

יווני הזרימה וההתקדמות במערכת הרדיאלית, יחד עם הדגם המתבדר צפונה, כ
מצביעים על קיומו של מרכז אפשרי בדרום. שחזור המערכת, בהתחשב גם במאמצים 

המערכת היה ) מצביע על כך שמיקום מרכז 26החדירה (איור הטקטוניים של תקופת 
). קיומו של גוף מחדר בסדר גודל 1989ק"מ (בר,  3 – 2מדרום להעתק הרמון וקוטרו 

כזה בתת הקרקע מחייב אנומליה מגנטית, אולם זו לא זוהתה במקום זה. לעומת זאת, 
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ק"מ  3-ק"מ דרומית מערבית למקום המשוער זוהה גוף מגנטי דיפולי בקוטר  כ 3-כ
). אם אכן מציינת Domzalski, 1967בתוך הסלעים הטריאסיים (מ',  1000ובעומק של כ 

תנועה  אנומליה זו את גוף המחדר ממנו יצאו הדייקים, הרי שמיקומה עשוי להצביע על
 ק"מ לאורך העתק הרמון, מאוחרת לחדירת הדייקים. 3נית בשיעור של כ ימאופקית 

 

 
  

דייקים שחודרים   11: חתך רוחב בתצורת ארדון המראה את המיקום הסטרטיגרפי וצורות הקטעים ב 24איור 
 ).  1989לתצורה (בר, 

 

). ההתקדמות מתבצעת במחזורים של אצבוע  1989: מודל להתקדמות דייק בתווך נקבובי הומוגני (בר, 25איור 
 ).b,dשלבים  – RD) ושל שבירה פריכה מהירה (a,c,eשלבים  – VFצמיגי (
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	6 סיור מספר:

 סלע ואדם בהר הנגב

 3, נמרוד וילר2, אמיר גלילי1אבני-נעה אבריאל

 המלח והערבה, מצפה רמון. מרכז מדע ים 1
 . מכללת בית ברל החוג, לגאוגרפיה ולימודי ארץ ישראל 2
 . אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קמפוס שדה בוקר, מכון צוקרברג לחקר המים 3

 מבוא

זורים מדבריים מתאפיינים במחשופי סלע הבונים חלקים ניכרים מהנוף. הסיור  א 
סלע ובכללם פירוט של שימושי הסלע השונים אשר -מתמקד בתיאור ואפיון של יחסי אדם

נעשו על ידי האדם לאורך תקופות זמן שונות (מהתקופה הביזנטית ועד להווה).  במהלך 
ביצירת הדן במרכיבים הגיאולוגיים והביולוגיים השותפים הסיור נחשוף מחקר בין תחומי 
את קיומה של החקלאות העתיקה בהר  אשר מאפשריםנגר עילי מדרוני בתנאי מדבר, 

. הסיור יציג בחינה מרחבית של הקשרים אלו וכן ירחיב על השימוש בתכונות הנגב
הסלעים השונים לצרכי האדם (מחסנים, בתי קבורה ועוד) באזור המצוי מצפון למצפה 
רמון, לאורך יובליו העליונים של נחל צין. הבנת הקשר הקיים בין התשתית הגיאולוגית, 

מחסה סלע להגנה על העדר ומתקן לקשירת ראשי הגדיים בלילה (ִריָּבּכ), יובלים עליונים של נחל חווה,  
 תצורת אבנון.
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המשויכים של מתקני חקלאות עתיקים,  הפרמטרים הביולוגיים השונים והתפרוסת
, שנה לפני ההווה) 1800-1000בעיקרם לתקופה הביזנטית והמוסלמית הקדומה (

אקלימיים המאפיינים את -מתאם בין התנאים הסביבתייםמאפשרת בחינה מחודשת של ה
 ובין שימושי האדם בתכונות הסלע כיום. האזור בהווה 

שונות בהר הנגב הוא הרכב ומבנה חברת אחד המדדים הבולטים לתכונות הסלע ה
הצומח, זאת בשל היות המים גורם מגביל בתנאי המדבר. צומח מדרוני רב שנתי הפזור 
לאורך מדרונות סלע באזורים מדבריים נמצא בזיקה לפיזור המים לאורך המדרונות 

)Yair and Danin, 1980; Yair and Raz-Yassif, 2004בעבר הוצע על ידי חוקרים .( 
כי הצימוד של הרכב  Olswig-Whittaker et al. 1983; Hikel et al., (2012שונים ( 

חברת הצומח המדרוני הרב שנתי ותכונות פני שטח של משטחי סלע יכולים ללמד 
 ולהשליך על תהליכים הידרולוגיים וגיאומורפולוגיים.

ה בעלת כורוטיפ מצמחיי ;מגוון המינים המצוי בהר הנגב מתאפיין במגוון אזורי מוצא
 ,Yair and Daninערבי (-טורני דרך צמחייה בעלת כורוטיפ סהרו-(טיפוס תפוצה) אירנו

מ"מ) אינה מאפשרת  80-100). כמות הגשמים הממוצעת השנתית (1959זהרי,  ;1980
סלעים קשים המחוללים  לצמחייה להישען על הגשם בלבד ודורשת אספקת מים נוספת.

שנתית יכולה להוות סמן -זה. לפיכך, הצמחייה המדרונית הרבנגר, מהווים ספק מים כ
לאזורים בעלי נגר או פוטנציאל נגר מועדף. לדוגמה, נוכחות של צמחייה מזופילית 

תיכוני, למרגלות מדרגות או משטחי סלע  קשה, -(אוהבת לחות) בעלת כורוטיפ ים
ורמי נגר מועדפים מלמדת על אזור בעל משטר מים מועדף. משטחי סלע נחקרו בעבר כת

)Evenari et al., 1982; Yair and Klein, 1973; Yair and Lavee., 1974; Yair, 
1983; Yair, 1987 .(שבטה -בתצורות דרוריםבעבר עיקר המחקר התמקד  ,זאת עם

כמו כן המחקר התמקד במדרונות בודדים או  .ונצר הטורוניות ולא כלל תצורות נוספות
עלה צורך להרחיב את פער ידע זה הם מתצורה אחת או שתיים. באגנים קטנים המורכבי

הקשרים בין תכונות הסלע לבין הרכב חברת הצומח עבור תצורות נוספות בחינת  
 ,.Hikel et alובאגנים בעלי מגוון ליתולוגיות. כהמשך לרציונל המוצג אצל היקל ושותפיו (

הידרולוגיות עיקריות עבור מגוון של תצורות -) נעשתה הגדרה של חמש יחידות אקו2012
ביוטיים לתפרוסת הצומח המדרוני -) וכן נבחנו קשרים בין פרמטרים א1(ראה טבלה מס' 

כי קיים קשר בין אחוז כיסוי הצומח ליחס קרקע/סלע  1הרב שנתי. ניתן לראות באיור מס' 
 גזר מאופייה הליתולוגי של כל תצורה.הקיים לאורך המדרון, דבר הנ

השפעת שיפוע , השיפוע והפנות של מדרון נתון, נמצא כי מסלעכאשר נבחנו ביחד ה
מידת הגשם האפקטיבי יוצר הנגר בהשוואה לשני המשתנים האחרים. המדרונות קטנה 

 כתוצאה משינוי ליתולוגיות אשרנוצר וחוסר הרציפות ההדראולי הקיים לאורך המדרונות 
ניכר כי ההרכב הליתולוגי מהווה את הגורם  ,גדל בהתאמה עם אורך המדרון. לפיכך
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המרכזי ליצירת נגר עילי מדרוני. השפעת ההרכב הליתולוגי מוצגת בצורה החדה ביותר 
 עבור תצורות הקצה  (שבטה מחד  וע'רב וט'קיה מאידך).  

טרים וכל תצורה נבחנת עבור תצורות הביניים ישנו משחק גדול יותר בין שלושת הפרמ
על פי  ןשנתי ניתן לחלק-הצומח הרבהרכב לאור הניתוח של  עם זאת, .כמקרה פרטי

תצורת שבטה  (מאספקת מים מיטבית לאספקת מים זניחה): המדרג המפורט להלן
תצורת  -תצורת נצר -תצורת מטרד - תצורת ניצנה -תצורת אבנון  -(קולוביום ומצוק)

 -תצורת ע'רב -תצורת מנוחה -תצורת  חורשה -רת משאשתצו -תצורת דרורים-תמר
  תצורת טקיה.

שנתי (הרכב ודגם פיזור) הינו סמן אמין לפוטנציאל הנגר -הואיל והצומח המדרוני הרב
המגיע לבסיס המדרון הוא יכול לסייע בהבנת השתרעות החקלאות המדברית הקדומה 

של נגר לאורך מדרונות הסלע,  בהר הגב. זאת משום שגם היא הסתמכה על ניצול מירבי
. ואכן, בהתבסס על Evenari et al., 1982)כפי שתואר בעבר על ידי אבן ארי ושותפיו ( 

בין מיקום מתקנים  80%נמצא כי קיים מתאם של  GIS-מתודולוגיה הנעזרת בתוכנת ה
חקלאיים המשויכים לתקופה הביזנטית ובין יחידות גיאולוגיות תורמות נגר תחת תנאי 

מרחב זו יכולה ללמד על יציבות התנאים המדבריים -הגשם המתקיימים כיום. אנליזת זמן
 ).Wieler et al., 2016השנים האחרונות ( 1700השוררים בנגב במשך 

דלילות הצמחייה על המדרונות מאפשרת חשיפה של הסלעים לתנאים אטמוספריים. 
ע עשויים להוות גורם מרכזי במצב זה, קרומים מקרוביאליים המתפתחים על משטחי הסל

 ,Pointing and Belnap, 2012; Viles)המתווך תהליכים גיאוכימיים ותהליכי פני שטח (
2012; Amundson et al., 2015נראה כי בשונה מאזורים לחים, בהם ממשק גאוספירה .-

אטמוספירה מתווך על ידי קרקע בעובי כמה מטרים  אשר מהווה כר ניכר לפעילות 
נאמד  P/PETביוגנית ואשר שותפה לתהליכי עיצוב הנוף, באזורים מדבריים (שבהם יחס 

מטרים בעלי אטמוספירה נאמד במילימטרים עד סנטי-) עובי ממשק הגאוספירה0.05ב 
נוכחות דלה מאוד של שורשי צמחים ולכן מעלה שאלה על מידת ההשפעה של פעילות 
מיקרוביאלית. תרומתם של קרומים מקרוביאליים המצויים על גבי משטחי סלע נקשרת 

) בעוד שעל קרקעות היא מיוחסת כתורמת Buedel et al., 2004בעיקר לתהליכי בלייה (
). בשונה מהתפיסה Mazor et al., 1996; Zaady & Offer, 2010להתפתחות נגר עילי (

המקובלת אנו מציעים כי קרומים מיקרוביאליים המצויים על גבי משטח סלע באזורים 
מדבריים אוטמים את הסלע ובכך מסייעים להגברת נגר. דיון מפורט על הרכיב 

 .3 המקרוביאלי מופיע בתחנה מס'
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Eco-hydrological	
unit	

	 Eco-hydrological	
unit	parameters	

Related	
Geological	
formations 

Soil	pockets	 	
	

Vegetation	
coverage:	
20-25%	

Soil	rock	ratio:	
0.2-0.3	

Slope	angle:	20°	
Soil	depth:5-10	

cm	

Avnon,	
Nizzana,	
Netzer,	

Shivta	and	
Matred	

Formations	

Soft	lithology	
bedded	slopes	
and	gravelly	

slopes	
	
	
	
	

	 Vegetation	
coverage:	10%	

Soil	rock	ratio:	0.2	
Slope	angle:	10-

15°	
Soil	depth:	15-20	

cm	

Tamar,	
Mishash,	

Horsha	and	
Menuha	

Formations	

Soft	lithology	
slopes	without	

colluvium	

 Vegetation	
coverage:	2%	

Soil	rock	ratio:	0	
Slope	angle:	10°	
Soil	depth:	up	to	5	

cm	

Taqiye,	
Ghareb	
and	

Menuha	
Formations	

Soft	lithology	
slopes	covered	
by	colluvium	or	

landslide	

 Vegetation	
coverage:	
10-12%	

Soil	rock	ratio:	0.6	
Slope	angle:	10°	
Soil	depth:	5-10	

cm	

Taqiye,	
Ghareb	
and	

Derorim	
Formations	

Colluvium	
beneath	cliffs	

 Vegetation	
coverage:	30%	
Soil	rock	ratio:	1	
Slope	angle:	10-

15°	
Soil	depth:	50-70	

cm	

Shivta	

 הדרולוגיות הראשיות המאפיינות את אזור הר הנגב-פירוט חמש היחידות האקו : 1טבלה מס' 
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 , רשת ישראל החדשה)179890/502400 -בוסתן קהילתי (נ.צ. :1תחנה מס' 

מדברית של מצפה רמון, בשנת -בוסתן רימונים הוקם על ידי קבוצת החקלאות העירונית
, במימון קק"ל ורשות ניקוז ים המלח. קבוצת התושבים שיקמה סכר עפר אשר 2016

ים ונפרץ בעבר על ידי הנחל. הלימן שנוצר אוגר מי נגר הוקם על ידי קק"ל בשנות השמונ
 עודפים שחרור תעלתשמקורם העיקרי בתצורת עין יורקעם וממדרונות תצורת צפית. 

. בשל עבודות עפר במעלה הערוץ, אספקת המים אינה מיטבית. הסכר ליד נחפרה

שנתי ליחס קרקע סלע עבור  -בחינת הקשר בין תפרושת צומח מדרוני רב :1איור מס' 
תצורות הפזורות בהר הנגב. ניתן ללמוד מהגרף כי יחס קרקע סלע מהווה   עשרה-ארבע

 שנתי.-המדרוני הרבסמן אמין לתפרושת הצומח 

 ) ועליה מיקום תחנות הסיור.  2004: מפה גיאולוגית של אזור מצפה רמון (זילברמן ואבני, 2איור מס' 
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ימוד לעומת זאת משמשת תעלה לצד הכביש כמקור נגר עילי. הבוסתן משמש כשדה ל
 עקרונות חקלאות הנגר עבור תושבים ומערכת החינוך במצפה רמון. 

מהווה עדות נוספת  Evenari et al., (1982)בוסתן זה הנסמך על התובנות של 
ארי באתרים הסמוכים לערים הביזנטיות שבטה (איור מס' -השחזור שבצע אבן תלניסיונו

) ועבדת. ניתן לראות מכלל נסיונות השחזור כי המתקנים החקלאיים מצליחים לעמוד 3
בזכות עצמם ולתמוך בצמחייה מגוונת למרות כמות המשקעים הנמוכה (ממוצע משקעים 

גידולים החקלאיים מתאפשר הודות מ"מ). מיטוב תנאי ה 90-130רב שנתי שנע בין 
 לניצול מתוחכם של הנגר ממדרונות סלע בעלי ליתולוגיות ספציפיות.

 ), רשת ישראל החדשה179640/503080 -טרסות חקלאיות (נ.צ. :2תחנה מס' 

חלקות העיבוד החקלאיות באפיקי הנגב מוכרות למחקר החל מתקופת הברונזה 
ומכסות שטחים נרחבים הנאמדים  )Evenari et al., 1982; 1985(כהן,  1התיכונה 
לדעת חוקרים רבים שיאה של חקלאות מי  ).Avni et al., 2012הקטר ( 30,000-ביותר מ

: 1981; כהן, Evenari et al., 1982הנגר העילי בנגב התקיימה בתקופה הביזנטית (
הנגב ). פריחה חקלאית משגשגת בהר Mayerson, 1960 ;א 1990: רובין, 1990לנדר, 

. הימצאותן של חוות חקלאיות )Avni, 2016( גם בתקופה המוסלמית הקדומה התקיימה

ארי בסמוך לעיר הביזנטית שבטה. החווה הוקמה במהלך  -: החווה החקלאית המשוחזרת של אבן3איור מס' 
. נכון להיום החווה אינה מקבלת מים ממקורות חיצוניים. התמונה צולמה במהלך חודש אוקטובר  60-שנות ה

 .2008שנת 
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 ;1993באזור הר הנגב מתקופה זו, היא התופעה הבולטת ביותר באזור (היימן, 
Evenari et al., 1982  () הבחינו בין שני סוגים 1990) ורובין (1967ובדומה, גם קידר (

על מי נגר. האחד הוא של מערכות חקלאיות של מערכות חקלאיות המתבססות 
המתבססות על אגני ניקוז קטנים, שבהן המדרונות תורמים את הנגר העילי לחווה 
החקלאית, והשני הוא של מערכות חקלאיות המתבססות על תעלות הטיה שמקור הנגר 

) מתאר טיפוסים 1990שלהן הוא מי שיטפונות של נחלים גדולים ומסדר גבוה. רובין (
של  60-וספים של מערכות מי נגר מאזור רחובות בנגב. המחקרים שנעשו בשנות הנ

 )1967, כללו סקרים שיטתיים שהתבססו בעיקר על תצלומי אויר. קידר (20-המאה ה
מיפה, חילק ואפיין את שטחי החקלאות הקדומים בהר הנגב, תיאר אותם, והסביר את 

. לדעתו, המטרה המרכזית בבנייתם תפקוד המתקנים החקלאיים השונים הקשורים בהם
של המתקנים החקלאיים הייתה לעצור ולשמר קרקע, שניתן לגדל עליה גידולים 

שיחזרו חוות חקלאיות בשבטה  )(Evenari et al., 1982 אבן ארי ושותפיו חקלאיים.
ועבדת שהתבססו על מי נגר עילי, וערכו מחקרים בוטניים והידרולוגיים. בניגוד לקידר 

), הם טענו שמטרת המתקנים החקלאיים הייתה להשתלט על מי הנגר העילי 1967(
 ,.Evenari et al קבוצת המחקר של אבן ארי ולנתב אותם אל שטחי העיבוד החקלאיים.

מיפוי מפורט של חוות חקלאיות קדומות, שתוארו בתיאור גרפי על  ) ערכה(1982
) יצרו טיפולוגיה של Ashkenazi et al., 2012  אשכנזי ושותפיו ( מרכיביהן השונים.

טרסות, כאשר לטענתם טרסות בעלות מספר גדול של נדבכים נועדו לאצור קרקע ומים 
נדבכים, נועדו להאטת הזרימה  2-3וייועדו לגידול עצי פרי. לעומתם טרסות רדודות של 

 בערוץ ולפיזור המים לכל רוחבו. טרסות מסוג זה יועדו לגידול דגנים בלבד. הטרסות
שנפגוש בסיור הן מהסוג השני ומעידות על גידול דגנים באזור, אם בשל מיעוט משקעים 
ואם בשל היותו של האזור קצה גבול התפוצה של ההתיישבות בתקופה הביזנטית 

 והמוסלמית הקדומה.
בתחנה זו רואים דגם של חוה חקלאית המצוי לאורך ערוץ מסדר גודל שלישי ולכן 

הקטן שרובו כולל את סלעי תצורת צפית. שימוש באגני ניקוז מתבססת על אגן הניקוז 
קטנים מאפשר לאזן בין עוצמות זרימת נגר אפקטיביות אל מול תהליכי ארוזיה העלולים 

מתקנים חקלאיים  45להתרחש כתוצאה מזרימות חזקות מדי. לאור מיפוי מפורט של 
וג זה נשענו על אגנים במרחב שבין העיר שבטה לעיר עבדת נמצא כי חוות חקלאיות מס
). Wieler et al., 2016שגודל הערוץ בהם נע בין ערוץ מסדר שני ועד ערוץ מסדר רביעי (

חוות חקלאיות שמקור הנגר שלהן היה מי שטפונות של נחלים גדולים נשענו על טווח 
 ערוצים גדול יותר שנע בין ערוץ מסדר שני ועד ערוץ מסדר שישי.
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, 179353/503290 (נ.צ. התרומה המיקרוביאלית להתפתחות נגר עיליבחינת  :3תחנה מס' 
 )רשת ישראל החדשה

 שני נושאים עיקריים יוצגו בתחנה זו:
מרבית ממשטחי הסלע באזורים מדבריים מכוסים על ידי קרומי סלע ביולוגיים, אך מהות  .1

הקשר בין אוכלוסיות מקרוביאליות למשטחי סלע נתונה במחלוקת וכוללת מחקרים 
) מחד ולתהליכי Danin, 1986המקשרים את פעילות המקרוביולוגיה לתהליכי בלייה (

ון את תרומת הנגר של יחידות סלע בעלות ) מאידך. כדי לבחMustoe, 2010שימור (
ליתולוגיות שונות (גיר, דולומיט ודולומיט חווארי) נעשה ניסוי אשר השווה גם  בין סלעים 
ללא קרומי סלע אל מול סלעים עם קרומי סלע. מניסוי זה עולה כי הקרומים "אוטמים" 

נצפה כי הקרומים . כמו כן, 20%-את פני השטח ובכך יכולים להגדיל את תרומת הנגר ב
). ניכר מכך כי נוכחות הקרומים המקרוביאליים  4(איור מס'  50%-מאטים קצבי אידוי ב

משנה את תכונות פני השטח של הסלעים ובכך יכולה להוות גורם מתווך ומשפיע על 
 תהליכי התפתחות נגר באזורים מדבריים. 

  

: בחינת ההשפעה של קרומי סלע על קצבי אידוי  מליתולוגיות שונות.  4איור מס' 
 ללא תלות בסוג הסלע.   50%-ניתן לראות כי קרומי סלע מקטינים קצבי אידוי ב
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 איור( אזוטופיות אנליזות וצעוב, הסלעים גבי על המקרוביאלי לתווך עדויות לבחון בכדי .2
 והמקורות הסלעים גבי על המקרוביאלי המאסף נבחן כן כמו. FTIR אנליזות וכן) 5' מס

 קרקע מדוגמאות וכן הסלע מדוגמאות DNA הופק זו במסגרת. לו התורמים האפשריים
 ). 6' מס איור( שוקע ואבק

 סלעים גבי על המצוי המקרוביאלי המאסף הרכב כי למדים אנו הללו האנליזות משילוב
. Actinobacteria -ו Proteobacteria, Cyanobacteria בעיקר וכולל מצומצם הינו
 או לו הסמוכות בקרקעות המצוי למאסף קשור אינו זה מאסף כי לראות ניתן, כן כמו

 המאסף של תיווך ישנו כי האזוטופים מהפרופילים ללמוד ניתן, זאת עם יחד. באבק
 ובשילוב, זאת לאור. הסלע בסוג תלות ללא, הסלע משטחי של השטח בפני המיקרוביאלי

 ניתן, ונגר אידוי קצבי על המקרוביאליים הקרומים השפעת את הבוחן הניסוי נתוני עם
 תהליכים על בהשפעתם תוקף משנה מקבלים המקרוביאליים הקרומים כי להסיק

 טיב של מחודשת בחינה מחייבים הממצאים, מכך יתרה. מדבריים באזורים מורפולוגיים
 ולאו השטח פני את המשמר כגורם הגיאולוגית לתשתית המקרוביאלי המאסף בין הקשר
 .בלייה תהליכי המעודד כגורם דווקא

 

המיקרוביאלי  פרופילים אזוטופים מעידים על התיווך  :5איור מס' 
 הקיים בסלעי גיר (תצורת שבטה) ודולומיט (תצורת גרופית)
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 ), רשת ישראל החדשה179064/503255תצורת תמר (נ.צ.  :4תחנה מס' 

ת תמר, המכיל דולומיט חווארי,  יוצר מדרונות ארוכים הרכבה הליתולוגי של תצור
ומתונים. תכונות אלו אפשרו לרועים הקדמונים לבנות לאורך מדרונות אלו גדרות להגנה 

השימוש בסלע בתצורות שונות על ידי קבוצות של רועים נוודים בעולם, על עדריהם. 
המאות התשע עשרה  נט מוכר גם מן הספרות המחקרית שלבבמזרח התיכון ובדרום הל

ותחילת העשרים וגם מתצפיות מאוחרות יותר. מחקרים ארכאולוגיים מהנגב זיהו שימוש 
) בנוסף רווח Rosen et al., 2005בן אלפי שנים במערות ומדפי סלע כמכלאות (

) ובהר הנגב מוכרים מקרים 1986השימוש במערות למגורים בדרום הר חברון (חבקוק, 
ב של קירות סלע ויריעות בד המונחות עליהם. קיר הסלע נקרא של מגורי חורף בשילו

) ושימושים ספוראדיים שלו למגורים Țaur, َطور(  בעגה הערבית המקומית בשם ַטאּור
 זמניים ושימושים אחרים מוכרים גם כיום.

, רשת 178850/50180 -גורן ביזנטית על משטח סלע של תצורת אבנון (נ.צ. :5תחנה מס' 
 )החדשהישראל 

בתחנה זו ניתן לראות שימוש נוסף למשטחי הסלע כגורן אשר מתוארכת לתקופה 
הביזנטית. גורן זו מהווה עדות תומכת לשטחים החקלאיים הפזורים במרחב זה. כמו כן, 
היא יכולה להעיד על הגידולים החקלאיים נכון לתקופה הביזנטית. נמצאה התאמה בין 

ת לאופי הגידולים אותן הכילו. חוות חקלאיות אשר נשענו שני סוגי טיפוסי החוות החקלאיו
על הצפה של מי שטפונות מערוצים בעלי סדר גבוה כללו בעיקר גידולים חד שנתיים 
(חיטה, שעורה). בחוות אשר נשענו על אגנים קטנים יותר נמצאו בעיקר עדויות לגידולים 

טובה יותר על הגידולים  שנתים (זיתים, גפנים). ההבדלה בין החוות אפשרה הגנה-רב

: דיאגרמה טרנרית המציגה את המאסף המיקרוביאלי בסלע,  6איור מס' 
אבק וקרקע לס. ניתן לראות כי המאסף המיקרוביאלי בסלע שונה  

 מהמאסף באבק ובקרקע וכן כי המאסף באבק שונה מהמאסף בקרקע.
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שנתיים מפני הכוחות הארוזיביים של הזרימה וכן ניצול מיטבי של משטחי הסלע -הרב
 כמקור נגר.

בסמוך לגורן ניתן לראות שימוש אחר אשר נעשה באבן והוא שימוש כמצבות פולחן. 
 אבנרעבודה מפורטת בנושא נעשתה בעיקר בנגב הדרומי על ידי  אבנר. בעבודותיו (

2007 ; Avner 1990, 1998, 2001 הוא מפרט ומציג פרשנויות חדשות הנוגעות לאתרי (
 פולחן מסוג זה.

 178775/(נ.צ.  ותוכנית שפת מדבר לעבר מצפה רמוןהכוללת מבט תצפית  :6תחנה מס' 
 ), רשת ישראל החדשה503920

שכיוונו התצפית ממוקמת על כתף הפרושה לאורך יובליו העליונים של נחל צין. קו שבר 
שבר זה הוא  ).2004, ואבני זילברמן( הרכסצפון מזרח, עובר למרגלות  –דרום מערב 

חלק ממערכת השברים שהרימה את רכס נפחה. כאן גרם השבר לקימוט של השכבות 
ולהתרוממות מחודשת של תצורת אבנון וצפית מעל פני השטח. מנקודת תצפית זו אפשר 

ות של 'שיש' רמון, המצויות ביחידה העליונה של לראות בכיוון דרום מזרח את המחצב
דולומיט מאסיבי וקשה. הפקת הסלע כמעט והסתיימה במחצבות אלו  –תצורת תמר 

וכיום הן עומדות בפני שיקום. המשך ההתפתחות של מצפה רמון נקבע לכיוון המחצבות, 
 על מנת להימנע מפגיעה נוספת בשטחים טבעיים.

 זוהיערוץ הנחל שראשיתו בבוסתן רימונים, משמש גבול מזרחי של תכנית "שפת מדבר". 
, דונם 1200 כ פני על משתרע התכנית שטח. 90 -ה שנות בסוף החל שתכנונה יוזמה
 לשטחי חודר הצפוני חלקה. לעיירה ממערב, רמון מצפה של התכנוני התחום בתוך רובם

 רמון מצפה הישוב בין התווך את למעשה ווהמה זה שטח. נגב רמת האזורית המועצה
 ידי על הפקדה לפני) 2017( כיום עומדת התכנית. אותו המקיפה הטבע שמורת ובין

 .רמון-מצפה ובניה לתכנון המקומית הועדה
 בין המשלב כמרחב השטח של אקסטנסיבי פיתוח היא" מדבר שפת" תכנית מטרת
". מדבר שפת – תיירותי פארק" -ל והפיכתו טבע ושמירת חקלאות, מדברית תיירות

 בסביבה והחקלאיים התיירותיים המיזמים של ההשתלבות את מדגישה התכנית
 .המדברית

מתצפית זו ניתן לראות במרחב עדויות לפעילות חקלאית הפזורה לאורך יובלי הערוצים. 
שרידי החקלאות הפזורים במרחב הנגב משתרעים מבאר שבע בצפון ועד קו מצפה רמון 
בדרום. ישנה דעיכה משמעותית של נפח וצפיפות האתרים החקלאיים בחלקים הדרומיים 

ת לגבי צפיפות האוכלוסייה אשר התגוררה במרחב של הנגב. גם כיום, קיימת אי בהירו
חקלאי גדול זה, בעיקר לאור כמות המתקנים והשטחים החקלאיים המעובדים הפזורים 

)  מעריך כי בתקופה הביזנטית חיו בשש הערים (חלוצה, שבטה, 1990רובין (במרחב. 
 -אותם כוביישובים הקטנים הסובבים  )7(איור מס'  ממשית, עבדת, רחובות וניצנה)

) נראה כי מספר התושבים 1992נפש. לעומת זאת, על פי הערכתו של אבני ( 800,000
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. יש לציין כי נושא הערכת 80,000-ל 25,000בתקופה הביזנטית קטן יותר ונע בין 
צפיפות האוכלוסייה הוא בתחום ההערכות הכלליות ואין שיטה אחת המקובלת על 

מהערכות אלו כי מדובר בכמות אוכלוסיה גדולה, החוקרים. יחד עם זאת, ניתן להסיק  
אשר דורשת קיום של מערכת מנהל ושלטון יציבה וכמובן עורף חקלאי שיתמוך בנפח 

 אוכלוסיה כה גדול.

, רשת ישראל 178315/504170 -.חוות משכית (פרויקט שפת מדבר) (נ.צ :7תחנה מס' 
 )החדשה

חוות משכית, מהווה חלק מפרויקט "שפת מדבר". על מנת להימנע מבעיות של סחף 
קרקע, בעל החווה בחר לטעת את הכרמים על מדרגת הלס המצויה מעל הערוץ. מקורה 

 ,.ka (Avni, 1991; Avni et al 70-16)של קרקע לס זו הוא באירוע הגלציאל האחרון  (
 ן עליו נשענת החווה בנוי מסלעי תצורת צפית ואבנון. . האג (2006

תצפית לעבר משטחי הלס הבונים את גדות הערוץ וכן המופיעים בצמידות למדרונות 
הסלע, מלמדת כי הם כמעט "סטריליים" מצמחייה ומעט הצמחייה המופיעה על גבם 

 )1990: מפת דרכים קדומות באזור הנגב וסיני (מתך: רובין, 7איור מס' 
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ם ההולך וגדל ערבי. הסיבה לסטריליות זו נעוצה בריכוז מלחי-משויכת לכורוטיפ הסהרו
לאורך פרופיל הקרקע של הטרסות כתוצאה מריכוז מחוסר שטיפה. עדות נוספת לריכוזי 
המלחים המצויים בחתך הקרקע ניתן לראות בצלחות הגבס המופיעות סביב הזיתים 
והגפנים של החווה. יש לציין כי לדברי הבעלים של החווה באזורים הסמוכים למדרונות 

של המלחת הקרקע. מקור המים העיקרי עליו נשענת החווה הסלע ישנה בעיה פחותה 
הוא מי מקורות וכדי להתמודד עם בעיית המליחות הם מבצעים בתדירות גבוהה שטיפה 

פתיחת טפטפות בעת אירועי גשם. בעיה נוספת אתה מתמודדת  –של הקרקע, כלומר 
להיום, החווה החווה הינה ארוזיה מהירה של שבילי הגישה והתפעול של החווה. נכון 

 הסמוכים לה.   מסיטה את מי הנגר המגיעים מהמדרונות
בתחנה זו נדון על האפשרות להשתמש ביבול הנגר המתפתח לאורך המדרונות כמקור 
מים נוסף לשטיפה של הקרקעות מהמלחים וכן באותה עת הסטת המים לחלקות 

 החקלאיות תאט את תהליכי הארוזיה הפוגעים בחווה.

, רשת ישראל 179060/504213-תצורת אבנון (נ.צ.בסיס בור מים המצוי ב :8תחנה מס' 
 )החדשה

ניצול מתוחכם של אגני ניקוז קטנים על ידי בניית מתקנים הנדסיים לאורך מדרונות הסלע 
של מי נגר אל הבור ואגירת מים, אשר שמשו חוות חקלאיות בתקופות  האפשר התוויי

היסטוריות. מגוון המתקנים ההנדסיים אשר ניתן לראות לאורך מדרונות הסלע בהר הנגב 
ענב'), פסי חצץ, תעלות אסוף והטיה -תלוליות אבנים (המכונות גם 'תולילאת אל -כולל

 לאורך מדרונות רבים וסכרים.
בתחנה זו נשען על תצורת אבנון ומקבל את המים מתעלות אסוף והטיה  בור המים המצוי

המצויות בראש המדרון. ניכר ממקום הבור כי הוא הצליח לאגור כמות ניכרת של מים 
למרות מיקומו בשליש העליון של המדרון. מצב זה לא היה מתאפשר לולא תצורת אבנון 

כך, ניתן ללמוד כי האנשים אשר עסקו הייתה מסוגלת לספק כמויות נגר גדולות דיין. לפי
בחקלאות באזור זה בתקופות קדומות היטיבו לנצל את משטחי הסלע. בור זה אינו מקרה 
בודד, יתרה מכך, ניתן לראות גם כיום בורות הממוקמים בראשי מדרונות, כדוגמת בור 

עלות מאגורה, המצוי על רכס חלוקים, אשר מתמלאים מים הודות לאסוף הנגר על ידי ת
 הטיה. 

ממיקומם המרחבי של המתקנים ההנדסיים ניתן ללמוד כי המיקום לא היה אקראי וככל 
הנראה התבסס על תצפיות. כך למשל, מוצאים את רוב בורות המים בסמיכות ליחידות 
אשר יוצרות נגר רב, זאת למרות ששטח החשיפה שלהן הוא קטן יחסית. תצפיות שדה 

על ליתולוגיות רכות (כדוגמת, ע'רב, טקיה, מנוחה, חורשה) מלמדות עוד כי כדי להתגבר 
אשר עוצרות נגר נמצאו תעלות הטייה ארוכות אשר מסיטות את המים מהליתולוגיות 

 יוצרות הנגר המצויות בראשי המדרונות.
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, רשת ישראל 179440/503830 (נ.צ. שימוש במדפי וכוכי סלע לקבורה :9תחנה מס' 
 )החדשה

תופעת השימוש בסלע לצורך העליון של תצורת תמר יוצרת כוכי סלע. הבלייה של הפרט 
קבורה אצל רועים נוודים בעולם מוכרת מעט ממקומות שונים בעולם, ככל הנראה כיוון 
שלא נחקרה ולא כיוון שלא התקיימה. בדרום הר חברון ידועה הקבורה במערות 

ברור לחלוטין שתופעה זו אינה  משפחתיות, תופעה המכונה פּוְסִקייה או פּוְסתּוִקיה אך
מוכרת בנגב. בר צבי, אבו רביעה וקרסל תיעדו לראשונה את תופעה של קבורה בחברה 

) תיעוד ראשוני בלבד ובנוסף אף מצאו 2014, 1998הבדווית במחסות סלע בספריהם (
 לו מקבילה אחת בספרות מדרום חצי האי הערבי.

ום הגאוגרפיה החברתית, תרבותית עם זאת, שילוב של מתודות מחקר שונות מתח
 והיסטורית, מסייעת לשפוך אור נוסף על שיטת קבורה זו.

) לקבורה, זכתה לכינוי צורת קבורה Benkצורת קבורה זו, העושה שימוש במדפי סלע (
) ועושה שימוש בסלע על מנת להמעיט ככל הניתן בחפירה. 2013(גלילי  Bמטיפוס 

תחת מדף סלע או בצמוד אליו ומכוסה על ידי אבנים  בשיטת קבורה זו מונחת גופת המת
 ועפר באופן אקראי. 

שתי סיבות עיקריות נמצאו במחקר לשיטת קבורה זו: ראשונה קשורה לתרבות החומרית, 
העדר אמצעי חפירה ובכללם אתים, מעדרים וכדומה מנעה אפשרות לחפירת קברים עד 

לשימושים שונים בקרב הבדווים  ראשית המאה העשרים (עדויות על חדירתו של ברזל
ה היא העדר התארגנות יבנגב נמצא רק במהלך מלחמת העולם הראשונה). השני

ה נובעת מתהליך יחברתית המאפשרת חפירה משותפת של הקבר. הסיבה השני
ההתנחלות של הבדווים במרחב הנגב בכלל והר הנגב בפרט במאות התשע עשרה 

שבתקופה זו עוד נעו במרחב משפחות בודדות ותחילת העשרים. תהליך זה גרם לכך 
ובאופן ספוראדי יחסית ורק עם תהליך ההתנחלות וקביעת הטריטוריות הקבוצתיות 

, 2013החלה התארגנות חברתית שאפשרה חפירת קברים בצורה משותפת (מינצקר 
 ). 2013גלילי 

צגו ואלו שה: הראשונה היא מחקרים מאוחרים יותר מראויות לציון שתי נקודות נוספות
לעיל ועדיין לא פורסמו המאירים את המורכבות של שיטת קבורה זו ומחלקים אותה 
לטיפוסי משנה שונים. מאחר שמחקר זה עדיין בעבודה אין עדיין מסקנות חד משמעיות 
מלבד העניין הטיפולוגי הראשוני (הדברים מבוססים על עבודת שדה של גלילי ונתיב 

יה היא שקבורה זו היא שלב ראשון בתהליך שינוי ימה) השנשעדיין לא פורס 2014משנת 
הררי של הר הנגב. מטיפוס שמתחשב  –מיקומו וצורתו של הקבר במרחב המדברי 

בסביבה רק לאור דפוס הקיום הנוודי עברה הקבורה לדפוס המתחשב בהתניות 
תרבותיות ובראשן דת האסלאם. במהלך העשור האחרון של המאה התשע עשרה 

) Bים הראשונים של המאה העשרים עבר דפוס הקבורה מקבורה במחסות סלע (והעשור
) ועד לקבר חפור המתחשב יותר בכיוונים וציוויים Uדרך קבורה בארונות עליים (
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; גלילי, קרק וקרסל, 2013אסלאמיים ופחות בתנאי המחייה הנוודיים (להרחבה ראו גלילי 
 בדפוס).

, רשת 179710/503560 (נ.צ.תקופה המוסלמית מהשרידי חוה חקלאית  :10תחנה מס' 
 )ישראל החדשה

בתחנה זו ניתן לראות חווה חקלאית המצויה לאורך ערוץ מסדר גודל שלישי הנשענת על 
סלעי תצורת אבנון וצפית. החווה ממוקמת על גדת הערוץ, על גבי משטח לס המקבל נגר 

להעיד על הרצון של החקלאי ממשטחי הסלע של תצורת אבנון. מיקומה של החווה יכול 
להימנע מהכוחות הארוזיביים של הזרימה ולכן החווה אינה ממוקמת בתוך הערוץ. עוד 
ניתן ללמוד כי הצמדת החווה למשטחי הסלע יכולה היתה לסייע בשטיפת המלחים 

 מהקרקע הלסית.
), מציגה עדות AD 640-900חוה זו אשר גילה מוערך כחלק מהתקופה המוסלמית (

חקלאי אשר התקיים החל מהתקופה הביזנטית ועד לתקופה המוסלמית. סופה של  לרצף
מטוטלת של דעות בין החוקרים השונים החקלאות מעורר שאלות רבות, כאשר קיימת 

על הגורמים אשר גרמו לה  )1990ובין רובין,  2008(השוו לדוגמא בין איסר וזהר, 
צאותם של שרידי מתקנים חקלאיים המחלוקות עולות בעיקר לאור עובדת הימ להיעלם.

רבים הפזורים בהר הנגב ומלמדים על שגשוג ופריחה של היישוב בתקופה הביזנטית 
 (Hirschfeld, 2004)והירשפלד) 2008איסר וזהר ( והמוסלמית הקדומה באזור מדברי זה.

וסופה של  טוענים כי בכדי לקיים מערכת חקלאית גדולה נדרש אקלים רטוב יותר 
) 2008ל ממצאיהם של איסר וזהר (מות לווה בשינוי אקלימי משמעותי. החקלאו

הטוענים כי האקלים  (Nevo, 1991) כמו נבו ישנם חוקרים )(Hirschfeld, 2004 והירשפלד
במהלך התקופה הביזנטית היה יבש ואף גורסים כי היה עוד יבש יותר מהתקופה בה אנו 

 חיים כיום.
כי    (Enzel et al., 2003) הנזל ושותפיו ח קבעובהתבסס על עקומת מפלסי ים המל

ביזנטית כולה התאפיינה במפלסי אגם גבוהים המעידים על ירידת  –התקופה הרומית 
והתחלפה  7 -משקעים מוגברת באזורינו. תקופה רטובה זו הסתיימה לקראת המאה ה

בתקופה יבשה שבמהלכה יורדים מפלסי אגם ים המלח, תקופה שהביאה לדעתם 
 ם.להתמוטטות האימפריה הביזנטית בלבנט ולכיבוש האזור על ידי המוסלמי

 35-מדגמי עץ מ 5000על  (תיארוך באמצעות טבעות עצים) תיארוך דנדרוכרונולוגי
שפורסם על ידי לפשיץ  אתרים שונים בנגב המתוארכים לתקופות ארכיאולוגיות שונות

(Liphschitz, 1996)  ניתן להסיק כי מאסף העצים הקיים כיום בנגב דומה למאסף העצים
מציינים  (Vaks et al., 2006)וקס ושותפיו  חרונות.השנים הא 9500הקיים בנגב במהלך 

במערת ) speleothemsכי קיימת התאמה ברורה בין הפסקת יצירת משקעי מערות (
שנה. עוד הם מציינים כי  13,000צבוע לירידה החדה במפלס מי ים המלח החל מלפני 

ועד  13,000במהלך התקופות בהן הייתה הפסקה ביצירת משקעי מערות (החל מלפני 
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ההווה) האקלים בצפון הנגב היה יבש וזאת למרות  קיום תנאים לחים במרכז ודרום 
שנה. ממצא זה מלמד כי לא תמיד קיים סנכרון בין  11,000ערבי לפני -המדבר הסהרו

ערבי לגופי האוויר הלחים הנכנסים מהים התיכון, -פעילות המונסון בצפון המדבר הסהרו
 ,.Vaks et al וקס ושותפיו אזור. יש לציין כי במאמרם שלהמהווים את המקור העיקרי ב

כי עיקר  נראה ) Enzel et al., 2003 הנזל ושותפיו ( בדומה למאמרם של),  (2006
השינויים העיקריים במפלסי ים המלח, אגם הליסאן ובהתאמה גם יצירה והפסקה של 

 ה אחת דרומה.משקעי מערות הם תוצאה של הסטת מערכות הגשם הים תיכוניות מעל
מנגנון  יםמציג  Glueck, 1958; Evenari et al., 1982; (Avni , 2014 חוקרים אחרים ( 

תרבותיים אשר גרם לדעיכה בחקלאות -חלופי הנגזר בעיקר משינויים פוליטיים
 (Ashkenazi, et al., 2012) אשכנזי ושותפיו המדברית. מחקר שנערך באחרונה על ידי

מציג עדויות לכך שהאוכלוסיות הבדואיות, הנוודות למחצה, המשיכו לעבד את השטחים 
 עשרה לספירה.-החקלאיים הפזורים בהר הנגב, גם אחרי המאה האחד

 ), רשת ישראל החדשה179960/503295 (נ.צ. שימוש בכוכי סלע לאחסון :11תחנה מס' 

השימוש בכוכי לע בתצורת אבנון. במקום זה ניתן לראות שרידי מחסן בדואי, בתוך כוך ס
נט מוכר בספרות ידי האוכלוסייה הבדווית בדרום הלבסלע ובמערות לצורך אחסון על 

את נושא באופן מינורי ) הזכירו 1992. פינקלשטיין ופרובולוצקי (באופן חלקיהמחקר 
האחסון במערות סגורות כחלק מסקירתם הרחבה על שרידים בדווים בסיני וניסיונם 

) ביצע סקירה ארוכה על נושא 2011ק משרידים אלו מסקנות ארכאולוגיות. מריות (להסי
האחסון במערות ובכוכי סלע ואף תיאר את הפריטים המאוחסנים בהם כגון ציוד עונתי 

התנועה  ,שמבחינה גאוגרפית תרבותית צייןומזון מסוגים שונים ואת מידת עמידותם. יש ל
ב במאתיים השנים האחרונות היא על בסיס מעגלי של הרועים הנוודים במרחב הר הנג

שהרועים הנוודים של אזור זה ידעו מהו מסלול  . מכאן עולההקשור בעונות השנה
התנועה הכללי שלהם במרחב ותכננו אותו כך שהם יחזרו בעונות השונות למקומות 

חורף עיקר ציוד קרובים ולעתים לאותם מקומות ממש. משום כך נמצאו במחסנים אלו ב
מים. בין פריטים אלו ניתן למצוא ציוד עונתי כגון אוהלים, שמיכות וציוד ומצרכי מזון מסוי

חם, כלי מתכת כבדים שאין צורך לסחוב בזמן התנועה העונתית וציוד נוסף כמו ציוד 
בישול וכדומה. בנוסף לאלו, אוחסנו במחסנים אלו מזון מסוגים שונים. מתצפיות שנערכו 

של המאה העשרים ומראיונות ידוע כי במחסני אבן אלו נמצאו תבואה  היבמחצית השני
(אוחסנה גם ובעיקר במחפורות לס ייחודיות הנקראות ַמנְַטַרה או ִזינַאַרה ובערמות 
המכוסות בוץ כנגד רטיבות המכונות ַּכַמר) וגבינות קשות העשויות ממי החלב המיובשים 

ת יותר אוחסנו במחסנים אלו גם קופסאות בחבילות ונקראות ֲעִפיק. בתקופות מאוחרו
 שימורים ושאר מוצרי מזון המסוגלים לאחסנה יבשה. 
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Figure 20: Graphic logs of sequences Hatira-6 to Hatira-9. Hatira-9 is in the carbonatic 
Hevyon Formation (for graphic Legend see Figure 9). 
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be thin-bedded to laminated with some rhythmic couplets of fine sand and mud. 
The upper sandy carbonates form extensive, continuous beds, some completely 
bioturbated, and others cross-stratified with low-angle plane-parallel with planar 
low-angle truncation surfaces, or bi-directional (herringbone) cross-
stratification with thin mud-drapes on the foresets. In the burrowed parts, trace 
fossils of the Cruziana ichnofacies are present: Teichichnus, Rhizocorallium, 
Thalassinoides, Asterosoma, Diplocraterion or Phycodes.  
The tripartite estuarine facies zonation (e.g., Dalrymple at al., 1992; Boyd et al., 
2006) is represented at Hatira-7 by successions typical for wave-dominated 
estuaries, but there is little evidence for influence of tides. Extensive 
bioturbation tends to blur features of types of other estuarine successions.  
The lower planar or trough cross-bedded sands were deposited in fluvial 
channels, with the sandy sediment occasionally modified by root penetration 
and pedogenetic features. The clean sands with planar and trough cross-
stratification suggests a braided river system. Planar cross-bedded intervals 
formed as sheeted sandy bars characteristic of bay-head deltas. The fine-grained 
intermediate parts are interpreted as formed in the turbidity-maximum zones of 
shallow partly-enclosed central estuarine basins. Rhythmitic deposits in these 
environments belong to marginal tidal mudflats. The upper laterally continuous 
sandy carbonates, either cross-stratified and/or burrowed, reflect laterally 
extensive barrier shoals that separated the estuarine central-basins from the 
marine open shelf. The low angle, plane-parallel cross stratification reflects 
swash-backwash zones of the barrier beach. Barrier beds with herringbone 
cross-bedding and mud-drapes indicate that tidal currents were also operating. 
Intensive bioturbation in the upper parts of the sandy carbonate beds with the 
Cruziana trace fossil ichnofacies represents the transgressive transition from the 
barrier beach into the deeper open-shelf marine environment. 
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et al., 2003). Thick massive well-sorted beds were formed owing to deposition 
from long-lived high-concentration turbulent flows. These flows allowed 
gradational and rapid fallouts of fine- to medium-grained sand directly from the 
front and bottom of turbulent clouds. Water-escape structures in these massive 
beds are indicative of high particle concentration in the flows and high rates of 
grain fallouts and accumulation. Rippled beds at the base of the massive beds 
represent combined traction-suspension sedimentation and migration of straight 
crested dunes at the lower part of turbulent flows. Delicate normal grading in 
the upper parts of the massive beds reflects waning of the turbulent flows (c.f. 
Kneller and Branney, 1995) while the overlying black bands of fossilized plant 
debris and organic micro-particles reflect the last stage of deposition, when 
light-weight organic particles slowly settled down on the bed surface. Plink-
Bjorklund and Steel (2004) and Zavala et al. (2012) considered the occurrence 
of plant debris and fossilized organic materials indicative of hyperpycnite 
turbidites. Intervals of thin planar bedding include ungraded thin-beds and 
transitions from inversely-graded into normally-graded thin beds. Ungraded thin 
beds were formed similarly to the thick massive beds but under slower fallout 
rates (facies S1 and S2 of Zavala et al., 2011). The transitions from inversely- to 
normally-graded thin beds reflect waxing-to-waning episodes of the turbulent 
flows controlled by fluctuating river discharge (Mulder et al., 2003). Similar 
transitions in thicker and coarser-grained beds (Fs12) concur with the high-
density turbidity-flow model of Lowe (1982): A waxing traction carpet phase, 
represented by basal crudely thin-bedded and inversely-graded beds, and a 
waning phase reflected in the transition to normal grading. Coarse-grained, 
normally-graded sandstone beds also occur, representing grain mass-transport 
by concentrated density flows. A single mud-clast bed at the top of a massive 
sandy layer may be attributed to laminar flow at the waning phase, at the top of 
a sandy debrite (cf. Shanmugam, 1997; Bourget et al., 2010).   

Estuarine successions at the lower part of sequence Hatira-7 

The excursion ends at the lower part of sequence Hatira-7 (Fig. 20). Estuarine 
facies successions are tripartite: lower sands, middle fines, and upper sandy-
carbonates. The lower sandy units are either trough cross-stratified, planar 
cross-bedded, or horizontally thin-bedded with intermittent occurrences of 
carbonate rhizoliths. The middle fines range from fine sand to clay. They may 
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Delta-front Hyperpycnal turbidites of sequence Hatira-6 

The upper part of sequence Hatira-6 consists of three superposed deltaic 
successions reflecting normal regression of a highstand systems tract. The delta-
front parts of the second and third deltaic successions consists of a variety of 
bed textures: 

1. Thinly-bedded intervals (e.g., Fig. 19) which may be ungraded, 
normally-graded or inversely-graded. Inversely-graded thin-beds may 
be superimposed, but may also pass to normally graded thin-beds. 
Similar transitions from inverse- to normal-grading occur also on a 
thicker bed-scale where decimeter-thick beds of inversely graded 
pebbly-sandstone pass upwards into normally-graded beds.  

2. Thick (20-30cm) well sorted ungraded massive-beds (Fig. 19) that form 
well-bedded intervals; typically fine-to-medium grained, with abundant 
dish structures. They are usually based by low-angle sigmoidal or 
planar ripples with sub-critical angle of climb and topped by thin (mm- 
to cm-thick) black bands containing fossilized plant debris and micro-
scale organic grains. 

The variety of bed structures and their stratigraphic combinations are evidence 
of grain mass-transport and deposition from river-generated hyperpycnal flows 
(c.f. Zavala et al., 2011). Hyperpycnites are deposited when sediment 
concentration in river-sourced flows exceeds that of the ambient water (Mulder 

Figure 19:  Sedimentary features of hyperpycnal turbidites at the delta-front facies of 
sequence Hatira-6. Left photo: laminated sand. This succession is characterized by 
frequent transitions from inversely-graded into normally-graded laminae. Right photo: 
upward transition from unidirectional ripples into massive sandstone. 
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time of deposition of the laminated dark-shale at the Aptian-Albian boundary 
interval roughly coincides with the series of OAE1b events of the Cretaceous.  

Stop 6b: Upper part of Sequence Hatira-6 

Observations 

Delta-front clinoforms; Fluvial cross-
bedding of the delta-plain; 
Disconformity between delta-front and 
delta-plain successions. 

Depositional framework of upper 
part of Sequence Hatira-6 

The upper part of sequence-6 is 
composed of clinoformal sandstone of 
delta-front origin overlain by fluvial 
sandstone of a delta-plain facies 
succession, composed mainly of planar 
tabular cross-bedded sets. These facies 
successions are separated by a 
disconformity considered a "within-
trend" bounding surface (Catuneanu, 
2006). The entire succession belongs to 
the highstand part of sequence Hatira-
6. 

Stop 6c: Uppermost part of sequence 
Hatira-6; lower part of sequence 
Hatira-7 

Observations 

Textural attributes of delta-front 
hyperpycnite turbidites of sequence 
Hatira-6; Laterite paleosol (sequence 
boundary) of top sequence-6; Estuarine 
succession of lower sequence Hatira-7.  

Figure 18: Graphic log of upper 
sequence Harira-6 (for graphic Legend 
see Figure 9). 
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(see below); (b) The formation of Fe-ooids in sequence Hatira-6 is also 
associated with this volcanism, in agreement with the claim that the source of 
iron, aluminum and silica in marine Fe-ooids is volcanic (Heikoop et al., 1996; 
Sturesson et al., 2000). 

Paleoclimatic and paleoenvironmental imprints in sequence Hatira-6 

The calcitic oolite barrier shoal of Hatira-6 is unique in this section. It is 
markedly different from the other type of barrier-shoals composed of dolomite-
cemented quartz grains and some skeletal carbonates. Calcite ooids form in 
shallow water under unusual conditions of high temperature and extreme super-
saturation of paleo-seawater with respect to calcite (c.f. Opdyke and Wilkinson, 
1990). The non-ooidal barrier-shoals formed under lower levels of calcite 
saturation of the sea-water and lower sea-surface temperatures. The calcite-
oolite of sequence Hatira-6 reflects therefore warming of the sea-surface and 
upper water body at the Aptian-Albian boundary interval. 
The dark-shale bed of sequence Hatira-6 is laminated, completely non-
bioturbated and free of carbonate. It marks abrupt facies transition from 
underlying bioturbated marl containing skeletal debris. These dark organic 
terrigenous fines marks abrupt termination in carbonate supply offshore, caused 
by termination of skeletal carbonate production in the shallow marine zone. The 
laminated texture and the absence of burrowing indicate depletion in oxygen 
offshore, possibly by expansion of the OMZ, and preservation of organics. The 

Figure 17: Prodelta sediment of sequence Harira-6: 
sand-sized basalt grain and Fe-ooids.  
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Highstand progradation of sequence Hatira-6 followed the maximum-flooding 
dark-shale event. It is marked by shallowing-upward from offshore fines to 
deltaic sediments. Phosphate-bearing offshore fines (marl) are transitional 
upwards into prodeltaic heterolithic mud-sand couplets. This prodeltaic interval 
marks the onset of deltaic progradation represented by three superposed deltaic 
successions.  

 
The heterolithic prodelta sediments include clasts of basalt, Fe-ooids, and 
redeposited organic pellets (Fig. 17). These indicate that:  (a) Volcanism was 
active on the Negev part of the Levant margin at the Aptian-Albian boundary 
interval, as claimed by Segev et al. (2005) for the Ramon region. Volcanism and 
increased emission to the atmosphere of CO2 and other greenhouse gases can 
explain sea-surface warming indicated independently by the calcite-ooid bed 

Figure 16: Features of the Fe-oolite bed of sequence Hatira-6. (A) Dark fragments are 
Fe-ooids and other ferruginous elements including pedogenic nodules. Note occurrences 
of mud-clasts. (B) Ammonites (Knemiceras) as part of the Fe-oolite bed. (C) Fe-ooid: 
ferruginous coating rimming opaque grains. (D) Pedogenic nodule. (E) Ferruginous 
tissue of a sponge. (F) Fragment of red-algae. 
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A significant deepening in sequence-6 is expressed by sharp upward transition 
from ooid shoal to offshore marl. The marl is well bioturbated and contains 
ammonites Knemiceras and skeletal carbonate debris. The occurrence of 
ammonites within this succession of fines indicate deposition on the outer-ramp 
below storm wave base, under near pelagic conditions.  
Three well-sorted sandstone interbeds occur within the marl succession of 
sequence Hatira-6. Their interlayering with offshore fines and their massive or 
thinly-bedded and well-sorted texture indicate grain transportation by low-
density high-capacity turbidity flows and deposition in the offshore zone below 
storm wave-base. Such recurring events of grain mass-transport can be triggered 
onshore by river floods during high-order (probably 4th-order) sea-level fall 
events that took place during the course of the lower-order transgression of 
sequence Hatira-6.  
An iron-oolite bed a few tens of centimeters thick (Fig. 16) is interbedded 
within the marine marl, lying directly above one of the sandy turbidite beds. Its 
position suggests that it was deposited offshore below storm-wave base. The 
grains in this bed are poorly sorted, mud-supported, and embedded in fine-
grained carbonate matrix. Iron ooids are a major component but skeletal and 
non-skeletal grains are also present, including reworked pedonegic nodules, 
mud clasts, quartz grains, fragmental red algae, sponge tissues and mollusk 
debris. Ammonites (Knemiceras), brachiopods, and gastropods occur mostly at 
the upper part of this bed (Fig. 16). The highly diverse grains, mud-supported 
texture, presence of mud clasts and broken grains, the poor grain-size sorting, 
and the lack of traction structures or grading, all point to transport offshore by 
mud-rich plastic flows that deposited a sandy debrite (c.f Lowe, 1982; 
Shanmugam, 1997). Clasts of terrestrial pedogenic nodules and shallow-marine 
skeletal grains indicate that the transporting flow started as riverine-
hyperpycnal, that also eroded marginal-marine and shallow-marine sediment. 
The Fe-ooids in Hatira-6 are therefore allochthonous grains that could have 
been reworked from various marine and marginal-marine environments 
proximal to the offshore zone. 
A discrete bed of laminated dark-shale represents the maximum-flooding of 
sequence Hatira-6. It is free of carbonate and is not bioturbated, and therefore 
reflects a discrete interval of sea-floor stagnation offshore well below storm-
wave base. 
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Figure 15: Trough cross-bedded fluvial-channel sediment (upper part of photo) incised 
into type-5 paleosol of top sequence Hatira-5. Note Gutter Casts at the contact. 

Figure 14: Part of the transgressive sequence Hatira-6 - the carbonate oolite bed of 
sequence Hatira-6 overlying salt-marsh fines. The carbonate oolite bed is singular in the 
Hatira succession. Lower right: calcitic ooids and intergranular cement. 
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Depositional framework of lower 
Sequence Hatira-6 

Sequence Hatira-6 starts with deposition of 
trough cross-bedded fluvial channel-fill 
topped by type-1 paleosols (Fig. 13). The 
fluvial channels themselves sharply cut the 
underlying laterite profile, forming gutter-
cast scours at the contact (Fig. 14). This part 
of sequence-6 represents fluvial lowstand 
sedimentation.  
The beginning of transgression in sequence 
Hatira-6 is marked by two superposed salt-
marsh facies successions topped by 
calcareous sandstones representing the 
barrier-shoal facies. The barrier shoal facies 
above the upper salt-marsh contains calcitic 
oolites and contains also calcareous green-
algae and echinoderm debris. (Fig. 15). This 
bed is unique in the entire Hatira section.  

	

Figure 13: Graphic log of sequences 
Hatira-4, Hatira-5, and the lower 
part of Hatira-6 (for graphic 
Legend see Figure 9). 
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Stop 5: Sequence Hatira-5  

Observations 

Planar-laminated transgressive shoreface sands; Upper laterite profile sequence 
boundary truncated by gutter casts. 

Depositional framework of Sequence Hatira-5 

Sequence-5 (Fig. 13) is relatively thin, bounded at base and top by thick laterite 
profiles representing major sequence boundaries. Lowstand fluvial deposits are 
missing, and the sequence is composed mostly of planar-laminated or rippled 
transgressive shoreface sand. 

Stop 6a: Lower part of Sequence Hatira-6  

Observations 

Lowstand fluvial succession at the base truncates the laterite; Type-1 paleosols; 
A second salt-marsh facies succession; Carbonate oolite; Marine offshore marl; 
Extrabasinal turbidites (hyperpycnites); Fe-oolite; Dark-shale bed; Phosphatic 
marl; Prodeltaic succession of sequence Hatira-6 with Basalt fragments, Fe-
ooids, pelleted organic remains. 
	

Figure 12: Features of Type-5 paleosols (Laterite successions). Left photo: a complete 
laterite succession from the Hazera Anticlines. Right photos: part of a mottled laterite 
horizon from the Hatira succession. 
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Paleoclimatic and eustatic imprints 

The laterite profile at the top of sequence Hatira-4 represents much deeper and 
longer-term pedogenesis when compared with other paleosols at the Hatira 
succession. Long-term, deep alteration of the quartz-arenite bedrock reflects 
amplification of chemical weathering that consumed atmospheric CO2. These 
weathering profiles are linked to unusually high humidity and atmospheric 
temperature and increased rainfall during the Late Aptian. The entire "Laterite 
succession" reflect prolonged period of Late Aptian eustatic fall which may by 
coeval to the "Late Aptian lowstand" known from the Arabian and Russian 
platforms, Portugal, Spain, the North Sea, and western Canada (Maurer et al., 
2012).  

Figure 11: Features of the highstans delta-front facies of sequence Hatira-4. (A) 
sheath folds and a gliding plane in coarse-grained delta-front deposits. (B) 
Hummocky cross-stratification at the uppermost part of Hatira-4. 
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Depositional framework of Sequence Hatira-4 

Sequence Hatira-4 (Fig. 13) initially accumulated above a fluvial sequence 
boundary. The lower Hatira-4 is composed of sets of sandy to pebbly large-
scale channel fills, some rich in fragments of petrified wood. The channel fill 
sediments are bounded by channel scours and by inclined-planar reactivation 
surfaces. This succession, representing a braided fluvial system of a prograding 
lowstand systems tract, is capped by a type-4 paleosol. This is a fossilized 
organic horizon containing rhizoliths and the trace fossil Scoyenia. It refers to a 
maximum regressive surface at the transition between the lowstand and 
transgressive tracts of sequence Hatira-4. This surface marks a break in fluvial 
activity prior to transgression. The transgressive phase of Hatira-4 is a drowning 
surface on which symmetrical wave ripples were preserved.  
The highstand phase of sequence Hatira-4 is represented by a deltaic succession. 
This is a coarsening-upward succession representing normal regression of 
shoal-water delta and the filling of marine accommodation to fair-weather wave 
base. The highstand delta succession is constructed of lower prodeltaic muds, 
middle coarse-grained delta-front clinoforms (Fig. 11), and terminated by 
shoreface siliciclastics marking the filling of marine accommodation to fair-
weather wave base. Hatira-4 terminates with a well-developed laterite paleosol 
profile (type-5 paleosol; Fig. 12) representing major sequence boundary. This 
laterite lies at the base of a "Laterite succession", with two laterite profiles at 
Hatira and five laterite profiles in a correlative position in the Hazera Anticline. 
The delta-front sandy clinoforms of Hatira-4 are deformed by liquefaction, 
shear planes, boudins and folds (Fig. 11). These deformation structures indicate 
mechanical collapse of a sandy slope due to sediment overloading. Partial 
"Bouma divisions" of graded-beds and horizontally thin-bedded sands are also 
present in the clinoformal succession. They result from intrabasinal turbidity 
currents originating from sediment collapse on the slope of the delta-front. At 
the Hazera anticline succession, similar coarse-grained clinoformal sediments 
and deformation features occur in this stratigraphic position, below and above 
the laterite marker.  It may be appears therefore that the deltaic system of 
sequence-4 extended regionally across the Northern Negev. 
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Stop 4: Sequence Hatira-4 

Observations 

Large-scale fluvial cross-bedding; Transported petrified wood fragments; Type-
4 paleosol (Scoyenia trace fossil); Shoal-water delta facies succession; Features 
of sediment failure and grain mass-transport in delta-front deposits; Shoreface 
cross-bedding; Laterite paleosol profile (sequence boundary). 
  

Figure 10: Features of the transgressive part of sequence Hatira-3. (A) General view on 
the fluvial lowstand part of sequence Hatira-3 and its transgressive salt-marsh part. (B) 
Type-2 paleosol of the salt-marsh facies of Hatira-3. (C) Placic paleosol horizon in the 
muddy salt-marsh facies. (D) Black organic bands embedded in the salt-marsh fines. (E) 
Dome-shaped microbial mats in the upper part of the salt-marsh facies. 
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We raise the following scenario for the suppression of carbonate growth in the 
marine nearshore siliciclastic belt: unusually high influx of coarse siliciclastics 
to the nearshore zone led to unfavorable conditions of skeletal carbonates. This 
scenario is consistent with the stratigraphic proximity of sequence Hatira-1 to 
the base Hatira unconformity. Hatira-1 reflects the earliest depositional response 
to creation of accommodation space in the subsidence stage, when the regional 
slope was apparently quite steep. The steep slope was responsible for the high-
energy braided fluvial system that transported unusually high volumes of coarse 
siliciclastics to the nearshore. High rate of input of sandy siliciclastics to the 
shallow marine photic zone may suppress the growth of skeletal carbonate.  
The relatively steep slope and high input rate at Hatira-1 prevented the 
development of classical transgressive systems such as estuaries, salt-
marshes/tidal-flats or lagoons. These type of finer-grained depositional systems 
started to develop only during the transgressive phases of sequences 3, 7, and 8, 
when the regional slope became gentler.   
Sequence Hatira-3 show upward-fining from coarse-grained fluvial sandstone in 
the lowstand tract into a muddy salt-marsh in the transgressive tract. This facies 
shift is linked with a shift in fluvial style from braided to meandering, a 
transition that expresses the change in the slope/discharge ratio (Leopold and 
Wolman, 1957). This kind of change could result from reduced relief in the 
source rock areas by tectonic subsidence. On the other hand Leigh (2006) 
showed that braided-to-meandering transitions may be an effect of global 
warming, with increased moisture and rising sea surface temperatures leading to 
denser vegetation cover and reduction in sediment yield. 
The upward-fining in sequence Hatira-3 is connected to a shift in the type of 
paleosols. Sandy type-1 paleosols indicating rainy, temperate to cool climatic 
conditions characterize the lower fluvial-braided part of Hatira-3. On the other 
hand, type-2 paleosols of the upper muddy salt-marsh part of Hatira-3 provide 
evidence for strong weathering of the parent material (absence of quartz, 
granular micro-texture) under fluctuating saturation of the soil profile (haloed 
root traces, granular texture). Intensive leaching and weathering of silicate 
minerals into clay require warm, humid conditions. The transition from type-1 
to type-2 paleosols in sequence Hatira-3 may be therefore related to a shift from 
temperate climate in the lowstand phase into tropical or sub-tropical conditions 
during the transgressive stage.  



 2017 רמון מצפה                                                                               הישראלית הגיאולוגית החברה כנס
 

 
e14  

Stop 3: Sequence Hatira-3 

Observations 

Types of fluvial cross-bedding; Fluvial-channel collapse; Type-1 paleosols; Salt 
marsh facies; Type-2 paleosols; Haloed root traces and other pedogenic 
features; Peritidal algal mats; Mixed siliciclastic-carbonate barrier-beach facies; 
Maximum-flooding tidal-channel system at top Hatira-2; Upper fluvial 
sequence boundary.   
	

Depositional framework of sequence Hatira-3 

Sequence Hatira-3 (Fig. 9) accumulated above a fluvial sequence boundary. 
Directly above it, coarse trough cross-bedded sands with type-1 paleosols 
represent lowstand progradation of a braided fluvial system. The upper part of 
the sequence is transgressive over a sharp maximum regression surface (Fig. 
10A). This part is composed of muddy paleosol-rich salt-marsh facies (Fig. 10) 
topped by a series of burrowed siliciclastic dolomites representing siliciclastic-
carbonate barrier-shoal. The marsh deposits are mostly muddy containing type-
4 paleosols with haloed root traces, convolute placic horizons, interbedded 
sandy beds and microbial mats. The interbedded sandy beds represent 
distributary meandering channels dissecting the marsh. The set of bioturbated 
carbonate-siliciclastic beds at the upper part of the sequence represents a 
barrier-shoal. A tidal-channel complex at the uppermost part of the sequence, 
with burrowed beds, bi-directional cross-bedding (herringbone style) and 
microbial mats, forms the maximum-flooding of sequence Hatira-3. A fluvial 
sequence boundary truncated the highstand deposits of sequence Hatira-3 to a 
residual hardened microbial mat belonging to the maximum-flooding interval. 
	

Paleoclimatic and tectonic imprints 

The first occurrence of skeletal carbonates and carbonate cements is in the 
transgressive part of sequence Hatira-3, in the barrier-shoal facies. On the other 
hand, marine transgressive nearshore sands of top Hatira-1, and marine 
highstand nearshore sands of sequence Hatira-4 are conspicuously carbonate-
free.  
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Figure 9: Graphic log of sequences Hatira-1 to lower Hatira 4. 
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Figure 8: Characteristics of type-4 paleosols in the Hatira succession (fossilized organic 
topsoil). 
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Figure 7: Characteristics of three paleosol types in the Hatira 
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Paleoclimatic imprints in sequence Hatira-1 

Two types of paleosols are found in sequence Hatira-1. Sandy type-1 paleosols 
(Fig. 7A) are at the lower lowstand part of the cycles and a carbonaceous type-3 
paleosol (Fig. 7C) forms its upper sequence boundary. 
Type-1 paleosols show evidence of biodegradation of organic compounds in the 
sandy substrate (fossilized pelletal organic excrements), fungal activity (fungal 
hyphae inside quartz grains), effective translocation of organic materials down 
the soil profile (absence/scarcity of organic-matter/iron in the upper soil 
horizons), accumulation of organics in subsurface soil horizons, and nearly-
complete dissolution of the clay minerals (absence or scarcity of clay). These 
processes call for intensive washing of the soil profile presumably due to 
frequent heavy rains, depletion of the base cations, and acidic conditions in 
sandy soils in temperate to cool climates below acid-producing vegetation such 
as conifer forests. Sandy type-1 paleosols have an affinity to modern 
"Spodosols" that form on sandy substrates in high latitudes under temperate 
humid climates, reflecting acidic soil conditions of conifer forests. On the othe r 
hand, the type-3 paleosol is carbonate, representing calcrete or K-horizon that 
forms under semi-arid to arid climatic conditions. The transition in Hatira-1 
from type-1 paleosols into type-3 paleosol suggests a climatic transition in the 
Aptian from a temperate-humid during the lowstand period, to a more arid 
climate during the transgressive period. 
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stratification of wind ripples. The stratigraphic proximity to underlying 
foreshore and shoreface sandstones suggests that the foresets belonged to a 
backshore dune.  

Figure 6: Sedimentary features of the transgressive part of sequence Hatira-1. (A) 
planar-laminated low-angle cross-bedding of the swash-backwash zone. (B) Alternations 
of borrowed lower-shoreface sand (with Thalassinoides) and planar-laminated sand of 
the foreshore zone. (C, D, E) Sedimentary characteristics of an aeolian dune interpreted 
as backshore dune. Note delicate inverse-grading at D, and increased grain size sorting 
at E.  
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Facies of the transgressive Hatira-1 

The transgressive part of sequence Hatira-1 (Fig. 9) is marked by burrowed 
beds with Thalassinoides alternating with cross-bedded intervals of planar-
parallel and low-angle cross-bedding (Fig. 6A,B). Thalassinoides was formed 
by deep-tier dwelling crustaceans in sandy subtidal sea-floors (Seilacher, 2007). 
The cross-bedded intervals were shaped by wave currents in the swash-
backwash zone of the foreshore.  

A 2m thick forest of well-sorted and delicately inversely graded sand (Fig. 6C, 
D) is of aeolian origin as indicated by its height, sorting and internal grain 
texture. The very narrow grain-size distribution of inversely-graded sand 
(within the medium-grained range) (Fig. 6E) is indicative of wind-driven 
sorting. Laminae-scale inverse grading characterizes climbing translatent 

Figure 5: Type-3 paleosol sequence boundary of top sequence Hatira-1. A wave 
ravinement surface truncates the paleosol. 

 

Figure 4: Fluvial incision defining sequence boundary at top sequence Hatira-2. 
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Stop 2: Sequences Hatira-1 and Hatira-2 

Observations  

Aptian thin cycles; Types of fluvial cross bedding; sandy type-1 paleosols; 
Cross-bedding types and bioturbation in a pure-sandy shallow-marine paralic 
beach-shoreface system; Coastal backshore eolian dune; Calcareous type-3 
paleosol; Marine ravinement surface; Fluvial sequence boundaries of top 
sequences 1 and 2.   

Depositional and tectonic framework of Sequence Hatira-1  

Sequence Hatira-1 (Fig. 9) reflects the sedimentary response to the creation of 
accommodation during the Early Aptian tectonic subsidence of the northern 
Negev. Deposition began above the basal unconformity by braided near-coastal 
sandy siliciclastics representing lowstand progradation during initial stage of 
sea-level rise. Further relative sea-level rise resulted in a facies change to 
interbedded bioturbated and planar cross-bedded sands of a paralic beach-to 
shoreface system that represent retrogradation and transgression. During the 
transgressive stage, waves and marine burrowers of a coastal-to-shoreface 
system reworked the siliciclastics transported by the fluvial system. Sequence 
Hatira-1 terminates by a Type-3 paleosol representing a sequence boundary 
(Fig. 4). 
Sequence Hatira-2 is relatively thin. It opens with a wave ravinement surface 
reworking the underlying paleosol and ends with a fluvial sequence boundary 
that truncated most of the sequence (Fig. 5).  
 
  

Figure 3: The unconformity at base Hatira Fm at Makhtesh Hatira. A paleosol horizon 
covers Callovian (Jurassic) strata of the Matmor Fm. The paleosol covers part of a 
regional erosion surface extending across the entire Negev and beyond. 
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transgression. Three hierarchical orders of P/R cycles may be recognized based 
on their thickness and estimation of their relative duration: (a) Thin P/R cycles 
are a few meters- to tens of meters thick, considered fourth-order; (b) Cycles of 
intermediate thickness of a few tens of meters are considered third-order. They 
form the Lowstand (LST), Transgressive (TST), and Highstand (HST) 
components of a depositional sequence. (c) Three thick cycles, 150m, 170m and 
30m thick, are considered second-order. Each of them terminates at a major 
maximum-flooding interval representing the deepest marine facies units in the 
Hatira succession.  

Unconformity at base Hatira Fm 

Stratigraphic hiatuses at the transition to Cretaceous strata are known from 
across the Negev and Sinai as well as from many other Tethyan and Atlantic 
domains (e.g. the Palmyrides, Western Europe, the North Sea, North America, 
and the Gulf of Mexico). They record low Early Cretaceous sea-levels (Haq et 
al., 1987 and others), together with uplift due to mantle plume activity, rift 
tectonics, and plate movements (Kyrkjebø et al., 2004; Zorina et al., 2008).  
The unconformity truncating the Jurassic in the Hatira Anticline (Fig. 3) 
represents an erosional surface covered by a paleosol (Laterite paleosol of 
Singer, 1975). It may be viewed as a two-component system:  regional 
downcutting by erosion during the Early Cretaceous, followed by pedogenic 
development at its termination. At Makhtesh Hatira, the youngest strata exposed 
beneath Cretaceous erosion is the Matmor Fm dated to Callovian, but 
increasingly older strata are truncated toward southern Israel (Arad, 1966; 
Garfunkel and Derin 1984; Hirsch and Roded, 1996; Gvirtzman and Garfunkel, 
1998; Segev, 2000, 2002). The erosional stage has been linked to Valanginian-
Hauterivian and Early Aptian updoming and magmatic activity, the latter 
ending at about 123 myr (Segev et al., 2005). The deep development and 
preservation of the paleosol indicates a somewhat diachronous return to tectonic 
stability prior to gradual regional subsidence. 
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the sequence boundary, hence strong representation only of the LST and/or 
TST. 
The P/R cycles are based on sedimentological interpretation.  Generally, a lower 
proximal facies (alluvial, deltaic, shoreface) represents the progradation phase, 
and an upper more distal facies represents retrogradation (shoreline shift) and 

Figure 2: Chronostratigraphic scheme, biostratigraphic zonation and genetic stratigraphy 
of the Hatira succession at Makhtesh Hatira, compared with Arabian Platform sequences. 
Sequences and P/R cycles are based on proximal/distal shifts of facies sets and paleosol 
interruptions from this study. Also shown are Cretaceous Oceanic Anoxic events, changes 
in P. foram. diversity and the long-term sea-level curve for the mid-Cretaceous. 
Lithostratigraphy is modified after Segev et al. (2005). Correlations to Arabian platform 
sequences and DSDP are tentative and refer to ammonite zone correlation. 
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293m-294m, consisting of an iron-oolite/glauconite bed. Lewy (1990) and 
Lewy and Weissbrod (1993) recovered the ammonites Knemiceras syriacum, K. 
flexiloculosum and K. gracile in the lower level while K. dubertreti occurs in 
the upper level. Two further ammonite-bearing intervals were within the 
Hevyon Formation. A marly bed in the lower part contained Hypengonoceras 
sp. (Ident. Z. Lewy, 2004) and at the top of a shell-bed topping the Hevyon Fm, 
Utaturiceras sp., Graysonites wooldridgei, Mantelliceras saxbii, Stoliczkaia 
tetragona and Mhriliceras sp. were reported (Lewy and Raab, 1978; Lewy, 
1990).  
Lewy and Raab (1978) placed the two ammonite-bearing intervals of the Hatira 
Formation in a Knemiceras zone of Early to Middle Albian age, but Lewy 
(1990) and Lewy and Weissbrod (1993) updated this zonation and attributed 
Early Albian age to the lower interval, and late Middle to early Late Albian age 
to the upper interval. Martinotti (1993) placed the first occurrence of 
Knemiceras in the Douvilleiceras mammillatum Tethyan ammonite zone of late 
Early Albian age. Ziad (2008) placed K. syriacum and K. gracile from northern 
Sinai in an Early Albian K. gracile zone correlative to the Early Albian 
Leymeriella tardefurcata and Douvilleiceras mammillatum Tethyan ammonite 
zones. Hypengonoceras sp. recovered at the lower part of the Hevyon 
Formation (Ident. Z. Lewy, 2004, pers. comm.) was placed by Lewy (1980) in 
the Late Albian Mortoniceras inflatum Tethyan ammonite zone, while the 
ammonites at the top of the Hevyon Formation indicate an Early Cenomanian 
age. 

Genetic stratigraphy at the Hatira succession: general outlines 

Two types of genetic-stratigraphic building blocks were applied the Hatira 
succession (Fig. 2): depositional sequences (sensu van Wagoner et al., 1988) 
and stratigraphic cycles (sensu Vail et al., 1977) showing Progradational-
Retrogradational trends (P/R cycles). Depositional sequences are genetic-
stratigraphic units bounded by subaerial/pedogenic unconformities related to 
sequence boundaries. Nine depositional sequences of this type are recognized in 
the Hatira succession: sequences Hatira-1 to Hatira-9. They are bounded by 
sequence boundaries. These correspond to disconformities and paraconformities 
separating marine facies units or successions from overlying fluvial successions. 
Often at Hatira, the highstand part of a sequence is eroded by fluvial activity at 
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Stop 1: Stratigraphic review and the base Hatira Fm unconformity 

Observations 

Jurassic-Cretaceous unconformity; Cretaceous basal paleosol on Jurassic 
section; Lithostratigraphic overview on the Hatira Fm; Overview on sequences 
Hatira-1 to -3. 

Ammonite biostratigraphy in the Hatira succession 

Ammonite biostratigraphy is for the present the most reliable tool for dating the 
Hatira succession of the Negev outcrops. There are two intervals with abundant 
ammonites (Fig. 2). The lower interval at 134m to 156m above the base is 
composed of marl with a distinctive iron-oolite bed. The upper interval is at 

Figure 1: Location of stops in the Hatira Fm, Makhtesh Hatira. 
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2. We will show some climate-controlled sedimentary events recorded in 
the "Hatira succession".  

We explore the climatic context taking into account that the Aptian and Albian 
stages represent a time of major tectonic re-organizations related to the opening 
of the Atlantic Ocean (Wilson, 1992) and to peak production of ocean-crust 
(Larson, 1991). Consequently, the rate of emission of greenhouse gases by 
volcanic outgassing was intensified (Arthur et al., 1985; Larson, 1991). High 
atmospheric and oceanic temperatures, also in high latitudes, led to smaller 
pole-to-equator temperature gradients and stagnation of oceanic circulation 
(Barron, 1983; Huber et al., 1995). Sequestration of organic carbon in large 
quantities on stagnant ocean floors (Cretaceous Oceanic Anoxic Events) is 
linked to short-term cooling events superposed on the warm, long-term 
greenhouse. 

We apply modern sequence stratigraphy (e.g., Catuneanu, 2006) based on high 
resolution sedimentological study of marginal-marine, shallow- and deep-
marine siliciclastic systems including marine carbonates (e.g. Mulder et al., 
2003; Dalrymple, 1992; Dalrymple and Choi, 2007; Longhitano et al., 2012; 
Zavala et al., 2011; Schlager, 2005). Paleoclimatic evidence from the terrestrial 
record included an initial field and micromorphological study of paleosols from 
the 'critical zone' (sensu Amundson et. al, 2007) following also Retallack (2001) 
and Stoops et al. (2010).  
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Field trip 5: 

Field Excursion in the Hatira Anticline, Northern Negev: 
High-resolution sequence stratigraphy of the Aptian-

Albian Hatira succession 
Benjamini Chaim ,Frank Ran 

Department of Geological and Environmental Sciences, Ben Gurion University 
of the Negev, Beer-Sheva, Israel 
 
 

Introduction 
The "Hatira sedimentary succession" of the Hatira Anticline is the subject of 
this field trip (Fig.1). It includes the siliciclastic-carbonate Hatira Fm of Aptian 
- Late Albian age and the lower part of the mostly carbonate Hevyon Fm of 
Late Albian Age.  

The Hatira Fm, the main focus of this field trip, is exposed in the north-central 
Negev in the erosive crests of the Hatira, Hazera and Ramon anticlines, Mt. Arif 
and Nekarot Valley, with a type sections in the Hatira anticline (Blake, 1936; 
Greenberg, 1968; Bartov et al., 1980). Other major exposures are in the Timna-
Eilat region of the southern Negev (e.g. Weissbrod, 1993), Sinai (Weissbrod & 
Barthel, 1998), Jordan (Amireh, 1997) and Galilee (Bachmann and Hirsch, 
2006).  

Weinberger (1986) and Amireh (1997) found that depositional regime of the 
Hatira Fm, and its equivalent in Jordan, represents a meandering to braided 
alluvial system as well as coastal, peritidal and shallow-marine inner shelf 
settings.  

As marginal-marine systems have the potential to sensitively record subtle 
changes in accommodation, study of the high-resolution sequence stratigraphy 
of the Hatira succession may shed light on the sequence of events that occurred 
in the Northern Negev during the Aptian-Albian and their controlling factors.   

In this excursion at Makhtesh Hatira, we will address the following core issues: 

1. We will show the sequence stratigraphic framework of the Hatira 
succession and its link to Aptian and Albian depositional, eustatic, and 
tectonic events. 
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