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עמק החולה וגראבן נווה אטי"ב בחרמון
4 3, יהודה אייל 2, אריאל היימן 1, חגי רון גדעון בר

1. המכון הגיאולוגי

2. המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

3. מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע

4. המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

סיור זה משלב נקודות תצפית גיאולוגיות סביב עמק החולה עם ביקור בגראבן של נווה אטי"ב בחרמון. 

מטרות הסיור הן: )1( מעקב אחר מרכיבי ההעתקה העיקריים והמבנים הראשיים והמשניים המאפיינים 

את גבול הלוחות בצפון ישראל והבנת משמעותם הטקטונית; )2( הצגת מגוון תופעות הקשורות 

בהיווצרותו של מבנה מתיחה בלב אזור הלחיצה והגזירה של החרמון ולמוד מנגנון יצירתו; )3( הבנת 

הקשר בין הגראבן והמעוות הכללי בחרמון. החלק הראשון של הסיור מהווה התבוננות נוספת על 

בקע ים המלח בצפון ישראל על פי עבודות שנעשו בעבר ואשר הוצגו בסיורים קודמים )היימן, 1994; 

רון וחוב', 1997; וינברגר וסנה, 2004(. חלקו השני של הסיור מתמקד בגראבן נווה אטי"ב וטרם הוצג 

בסיורים קודמים.

רקע גיאולוגי - טקטוני

π עמק החולה

בקע ים המלח בנוי בצפון הארץ מסדרה של אגנים )כנרת, חולה ועמק עיון( שמופרדים על ידי בלוקים 

מורמים )רמת כורזים ומטולה( )איור 1(. בצפון עמק החולה חלה התפצלות לחמישה העתקים בעלי 

מרכיב של תנועה אופקית שמאלית )היימן, 1990; איור 1(: )1( העתק סרג'יה המקיף את החרמון 

ממזרח; )2( העתק שיאון החוצה את החרמון וממשיך ללבנון כהעתק רשאיה; )3( העתק חצביה 

שתחילתו בהעתק שחומית, כיוונו צפון-צפון-מזרח, והמשכו בבקעת החצבני שם הוא מהווה את 

גבולה המערבי; )4( העתק יאמונה, המשכו של העתק קריית שמונה, שנמשך מעמק עיון לצפון-צפון-

מזרח אל עבר הבקעה והלאה צפונה אל עבר צפון סוריה ותורכיה; )5( העתק רום, שכיוונו לצפון-

צפון-מערב, מתפצל מהעתק קריית שמונה )יאמונה( עובר ממערב לעמק עיון, יוצר את המצוק החריף 

של הבופור ונמשך צפונה עד מדרום לביירות. סיבה אפשרית להתפצלות זו היא השינוי בכיוון 

הטרנספורם הגורם לכך שתנועה בכיוון צפון-דרום איננה יכולה להתבצע ללא מעוות משמעותי. 

קיומם של מספר העתקים מאפשר חלוקה של המעוות וכתוצאה מכך התנועה האופקית לאורך העתק 

.)Garfunkel, 1981( יאמונה קטנה מ-105 ק"מ והיא כנראה לכל היותר 80 ק"מ

עמק החולה הינו גראבן מעוין )rhomb-shaped graben( המוגבל ממזרחו בהעתקי השוליים של הגולן 

וממערב בהעתק קריית שמונה. בעבר הוצע שעמק החולה נוצר על ידי מודל pull-apart )ראה למשל, 

ן "ב בחרמו וה אטי ו נ וגראבן  עמק החולה 
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Garfunkel, 1981; Freund et al., 1970(. יתכן שקיים גם מרכיב של רוטציה של בלוקים גדולים ביצירת 

עמק החולה וזאת כתוצאה משינוי כללי בכיוון הטרנספורם מצפון לחולה באזור החרמון )היימן, 1990(. 

Schattner and Weinberger )2008( הציעו שמאז הפלייסטוקן התיכון העתק הבקע הראשי חוצה את 

עמק החולה מדרום מזרח לצפון מערב )ראה בעניין זה גם את עבודתם של עגנון וחוב' המוצגת בסיור 

בחוברת זו(. .Heimann et al )בדפוס( הציעו כי בתהליך יצירת המבנה הכללי של עמק החולה כגראבן 

מעוין נדד ההעתק האלכסוני הדרומי צפונה עם הזמן.

החתך הסטרטיגרפי בתת הקרקע בעמק החולה מורכב מחילופין של סדימנטים אגמיים ובזלות. תיארוך 

הבזלות בשיטת 40Ar /39Ar בקידוח נוטרה Heimann and Steinitz, 1989( 3( מצביע על כך שהן מסודרות 

בסדר סטרטיגרפי וכן שקרוב לבסיס הקידוח מצויה בזלת בת 8.8 מ.ש ומספר מטרים מעליה בזלת 

בת 4.1 מ.ש. קיומו של חתך עבה של סדימנטים ובזלות מגיל הצעיר מ- 4.1 מ.ש. מצביע על כך 

כשבתקופה זו שימש העמק כאגן. מנגד, בתקופה הקודמת ל- 4.1 מ.ש. לא שקעו משקעים עבים 

ולפיכך נראה שהאזור לא שימש כאגן. לאור זאת, ומשיקולים נוספים, הוצע שעמק החולה החל להיווצר 

במבנהו הנוכחי לפני כ-4 מ.ש )Heimann and Steinitz, 1989(. לפני כ-2.5 מ.ש. הגיע עמק החולה לגובהו 

הטופוגרפי הנוכחי ומאז קצב השתפלותו שווה בממוצע לקצב הסדימנטציה )היימן, 1990(.

איור 1. מערכות ההעתקים בחלקו הצפוני של בקע ים 

המלח בצפון ישראל ובדרום לבנון )היימן, 1990(.
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π החרמון

 )1965( Freund .)1 החרמון הוא אחד המבנים המורכבים ביותר לאורך טרנספורם ים המלח )איור 

ו- .Freund et al )1970( ייחסו את היווצרותו למשטר מאמצים לחיצתי )transpression( בעקבות השינוי 

בכיוון הטרנספורם מדרום-צפון לצפון-מזרח לאורך קטע יאמונה. בתצפית אל החרמון ניתן לראות 

היטב כי למרות שהמבנה תלול, חלקו העליון של החרמון הוא מישורי ולא קיימים בו אזורים עם 

טופוגרפיה חדה. .Heimann et al )1990( הציעו שזהו מישור ארוזיבי מיוקני שהוסט כתוצאה מהעתקה 

מאוחרת בתוך החרמון וחלקיו מצויים כיום בגבהים שונים. היימן )1990( הציע כי עיקר התרוממות 

מבנה החרמון היא פליו-פלייסטוקנית ושניתן אולי לקשור את תחילת ההתרוממות לשינוי באופי 

התנועה לאורך גבול הפלטות )Joffe and Garfunkel, 1987( שהביא גם ליצירת עמק החולה. במידה 

וקשר כזה אכן קיים החלה התרוממות העיקרית של מבנה החרמון לפני פחות מ-4 מ.ש. וגילו כגיל 

עמק החולה )היימן, 1990(. 

 )1987( Ron הציעו שהמעוות הפנימי בחרמון מלווה ברוטציה של בלוקים, ו )1979( Freund & Tarling 

הראה בעזרת מדידות פליאומגנטיות שאכן חלקים נרחבים בחרמון עברו רוטציה סביב ציר אנכי של 

כ 60º נגד כיוון השעון. ניתוח מכני וקינמטי )Nur et al., 1986( מראה שכמות רוטציה כזאת מחייבת 
החלקה על שתיים או שלש מערכות היררכיות של העתקים. המעוות הפנימי בחרמון הוסבר על ידי 

.Ron et al )1990( כתוצאה של החלקה בשלבים לאורך 3 מערכות העתקה אופקית ימנית תחת שדה 

מאמצים אחיד בכיוון צפון-דרום. כל מערכת נוצרה תחילה בכיוון צפון-צפון-מערב, האופטימלי לשדה 

המאמצים, ועברה רוטציה נגד כיוון השעון עד אשר כיוונה לא אפשר יותר המשך החלקה. עם נעילתה 

נוצרה מערכת חדשה בכיוון האופטימלי לשדה המאמצים. 

Shimron )1998( הציע מודל סטרוקטורלי אלטרנטיבי לחרמון שמדגיש את הטקטוניקה המזוזואית. 

על פי מודל זה עבר החרמון סיבוב של 60º נגד כיוון השעון וכיווני המאמצים הסתובבו בכ-50º עם 

כיוון השעון מאז הקרטיקון התחתון. הדבר גרם לכך שמרבית ההעתקים בחרמון, שנוצרו ביורא 

המאוחר ובקרטיקון המוקדם, פעלו מחדש מאוחר יותר בכיוונים מנוגדים. 

האלמנטים הסטרוקטורליים הבולטים ביותר בחרמון הם קמטים בכיוון צפון-מזרח והעתקים בכיוון 

צפון-מזרח ומזרח-מערב. פחות בולטים במפות הגיאולוגיות ובטופוגרפיה, אך עדיין בעלי חשיבות 

סטרוקטורלית רבה, הם העתקים משניים רבים אשר מתחלקים לשתי מערכות תזוזה אופקית משלימות 

)conjugate(: העתקים ימניים בכיוון צפון-מערב והעתקים שמאליים בכיוון צפון-דרום עד צפון-מזרח 

)Ron, 1987(. שני העתקים עיקריים בכיוון צפון-מזרח, העתק רשאייה והעתק סרג'ייה, חוצים את 

החרמון )האחרון מגביל את החרמון מדרום-מזרח, איור 1(. לאורך העתק רשאייה חושבה תזוזה 

אופקית שמאלית של כ 1000 מ' )פרוינד, Heimann et al., 1990 ;1980(, ולאורך חלקו הצפוני של העתק 

סרג'ייה הוצעה תזוזה שמאלית של לפחות 20 ק"מ )Walley, 1988(. חלקו הדרומי של ההעתק ויחסו 

לבקע ים המלח אינם ברורים דיים. יתכן שהעתק גובתה, שחוצה את דרום החרמון בכיוון צפון-מזרח, 

מהווה את המשכו הדרומי של העתק סרג'ייה. גראבן נווה אטי"ב, בו נבקר בסיור זה, התפתח לאורך 

העתק גובתה.

ן "ב בחרמו וה אטי ו נ וגראבן  עמק החולה 
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π גראבן נווה אטי"ב

החלוקה לתצורות של החתך הסטרטיגרפי החשוף בגראבן ובשוליו )איור 2( עוקבת אחר עבודתו של 

Hirsch )1996(. החתך כולל סלעים סדימנטריים מגיל יורא תיכון עד עליון מתצורות חרמון, הקורלטיבית 

לתצורת זוהר בנגב )גולדברג, 1969, גולדברג וחוב', 1981(, מג'דל שמס )קורלטיבית לתצורת כידוד 

ולחלקה התחתון של תצורת באר שבע( ונחל סער )חלק עליון של תצ' באר שבע ותצ' חלוצה(. בגג 

החתך סלעים וולקניים ואבני חול מגיל קרטיקון תחתון )תצורות תייסיר וחתירה, בהתאמה(. בקרטיקון 

התחתון חדרו לסלעים היוראסיים דייקים בזלתיים, שעברו בדרך כלל החלפה, צינורות הזנה וולקניים, 

וברקציה וולקנית בהרכב בזלתי )איור 2(. 

הכיוון הכללי של הגראבן הוא צפון-מזרח, אורכו כ-8 ק"מ ורוחבו כ-1 ק"מ. בקצהו הצפוני-מזרחי 

מתלכדים העתקי השוליים להעתק אחד. בחלקו הדרום-מערבי של הגראבן הוא מכוסה על ידי סחף 

צעיר. הזריקה האנכית לאורך העתק השוליים המזרחי )EGF( משתנה בין מטרים ספורים בצפון מזרח, 

שם נמצאת תצורת חרמון בתוך הגראבן ובשוליו, לכ-200 מ' באזור נווה אטי"ב ומגיעה לכ-450 מ' 

באזור עין קיניה, שם נמצאת תצורת חרמון מחוץ לגראבן ותצורת חתירה בתוכו )איור 2ב'(. קשה 

להעריך את מידת ההסטה האנכית לאורך ההעתק המערבי )WGF( כיון שהמגע בין תצורות חרמון 

ומג'דל שמס אינו מצוי מערבית לגראבן. כל היחידות היוראסיות והקרטיקוניות מוסטות על ידי העתקי 

הגראבן, ובחלקו הצפוני נראה כי מוסט גם משטח הגידוע הניאוגני )הפנפליין( של החרמון. 

ההעתקים הראשיים הגובלים את הגראבן בנויים ממספר רב של מישורים )מעל 200( שאורכם נע בין 

מטרים בודדים לעשרות מטרים )Baer et al., 1997(. מישורים אלה משנים תכופות כיוון ונטייה ויוצרים 

 ,40º-90º קירות מפותלים שכיוונם בי-מודלי, לצפון ולצפון-מזרח )איור 3א'(. נטיית מישורי ההעתקים

וכיוון ההחלקה לאורכם בדרך כלל נורמלי )dip-slip( או נורמלי-אלכסוני עם מרכיב תנועה שמאלי. 

בקצה הצפוני ובקצה הדרומי של הגראבן כיווני ההחלקה תת-אופקיים במגמה שמאלית )ראה תיאור 

התחנות בהמשך(. קיימת מידה מסוימת של קורלציה בין כיווני ההעתקים, נטייתם, וכיווני ההחלקה 

לאורכם )Baer et al., 1997(. ההעתקים שכיוונם צפון-דרום מראים בדרך כלל העתקה נורמלית, וככל 

שכיוון ההעתקים יותר צפוני-מזרחי, נטייתם תלולה יותר, וסימני ההחלקה לאורכם אופקיים יותר 

 )stress inversion( הקבצת ההעתקים לתחנות לצורך שחזור שדה המאמצים בזמן יצירתם .)'איור 3ג(

מצביע בבירור על פיזור גדול יותר של כיווני ההעתקים מאשר של כיווני ההחלקה, דבר המעיד על 

כך שהעתקים בכיוונים שונים החליקו באותו כיוון )איור 4(. מידת ההסטה האופקית השמאלית לאורך 

ההעתק המזרחי ניתנת להערכה על סמך שילוב נטיית סימני ההחלקה ומידת ההסטה האנכית. כך 

למשל, כקילומטר דרומית לנווה אטי"ב ההסטה האנכית היא כ-200 מ' ונטיית סימני ההחלקה 45° 

לדרום-מערב. מכאן ניתן לחשב שההסטה האופקית אף היא כ-200 מ'. מספר דומה )250 מ'( מתקבל 

 V ממדידת ההסטה של קצה גוף הברקציה הוולקנית לאורך ההעתק המזרחי באותו איזור )מסומן

באיור 2א'(. 
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 .)Baer et al., 1997( מפה גיאולוגית של גראבן נווה אטי"ב )איור 2. )א 

)ב( חתכים סטרוקטורליים לרוחב הגראבן. למיקום החתכים, ראה איור 2א'.
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איור 3. )א( שושנת כיוונים של מקטעי ההעתקים הגובלים את הגראבן. )ב( השלכה סטריאוגרפית שוות שטח המראה 

ניצבים למישורי ההעתקים לאורך קירות הגראבן ובסביבתם. )ג( כיווני ההחלקה לאורך מישורי ההעתקים. 
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 איור 4. השלכות סטריאוגרפיות שוות שטח המראות ניצבים למישורי ההעתקים וכיווני ההחלקה לאורך מישורי ההעתקים 

ב-7 תחנות לאורך קירות הגראבן. בכל תחנה ניתן לראות פיזור גדול יותר של כיווני ההעתקים מאשר של כיווני ההחלקה. 

למיקום התחנות ראה איור 2א'.
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תחנות הסיור 

 איור 5. )א( תחנות הסיור. 

 )ב( פירוט התחנות בגראבן נווה אטי"ב 

)מסומן במלבן באיור 5א'(. 
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תחנה π 1 תל פאחר

מבט כללי אל עמק החולה ואל קווי הגבעות במזרח ובמערב העמק 

מערכת העתקים בכיוון צפון-דרום מהווה את הגבול המזרחי והמערבי של עמק החולה. במזרח, העתק 

שמיר, שכיוונו לצפון מזרח )איור 1(, מתפצל מהמערכת הראשית באזור קיבוץ שמיר. תופעות דומות 

של התפצלות לצפון מזרח נצפו בהעתק שיח עלי באזור הכנרת ובהעתק שיאון שבחרמון )איור 1(. 

זריקתו המכסימאלית של העתק שמיר היא 400 מ' בדרום מערב, והיא מצטמצמת עד לאפס לצפון 

מזרח. הפעילות העיקרית לאורך ההעתק עתיקה לפחות משני מיליון שנה, שהוא גיל בזלת דלווה 

המכסה את ההעתק )היימן, 1990(.

סדרת גבעות בולטת מעל סביבתה בשולי עמק החולה. הגבעות - תל אנפה, תל קליל, גבעת האם, 

גבעת עזז ותל חמרה, מסודרות בכיוון כללי לצפון צפון מזרח. הוצע כי גבעות אלו נוצרו כמבני לחיצה 

שמאלית  אופקית  מהעתקה  כתוצאה  עזז,  העתק  לאורך  ימני  דרוג  באזורי   )Push-up swells( 

)Heimann and Ron, 1987; איור 6(. קיומם של שקעים בלתי מנוקזים וגילן הצעיר של הבזלות 

הנחשפות בגבעות מעידים כי גיל הפעילות לאורך העתק זה צעיר ביותר. גבעת אנפה, הדרומית מבין 

הגבעות, בנויה מבזלת צעירה שגילה 0.22 מ.ש. )היימן, 1990(, ומכאן שהלחיצה שהביאה להרמתה 

מאוחרת לגיל זה.

איור 6. סדרות גבעות 

שנוצרו באזורי דרוג ימני 

לאורך העתקי עזז 

 Heimann( ושחומית

 .)and Ron, 1987
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בגבעת חמרה שבאזור הבניאס נחשף טרוורטין המוטה עקב התרוממות הגבעה יחד עם הקונגלומרט 

המרכיב אותה )איור 7(. הטרוורטין תוארך לגיל של כ-25,000 שנה )Heimann and Sass, 1989( ומכאן 

שחלק מהפעילות על העתק זה מאוחר לגיל זה. בעבודה פלאוסייסמית שנעשתה על ההעתק בקרבת 

גבעת האם )Zilberman et al., 2000( נמצאה פעילות צעירה של העתקה בשתי אפיזודות עיקריות, לפני 

12 אלף שנה ו-6000 שנה. הקולוביום של פני השטח אינו מועתק ולפיכך בעת האחרונה לא התרחשה 

העתקה על קטע זה של ההעתק. במערב העמק מצוי העתק נוסף, העתק שחומית לאורכו נמצאו מבני 

התרוממות דומים: גבעת שחומית, תל ברום, תל הגידם, גבעת עגל ורכס חממיס )איור 6(.

תחנות 2-10: גראבן נווה אטי"ב )איור 5ב'(

תחנה π 2 תצפית כללית על הגראבן

)על דרך עפר שפונה מהכביש הראשי לצפון-מזרח(

במבט צפונה ניתן לראות את הגראבן, שכיוונו הכללי צפון-דרום, ובמרכזו הישוב נווה אטי"ב. בשולי 

הגראבן סלעי גיר מתצורת חרמון ובתוך הגראבן גיר וחוואר מתצורת מג'דל שמס )"פצלי כידוד"(. 

הגראבן מוגבל על ידי שני העתקים, מזרחי ומערבי )איור 8(. את החתך המלא עד לתצורת חתירה 

הקרטיקונית ניתן לראות ממזרח לגראבן )איור 9(. 

תחנה π 3 העתק הגבול המערבי

)לאורך הדרך כ 100 מ' צפונה(

העתקה נורמלית לאורך מישורים שונים שנטייתם נעה בין 40º ל-80º וכיוונם משתנה תכופות בתחום 

שבין צפון-מערב לצפון מזרח )איור 10(. סימני החלקה מקובצים בעיקר לכיוון מערב בעוד טווח כיווני 

ההעתקים רחב בהרבה )תחנת מדידות 1 באיור 4(. ההחלקה התבצעה במקרים רבים לאורך קווי החיתוך 

בין מישורי ההעתקים. במקרים בהם סימני ההחלקה אלכסוניים קיים מרכיב של העתקה שמאלית. 

תחנה π 4 דורות שונים של מערכות העתקים ועורקים

)בהמשך הדרך, כ-50 מ' צפונה(

משטחי גיר מתצורת מג'דל שמס עשירים במאובני צדפות ואמוניטים )Belemnites(. על גבי המשטחים 

מספר מערכות עורקים והעתקים מגילים שונים. הסטות אופקיות ברורות נצפות בעיקר לאורך שתי 

מערכות העתקה משלימות )conjugate set(: מערכת תזוזה אופקית ימנית בכיוון 330º - 340º, ומערכת 

תזוזה אופקית שמאלית בכיוון 020º - 030º )איור 11(. שתי המערכות מסיטות שתי מערכות קדומות 

יותר של עורקי קלציט: הצעירה יותר, בכיוון 290º, לאורכה ניתן לראות מעויינים קטנים של קלציט 

המעידים על גזירה ימנית )מסומנים בחץ באיור 12(, והעתיקה  ביותר, בכיוון 260º - 275º  שבמקומות 

עברה בודינציה )איור 13(. כיוון הגזירה המשוער לאורך מערכת זו, על סמך כיוון הבודינים וצורתם 

גם הוא ימני. 
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איורים 7-13:  7. גבעת חמרה: טרוורטין וקונגלומרט נטויים עקב 

התרוממות הגבעה לאורך חלקו הצפוני של העתק עזז. 8. מבט צפונה 

לכיוון הגראבן. קוים לבנים מציינים את העתקי הגבול של הגראבן: 

WGF - המערבי ו-EGF - המזרחי. 9. החתך הסטרטיגרפי בשולים 
המזרחיים של הגראבן. 10. מערכת מפותלת של מישורי החלקה 

נורמליים לאורך העתק הגראבן המערבי. 11. מערכת משלימה 

)conjugate set( של עורקים והעתקים המציינת מאמץ לחיצה אופקי 
ראשי בכיוון צפון-דרום. שתי המערכות מסיטות מערכת עורקים 

קדומה יותר שכיוונה מזרח-מערב )ראה איור 13(. 12. עורק שכיוונו 

290º ולאורכו מעוינים של קלציט המצביעים על כיוון גזירה ימני. 13. 
עורק קדום בכיוון מזרח-מערב שעבר מעוות לבודינים ככל הנראה 

עקב גזירה ימנית במקביל לו )ראה כיווני ההסטה של הבודינים(.
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הניתוח הסטטיסטי של ההעתקים הימניים במחשוף זה )איור 14א'( מגדיר שלש מערכות )איור 14ב', 

המערכת  המערכות.  שלש  בין  כרונולוגי  סדר  להגדיר  מאפשרים  ההעתקים  בין  השדה  יחסי  ג'(. 

נמדדו  דומות  14ג'(. מערכות  3 באיור  ודור   1 דור   ;13  ,11 )איורים  יותר  והצעירה מפותחות  העתיקה 

באתרים נוספים בחרמון )איור 14ד'(.

איור 14. )א( שושנת כיוונים של הניצבים להעתקים הימניים במחשוף נווה אטי"ב. )ב( השלכה סטיריאוגרפית שוות שטח 

של מישורי ההעתקים והניצבים להם. )ג( כיוונים ממוצעים של 3 אוכלוסיות ההעתקים הימניים במחשוף נווה אטי"ב ויחסי 

 הגיל ביניהם. )ד( כיוונים ממוצעים של 3 אוכלוסיות ההעתקים הימניים בחרמון ויחסי הגיל ביניהם. 

 .)1990( Ron et al.  איור זה מתוך
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תחנה π 5 מגע אנכי בין ברקציה וולקנית קרטיקונית לסלעי תצורת מג'דל שמס
)כ-400 מ' מזרחית לתחנה 4(

הברקציה מורכבת משברי בזלת ומעט סלעי גיר יוראסיים. היא נוצרה בקרטיקון התחתון כנראה בלוע 

או בצינור הזנה וולקני במגע עם מים תוך כדי התקררות מהירה )Shimron and Peltz, 1993(. בתחנה 

זו נחשף מגע אנכי )של חדירה( בין הברקציה וחרסיות מתצורת מג'דל שמס )איור 15(. מחשוף נוסף 

של אותו גוף נמצא מזרחית לגראבן )תחנה 6(. שני המחשופים נדגמו לבדיקה פליאומגנטית על מנת 

ללמוד, )1( האם הרוטציה בחרמון מאוחרת לקרטיקון התחתון? )2( האם מידת הרוטציה שונה בתוך 

התוצאות  קיניה.  עין  ליד  הגראבן  בתוך  נדגם  נוסף  קרטיקוני  גברו  גוף  לו?  ומחוצה  הגראבן 

הפליאומגנטיות )Baer et al., 1997( )איור 21( מצביעות על כך שכל האתרים עברו רוטציה נגד כיוון 

  .)1987( Ron 60 ביחס לכיוון הצפוי בקרטיקון, בהתאמה לתוצאות קודמות שלº-השעון של יותר מ

הכיוונים הממוצעים של שני האתרים שבתחומי הגראבן כמעט זהים )איור 21(, ושניהם עברו רוטציה 

פחותה בכ-17º מזו שעברה הברקציה מחוץ לגראבן. כל הרוטציה התבצעה מאוחר לקרטיקון התחתון. 

דיון במשמעות התוצאות הללו לגבי מנגנון התפתחות הגראבן יובא בהמשך. 

נלך לאורך מחשוף הברקציה מזרחה ונזהה את המגע הצפוני שלה עם תצורת מג'דל שמס. במבט 

מזרחה נזהה את העתק הגראבן המזרחי ואת גוף הברקציה מעברו השני של ההעתק )יוצר עמק רחב 

עקב הבלייה הרבה יותר יחסית לגיר(. ניתן לראות שהמגע הצפוני של הברקציה עם תצורת חרמון 

מעברו המזרחי של ההעתק מוסט בכ-250 מ' ביחס לגבול הברקציה בתוך הגראבן. 

תחנה π 6 גוף הברקציה הוולקנית בתצורת חרמון מחוץ לגראבן

)כ 400 מ' דרומית-מזרחית לתחנה 5(

בתחנה זו ניתן לראות את המשכו של גוף הברקציה כשהוא חדור לתצורת חרמון מצידו המזרחי של 

העתק הגראבן המזרחי )איור 2א'(. 

 תחנה π 7 הסטה של המגע הדרומי של הברקציה הוולקנית לאורך העתק  
 הגראבן המזרחי  

)כ-400 מ' דרומית-מערבית לתחנה 6(

נלך דרומה לאורך ההעתק המזרחי של הגראבן ונזהה את הברקציה )בלויה יותר( מועתקת מול תצורת 

חרמון ממזרח. המגע הדרומי של הברקציה עם סלעי הסביבה בתוך הגראבן מוסט אף הוא בכ-250 

מ' דרומה לעומת מגע זה בצידו המזרחי של ההעתק מחוץ לגראבן. זוהי אם כן, מידת ההסטה 

השמאלית המוערכת לאורך ההעתק, והיא נמצאת בהתאמה עם ערך של כ-200 מ' שחושב מעט 

צפונית למקום זה על סמך נטיית סימני ההחלקה וכמות ההסטה האנכית. 

מכאן נמשיך דרומה לאורך ההעתק עד לעין קיניה. נראה מישורי העתקה נורמלית עם מרכיב שמאלי 

ושינויים תכופים בכיוון מישורי ההעתק. 
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תחנה π 8 ההעתק המזרחי ליד עין קיניה

)מעט מזרחית לבתים הצפוניים ביותר של הכפר(

מישור של העתק הגראבן המזרחי המפריד בין תצורת חרמון מחוץ לגראבן לתצורת חתירה בגראבן. 

על מישור ההעתק שני דורות של סימני החלקה: דור קדום, אלכסוני, עם רכיב שמאלי נחתך על ידי 

דור צעיר יותר תת-אופקי )איור 16(. חישוב מידת ההסטה האופקית המינימלית בנקודה זו על סמך 

נטיית סימני ההחלקה )40º( ומידת ההסטה האנכית )כ-200 מ'( נותן ערך של כ-240 מטרים.

תחנה π 9 מערכות העתקי תנועה אופקית - המעוות הפנימי בחרמון

)מחצבה נטושה על הכביש בין נווה אטי"ב וצומת מג'דל שמס(

בתחנה זאת ניתן לראות שפע של מישורים עם סימני החלקה אופקיים בסלעי תצורת חרמון הגירית 

- דולומיטית. מחשופים אלה מדגימים את אופי המעוות הפנימי בחרמון המאופיין ע"י מערכות גזירה 

אופקית אינטנסיבית. כמו כן רואים שסימני ההחלקה מקבילים לשכוב, כאשר השכבות עצמן נטויות 

במגמת הקמוט הכללית של החרמון. מכאן ניתן להסיק שמעוות פנימי זה של גזירה אופקית קדם 

ברובו לקמוט. יחסי השדה והחתוך ההדדי בין מערכות ההעתקים באתר זה אינם ברורים ולכן לא 

ניתן להגדיר את ההיררכיה הכרונולוגית של מערכות אלה.

תחנה π 10 העתקים תת-מקבילים להעתק הגראבן המזרחי 

)על הכביש ממג'דל שמס לאתר החרמון, כ-300 מ' צפונית למפגש עם מעלה גולני(

נמשיך למג'דל שמס ומשם לכיוון אתר החרמון. לאורך הכביש נחשפת תצורת חרמון עם חללים 

 קארסטיים שהתמלאו במשקעי מערות. נראה כי החללים נוצרו לאורך מישורי העתקה בכיוון 

060°-040°, תת-מקבילים להעתק הגראבן המזרחי )איור 17(. בהמשך הכביש חלל נוסף בו משקעי 
המערה הוסטו על ידי העתק מקביל להעתק הקודם )איור 18(. על גבי מישור ההעתק ומשקעי המערה 

סימני החלקה תת-אופקיים המצביעים על תנועה יחסית שמאלית )איורים 18, 19( וסימני ריסוק 

באזור לחיצה מקומי בו קיימת מדרגה ימנית קטנה )איור 19(. כמה מטרים צפונה לאורך הכביש 

מישור נוסף עם סימני החלקה )איור 20(. מילוי קלציטי עבה באזורי הדירוג השמאליים שלאורך 

המישור מעיד אף הוא על תנועה אופקית שמאלית )איור 20(.

נתרחק מהכביש לדיון במשמעות התצפיות ולסיכום חלק זה של הסיור:

שדה המאמצים בזמן יצירת הגראבן, גילו, ומנגנון יצירתו 

על מנת להבין את מנגנון וגיל יצירת הגראבן נעשה ניסיון לשחזר את שדה המאמצים בזמן יצירתו 

על ידי היפוך מאמצים )stress inversion( בשבעה אתרים לאורך קירות הגראבן. בכל אתר נמדדו 

כיווני ההעתקים, נטייתם, ומגמת ההחלקה לאורכם )על סמך סימני ההחלקה(. כל אתר כולל אוכלוסיה 

של כמה עשרות העתקים קטנים בקטע של כמה עשרות מטרים לאורך ההעתקים הראשיים ולצידם. 
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שיטת ההיפוך מתוארת בפירוט אצל Reches )1987(. עבור כל אוכלוסיה של העתקים חושב טנזור מאמץ 

כללי המתאים ביותר ליצירת רב ההעתקים וזוויות אי התאמה ממוצעות בין צירי המאמצים העיקריים 

של הטנזור הכללי לצירי מאמצים אידיאליים עבור כל העתק באוכלוסייה. הטנזור הכללי חושב פעמיים: 

פעם עבור גיאומטריית ההעתקים הנוכחית ופעם עבור ההעתקים אחרי שכל אחד מהם עבר תיקון 

טקטוני כלומר רוטציה עם השכבות למצבן האופקי המקורי. הפתרון העדיף בין שני החישובים הוא זה 

שבו זוויות אי ההתאמה נמוכות יותר. כך ניתן לבדוק גם את יחסי הגיל בין הקימוט להעתקה.

איורים 15-20: 15. מגע חדירה של ברקציה וולקנית מגיל קרטיקון תחתון אל תצורת מג'דל שמס בתוך הגראבן. 16. שני 
דורות של סימני החלקה על מישור העתק הגראבן המזרחי, עין קיניה. 17. משקעי מערות בחלל קארסטי לאורך העתק. 18. 
העתקה של משקעי המערה. 19. סימני החלקה וריסוק לאורך מישור ההעתק. 20. סימני החלקה אופקיים ומילוי קלציטי 

עבה באזורי הדירוג השמאליים שמצביעים על תנועה אופקית שמאלית.
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תוצאות היפוך המאמצים מופיעות באיור 4. באתרים 1 - 5 צירי הלחיצה המרביים )σ1( אנכיים וחישוב 

המאמצים במצב הנוכחי נותן זוויות אי התאמה נמוכות יותר ופתרון "אנדרסוני" )צירי המאמצים 

 )σ1( יותר מאשר בחישוב המתוקן טקטונית. באתר 7 צירי הלחיצה המרביים )אנכיים ואופקיים

אופקיים בכיוון צפון-דרום וחישוב המאמצים במצב המתוקן טקטונית נותן  זוויות אי התאמה נמוכות 

יותר ופתרון יותר  "אנדרסוני".  תוצאות אלה עשויות להעיד על כך שההעתקים באתר 7 נוצרו לפני 

קימוט השכבות הסמוכות להם ואילו באתרים 1 - 5 נוצרו ההעתקים אחרי הקימוט. באתר 6 שני 

דורות של החלקה )איור 16( המצביעים על כך שהעתקה נורמלית קדמה להעתקה האופקית.

 איור 21. השלכה סטריאוגרפית שוות שטח של תוצאות המדידות הפליאומגנטיות בגראבן ומחוצה לו. לכל הוקטורים 

)פרט לממוצע החרמון והכיוון הצפוי בקרטיקון( אינקלינציה שלילית )כלפי מעלה(.

גראבן נווה אטי"ב נוצר באזור שהיה פעיל מאד מבחינה וולקנית בקרטיקון התחתון וכנראה שבאותה 

תקופה התקיימה בו גם טופוגרפיה משמעותית )Shimron & Peltz, 1993(. ריבוי הגלישות הקרטיקוניות 

באזור הובילו את אותם מחברים להציע גיל קרטיקוני לגראבן ומודל יצירה שכולל פעילות וולקנית 

רבה. בעבודה זו, ובמהלך הסיור, ניתן להתרשם שכל היחידות הקרטיקוניות ויתכן שגם מישור הגידוע 

הניאוגני של החרמון הוסטו על ידי העתקי הגראבן. שדה המאמצים שיצר את הגראבן דומה לשדה 

המאמצים הנוכחי לאורך בקע ים המלח מאז המיוקן )Eyal & Reches, 1983; Eyal, 1996(, ולכן נראה 

שיצירת הגראבן בו-זמנית ליצירת הבקע ולהתרוממות הצעירה של החרמון. פעילות מיקרו-סיסמית 

עכשווית נרשמה באזור הגראבן ונחל גובתה )Shamir and Feldman, 1997( ולכן יתכן שהעתק גובתה 

עדיין פעיל. 
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ריבוי מישורי ההעתקה לאורך קירות הגראבן בהם כיוון ההחלקה שמאלי-אלכסוני, התאמה טובה בין 

נטיית סימני ההחלקה לכיוון מישור ההעתקה )צפוני - נורמלי, צפוני מזרחי - אופקי(, והקבצה טובה 

יותר של סימני ההחלקה ביחס לכיווני ההעתקים מצביעים יחד על כך שהתנועות האופקיות והאנכיות 

פעלו יחד. המנגנון הפשוט ביותר שמסביר את התצפיות הללו הוא של אגן מתיחה לאורך העתק 

תזוזה אופקית )pull-apart basin( שנוצר כאשר ההעתק משנה את כיוונו במגמה הדומה למגמת 

ההחלקה לאורכו )מדרגה שמאלית לאורך העתק תזוזה שמאלי(. התופעה נפוצה לאורך העתקי תזוזה 

אופקיים רבים אך המקרה הנוכחי מדגים בצורה יפה את ההתאמה בין כיוון ההעתק לאופי ומגמת 

התנועה לאורכו. מבנה נוסף מסוג זה, גראבן ברחתא, נוצר בקרבת מקום, לאורך דרוג שמאלי בהעתק 

שיאון )Heimann et al., 1990(. שני המבנים מצביעים על מתיחה בלב אזור הלחיצה של החרמון. 

המעוות הפנימי של החרמון

בקע ים המלח משנה את כיוונו בצפון עמק החולה מדרום-צפון לצפון מזרח. שינוי זה לאורך העתק 

היאמונה יוצר מרכיב לחיצה משמעותי באזור זה של הטרנספורם ומקשה על העברת התנועה של 

105 ק"מ שמדרום להעתק היאמונה צפונה. על מנת לאפשר תנועה לאורך גבול הלוחות, ובהנחה 

שהקרום אינו מוכפל, חייב להתפתח מעוות פנימי בשולי הלוחות אשר יספוג ויפצה רכיב זה. ביודענו 

את כמות התנועה, כוונה וגיאומטרית הגבול ניתן לחשב את כמות המעוות )איור 22(. רוחב רצועת 

"החפיפה" בין שולי הלוחות לאורך היאמונה מחושב ל-55 ק"מ. כדי להימנע מחפיפה זאת, )שאינה 

קיימת( שעור ההתקצרות במקביל לכוון התנועה צריך להיות כ-50% )איור 22(. כמות הרוטציה כפי 

שנמדדה וחושבה מנתונים פלאומגנטיים היא כ-60º )איור 21(. חשוב אליפסת המעוות וצירי ההתקצרות 

וההתארכות עבור כמות הרוטציה המדודה מראה שאכן המעוות הקיים בחרמון ובלבנון מפצה על 

כמות ההתקצרות הנדרשת )איור 23(. אך, מאחר והרוטציה היא נגד כוון השעון והמעוות הפנימי של 

החרמון הוא ע"י מערכות של גזירה אופקית הרי שהגזירה שספגה את המעוות היא ימנית. שעור 

רוטציה העולה על  20º עד 40º מחייב התפתחות של שתיים או שלש מערכות גזירה כך שכאשר 

המערכת הראשונה מסתובבת מעבר לכמות זאת תתפתח המערכת הבאה ותיצור היררכיה כרונולוגית 

אשר תיראה ביחסי החתוך ההדדיים בין העתקים מדורות שונים. אנליזה סטטיסטית וקינמטית של 

ההעתקים הימניים בחרמון מראה את קיומן של שלש מערכות כאלה, אך ברב האזורים, פרט למחשוף 

נווה אטי"ב ההיררכיה הכרונולוגית ביניהן לא ברורה. בהנחה שהמעוות באתר זה דומה ומייצג את 

המעוות בחרמון כולו אזי ניתן ללמוד ממנו על ההיררכיה הכרונולוגית של מערכות ההעתקה הימנית 

בחרמון כולו. וכך כמות הרוטציה ומגמתה מוסברות ע"י גזירה פנימית ימנית בשלוש מערכות  אשר 

סופגות את כמות המעוות המחושב הצפוי.  אינטרפרטציה זאת נאמנה לכל התצפיות הסטרוקטורליות, 

הפלאומגנטיות והמכניות באזור ומקיימת את דרישת המעוות הפנימי הכללי המתחייב מתנועה 

שמאלית של 105 ק"מ לאורך טרנספורם ים המלח בגאומטריה שלו באזור החרמון והלבנון.
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איור 23. אליפסת המעוות כפי שחושבה מנתוני הרוטציה עבור החרמון והלבנון. ציר מעוות ההתקצרות הראשי מקביל 

לווקטור התנועה של הלוח, וכיוון הקו ללא מעוות הוא תת מקביל לגבול הלוחות.

איור 22. חישוב כמות המעוות הנדרשת של שולי הלוחות במקביל להעתק יאמונה באזור החרמון והלבנון. החישוב מבוסס 

על היחס הגיאומטרי בין כמות ההעתקה d לאורך גבול הלוחות, הזוית β בין ההעתק לבין כיוון וקטור התנועה של הלוח, 

ורוחב אזור המעוות W בניצב לכוון ההעתק באזור היאמונה.
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הקשר בין גראבן נווה אטי"ב למעוות הכללי בחרמון

גראבן נווה אטי"ב דומה בצורתו ובמנגנון יצירתו למבני מתיחה אחרים לאורך העתקי שיאון-רשאייה 

וסרג'אייה, ולהעתק יאמונה שמהווה את גבול הלוחות.  מערכת זו של העתקים חוצה את הרי החרמון 

והלבנון מדרום-מערב לצפון-מזרח ולאורכם נמדדו הסטות שמאליות שבין מאות מטרים לעשרות 

ק"מ. לעומת זאת, המעוות הפנימי בחרמון בא לידי ביטוי בעיקר בהתרוממות וברוטציה של בלוקים 

כנגד כיוון השעון לאורך העתקים ימניים. במקרים רבים בהם נצפה מעוות מסוג זה קיים קושי בהגדרת 

גבולות הדומיינים של הרוטציה. במקרה הנוכחי, נראה כי מערכת ההעתקים השמאליים, שלא עברה 

רוטציה כלשהי )הרוטציה הצפויה על מערכת כזו היא בכיוון השעון( יכולה לשמש כגבול הדומיינים. 

גזירה שמאלית לאורך מערכת העתקים זו תגרום לרוטציה הנצפית לאורך ההעתקים הימניים בחרמון 

)ראה גם: Heimann & Ron, 1993(, לפי הקונפיגורציה המוצעת באיור 24א', 24ב' ובמנגנון השלבים 

שהציעו  .Ron et al )1990(.  תוצאות העבודה הנוכחית מאפשרות להסביר גם את ההבדל ברוטציה 

בין פנים הגראבן לשוליו באופן הבא: מודל "מדף הספרים" מניח שמעוות גזירה אחיד יגרום לרוטציה 

שווה בכל הדומיין. באזורים בהם המעוות נמוך יותר יש לשער שגם הרוטציה תהיה קטנה יותר. אם 

פנים הגראבן התחום בהעתקים נורמליים נותק בשלב מסוים מסביבתו, הוא עשוי היה להיות במצב 

של "צל גזירה" ולעבור מעוות גזירה נמוך יותר מסביבתו. אנו מציעים שזו הסיבה לכך שגם הרוטציה 

באזור זה קטנה יותר )איור 24ג'(.

איור 24. מודל "מדף הספרים" המשלב תנועה אופקית שמאלית לאורך העתקי החרמון ורוטציה של בלוקים לאורך העתקים 

ימניים ביניהם. )א( לפני המעוות, )ב( אחרי רוטציה של 60º, )ג( "צל גזירה" בתוך הגראבן שעשוי לגרום לרוטציה קטנה יותר.

כאן מסתיים הסיור בחרמון ואנו ממשיכים לתחנות נוספות סביב עמק החולה.
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תחנה π 11 דן )נ.צ. 2118/2935(

בנקודה זו נחזור ונצפה מכוון אחר בהעתק עזז )איור 6( שקצהו הדרומי בתל אנפה, נמשך צפונה 

דרך גבעת האם, גבעת עזז, רמת הבניאס )הבנויה טרוורטין( וגבעת חמרה )הבנויה מקונגלומרט( )איור 

7(. גבעות אלו נוצרו כאמור כתוצאה מלחיצה לאורך ההעתק. פרוינד )1980( הציע שלאורך העתק 

שיאון התרחשה תנועה אופקית שמאלית. מרכיב התנועה האופקית ניתן להערכה בשתי שיטות: )א( 

"אף" החרמון )המורדות הדרום מערביים( מוסט כ-1000 מ' )פרוינד, 1980(; )ב( גבעת חמרה המורכבת 

מקג"ל מוסטת 700 מ' מהמשך המחשוף בצד המערבי של ההעתק )היימן, 1985(. 

בגבעת חמרה ניתן לצפות בטרוורטין המונח על גבי הקג"ל הפלייסטוקני של נחל שיאון כאשר שניהם 

נטויים יחדיו כ-25 מעלות לכיוון דרום )איור 7(. עובדה זו מעידה על המעוות הצעיר שיצר התרוממות 

זו, ומכאן על גיל הפעילות הצעיר לאורך העתק עזז-שיאון. כאמור, מחקר פלאוסייסמי שהתבצע על 

ההעתק באזור גבעת האם הצביע כי ההעתקה נמשכה לפחות עד לפני מספר אלפי שנה וכי פני 

השטח הנוכחיים לא הועתקו במאות השנים האחרונות. 

תחנה π 12 הר צפיה: תצפית על עמק החולה, החרמון ועמק עיון )איור 5א'(

הר צפיה מאפשר תצפית ייחודית אל עבר המבנים הגיאולוגים העיקריים הקשורים בבקע ים המלח 

בצפון ישראל ובדרום לבנון. נסכם בתחנה זו את המערך הגיאולוגי-טקטוני של צפון עמק החולה, 

ושל העתקים הראשיים של בקע ים המלח, והחרמון. בתצפית לדרום-מזרח נראה עמק החולה שהינו  

pull-apart basin ומדרומו רמת כורזים המהווה מגבה סטרוקטורלי בין ה-pull-apart של הכנרת לזה 

   pull-apart-של החולה. מצפון לחולה נמצא המבנה המוגבה של מטולה המפריד בין עמק החולה ל

של מרג' עיון. ממזרח לחולה, נפרדת ממנו על ידי העתק הירדן, נמצאת רמת הגולן הבנויה מבזלות 

צעירות ומתחתן סלעים מגיל קרטיקון עליון עד אאוקן. בצפון מזרח עמק החולה נראה רכס החרמון 

שגבהו המכסימלי 2814 מ'. בדרום-מזרח החרמון נראה פתח נחל שיאון בו עובר העתק שיאון )רשאיה( 

המתחיל בהעתק המזרחי של עמק החולה )העתק עזז( ונמשך לצפון-צפון-מזרח. ממערב לחולה, 

נפרד ממנו על ידי העתק קרית-שמונה, נמצא רכס הרי נפתלי הבנוי מסלעים מגיל קרטיקון תחתון-

קנומן. בצפון-מערב החולה נראה העתק התנור, המציב את קונגלומרט התנור מגיל ניאוגן מול תצורות 

ע'רב תקיה מגיל מאאסטריכט - פליאוקן. העתק התנור נמשך צפונה, שם הוא מהווה את ההעתק 

המזרחי של עמק מרג' עיון; ודרומה, ממזרח לתל אבל בית מעכה וכפר גלעדי שם הוא מתחבר 

להעתק קריית שמונה. 

גבעת שחומית, תל ברום, תל הגדם וגבעת עגל הינם מבני לחיצה )push-up swells( שנוצרו  מהשילוב 

.)Heimann and Ron ,1987( של תנועה שמאלית ודרוג ימני של תוואי העתק שחומית

הר צפיה הגבוה טופוגרפית מסביבתו, מהווה גרבן של סלעים מגיל אאוקן הנמצאים בין סלעי הסנון 

של מטולה והקנומן של רכס משגב עם והר נוטר, ואילו מטולה, הנמצאת באזור נמוך טופוגרפית 

הינה הורסט הבנוי מסלעי סנון-פליאוקן הממוקמים בין סלעי האאוקן של הר צפיה וקונגלומרטים 

ניאוגניים שממזרח להעתק התנור )ראה מפת מטולה, סנה ווינברגר, 2003(.  
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עמק עיון שמצפון למטולה, נוצר כמבנה מתיחה בין העתק תל חי - התנור להעתק ימונה המדורגים 

שמאלית )איור 1(. לעמק עיון מבנה משולש הנובע מאי-ההקבלה בין שני קטעי ההעתק וזאת בגלל 

שינוי כיוון העתק הטרנספורם לצפון מזרח )איור 1(. העתקי השוליים סביב הבקעה ברורים מאוד 

פרט לאזור הדרומי שם לא נמצא על פני השטח העתק המפריד בין העמק לגוש האאוקני המוגבה 

של הר צפיה. 

תחנה π 13 מצפה גדות )אופציונלית(

המבנים של עמק החולה, רמת כורזים והגליל המזרחי נצפים היטב מנקודה זו. בחלקה הצפוני  מכוסה 

רמת כורזים על ידי בזלות רומן וירדה שגילן 0.8-2.5 מ.ש. )איור 25(. נבחין בהעתקים שכיוונם לצפון 

מערב המעתיקים את צפון הבלוק. להעתקה זו עדויות גם בתת הקרקע. מדידות פלאומגנטיות מצביעות 

על רוטציה של בלוקים בשיעור של 11.4º±4.0º בניגוד לכיוון השעון )Heimann and Ron, 1993(. ניתוח 

קינמטי מצביע על כך שרמת כורזים עברה התקצרות בכיוון צפון-דרום כתוצאה מרוטציה זו בשילוב 

עם תנועות אופקיות ימניות בסדר גודל של מספר מאות מטרים על העתקים המצויים בתוך הרמה, 

שכיוונם   290º - 315º  )איור 26(. העתקה הפוכה התרחשה על אותם העתקים בסדר גודל כולל של 

עד מספר מאות מטרים יחד עם לחיצה והתרוממות של האזור כולו. שעור הרוטציה דומה בסלעים 

שטווח גילם מ-3.8 מ.ש ועד פחות ממיליון שנה, ומכאן שעיקר המעוות הנראה כיום בפני השטח של 

רמת כורזים צעיר ממיליון שנה. מוצע שהגורם למעוות חריף זה הוא ההעתקה הצעירה על העתק 

אלמגור; מכיוון שההעתק אינו מקביל לכיוון תנועת הפלטות נוצרת עליו לחיצה שביטויה הוא המעוות 

ברמת כורזים )Heimann and Ron, 1993(. אם אכן קיים קשר בין המעוות הנצפה ברמת כורזים והעתק 

אלמגור אזי מתבקש שהפעילות של העתק אלמגור החלה לפני פחות ממיליון שנה ועל פי הפעילות 

הסייסמית נראה שהיא נמשכת עד היום. בהנחה זו, העתק אלמגור הוא הביטוי הצעיר לתנועה האופקית 

של הטרנספורם באזור זה וכתוצאה מפעילות עליו נוצר המעוות ברמת כורזים ויתכן שאף ברמת 

יהודיה. 

הגבול הסטרוקטורלי המפריד בין אזור הלחיצה של רמת כורזים ובין עמק החולה אינו ברור. על פני 

השטח נראית רמת כורזים כנוחתת אל תוך עמק החולה עם מספר העתקים לא משמעותיים אך יתכן 

שקיימים העתקים שאינם נחשפים על פני השטח. אין כרגע מידע מתת הקרקע על אזור המעבר 

שבין בלוק כורזים לחולה. לאחרונה הציעו .Heimann et al )בדפוס( כי העתק יסוד המעלה הוא הביטוי 

הנוכחי לגבול ההעתקה בין בלוק כורזים לגרבן החולה המשתפל וכי העתקה זו מתקדמת עם הזמן 

צפונה.
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.)Heimann and Ron, 1993( איור 25. גילי הבזלות ברמת כורזים
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איור 26. מודל קינמטי לבלוק כורזים המשלב תנועה לאורך העתק אלמגור עם רוטציה של בלוקים נגד כיוון השעון תוך 

 .)Heimann and Ron, 1993( החלקה לאורך העתקים ימניים בכיוון צפון-מערב
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מאאר בריכת רם
1 2, עודד נבון 3, רמי וינברגר 2, ישי ויינשטיין 1, מרדכי שטיין אורי שאנן

1. המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית 

2. המכון הגיאולוגי 

3. המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן

הקדמה

בריכת רם שבצפון הגולן, למרגלות החרמון, הינה שקע פיצוץ וולקני מטיפוס מאאר. האתר הינו חלון 

הידרו-וולקני שנפתח כתוצאה מהתפרצויות פריאטומאגמתיות אל מפלס מי התהום של בקעת יעפורי. 

שולי השקע, סביב לבריכה, מכוסים בטוף בריכת רם. טוף בריכת רם )אפר, טוף ולפילי להלן 'טוף'( 

מורכב משברי הסלעים שהיו מצויים בחלל הלוע )הדיאטרמה( בתוספת החומר היובנילי שגרם 

להתפרצויות.

התפרצות פריאטומגמתית מתרחשת כתוצאה מאינטראקציה של מים ומגמה ובה מומרת האנרגיה 

התרמית של המגמה לאנרגיה קינטית על ידי אידוי המים והגדלת נפחם. במידה והאינטראקציה של 

המים והמגמה מתרחשת קרוב לפני השטח, גידול הנפח של המים מביא להתפרצות אלימה הקורעת 

את פני השטח. שברי הסלעים שנגזרו במהלך התפרצות שכזו מהווים בדרך כלל את המרכיב העיקרי 

בחומר הפליטה של ההתפרצות.

בנוסף לשברי הסלעים ולחומר היובנילי מכיל טוף בריכת רם מגקריסטים של האמפיבול קרסוטיט 

)Kaersutite( וקסנוליתים של פירוקסניטים וגרנוליטים מגבול קרום מעטפת ומהקרום התחתון 

)Mittlefehldt, 1984; Stein et al., 1993( בשכיחות גבוהה.

המסלע באתר כולל סלעים סדימנטריים מגיל קרטיקון המכוסים ברצפים וולקניים פלייסטוקניים 

של בזלות )בזניט( סקוריה וטוף )ראה תחנה 1 ואיורים 1, 2, 3(.

 בריכת רם הינה שקע אובלי )1000X1200 מ'( הנמוך מסביבתו ב 30-120 מ'. גוף המים הינו רדוד 

)כ-10 מ'( והוא מכסה על כ-90 מ' של משקעים אגמיים המורבדים על לפחות מספר עשרות מטרים 

של מילוי פירוקלסטי, ומתחתיו חתך בזלתי עבה )לפחות 180 מ'(. האגם ומשקעיו, יחד עם החומר 

הפירוקלסטי שתחתם ממלאים את חלל הדיאטרמה, שהינה בור הפיצוץ המלא בחמרי פיצוץ 

והתמוטטות. הבריכה מוקפת טבעת טוף שנפלט מן הלוע ומכסה על הנוף שקדם להתפרצות.
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)Mor, 1987  .איור 1. המפה הגיאולוגית והטור הסטרטיגרפי של אזור בריכת רם )מתוך גליון הר אודם

איור 2. מפה גיאולוגית של בריכת רם )שאנן, 2009(
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:)270/794itm .תצפית מהתיישבות הנח"ל נמרוד, )נ.צ π 1 תחנה
ביצור צה"לי בצידו הדרומי של שער ההתיישבות

תצפית מגובה 1,100 מ' מעל פני הים )נח"ל נמרוד( אל בריכת רם וסביבתה )כ-950 מ'(. בתצפית יוצגו 

מרכיבי הנוף כיום תוך התיחסות לכרונולוגיה שלהם ולשלבים בהתפתחותם.

התשתית הסדימנטרית באזור בריכת רם כוללת סלעים מגילי יורא, קרטיקון ואיאוקן. בריכת רם 

עצמה ממוקמת מעל עמק קדום הכולל את בקעת יעפורי שמצפונה )להלן: "עמק רם"(, שהתמלא 

ברצפים וולקניים פלייסטוקניים. רוב הבזלות בעמק רם מוכרות ממחשופים, אולם נמצאו בפרגמנטים 

בטוף גם בזלות שאינן חשופות: בזלות 17, 15, ו-6. בזלת 17 מוכרת גם מקידוחים באזור. בזלות אלו 

מהוות את מילויו הראשוני של עמק רם, ועליהן קלחו בזלות עין-זיוון, כרמים תחתונה וכרמים עליונה. 

בדרום מערב המאאר נבנה על גבי בזלת כרמים עליונה תל )חרוט( של סקוריה אודם, ובו נמצאו 

מחדרים )דייקים, סילים( של בזלת יעפורי )איור 7(. טוף בריכת רם מכסה את בזלת יעפורי, סקוריה 

אודם ואת בזלות עין זיוון וכרמים ויוצר טבעת היקפית לבריכה וכן מכסה חלק מבקעת יעפורי. 

מערבית למאאר מכוסה טוף בריכת רם על ידי קילוח בזלת סער )איורים 2, 3(.  בזלת סער מייצגת 

את האירוע הוולקני הצעיר באזור )Mor, 1993(, והיא מצביעה על חזרה לוולקניזם יבש לאחר סיום 

הפעילות הפריאטומאגמתית באזור בריכת רם )איור 3(.

איור 3. תאור סכימאתי של שלבי התפתחות המבנה של מאאר בריכת רם.
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שקע רם מוגבל מצפון במדרונות החרמון ומדרום ברכס פרה-בזלתי. השקע בשלב זה הינו בעל  1 .

טופוגרפיה חריפה.

שקע רם מתמלא ברצף וולקני הכולל את בזלות 17, 15, ו-6. 2 )הקבורות בתת הקרקע(. הבזלת האחרונה 

שקולחת בעמק )טרם הווצרות המאאר( היא בזלת כרמים עליונה.

בתוך שקע רם, על גבי בזלת כרמים, מתפתח חרוט סקוריה המורכב מסקורית אודם ומחדרים של  3 .

בזלת יעפורי.

אינטראקציה של מאגמה עם מים קרוב לפני השטח, הביאה להתפרצויות פריאטומאגמתיות וליצירת  4 .

מבנה מאאר-דיאטרמה, החודר דרך החתך הוולקני והסדימנטרי ומכסה את פני השטח בטוף 

בריכת רם.

5.   א. קילוח של בזלת סער מכסה את בזלת כרמים וטוף בריכת רם במערב.

ב. המאאר מהווה חלון אל מי התהום של בקעת יעפורי ובתוכו מצוי אגם המשקיע סדימנטים 

אגמיים.

)27207/7930itm .בסיס החתך העיקרי )נ.צ π 2 תחנה
מתחנה זו ועד תום הסיור )תחנה 8( יהיה הסיור רגלי )למיטיבי לכת( ללא מפגש עם הרכב.

תחנה 2 מצויה בדרום מזרח הבריכה, כ-50 מ' מחופה.

בדרום מזרח הבריכה, משפתה ועד גובה של כ-100 מ' מעליה, חשוף רצף הטוף בעל העובי המירבי 

)46 מ', להלן 'החתך העיקרי'(. חתך זה מכסה טופוגרפיה סדימנטרית ובזלתית שקדמה לו. הטוף 

בחתך מורכב בעיקרו מרסק סלעי הסביבה וממרכיב קטן יותר של החומר היובנילי שהביא לפיצוץ. 

החתך מאופיין בשכבות טוף בעלות אופי משתנה. גודל הגרגר בטוף משתנה בין טוף, לפילי וברקציה 

וולקנית. העבודה הגרנולומטרית על החתך העיקרי הראתה שינויים מחזוריים בגודל הגרגר של 

המטריקס הטופי ובנוכחות פרגמנטים הגדולים מ-30 מ"מ. שינויים אלה מעידים על שינויים בעוצמות 

ההתפרצויות הפריאטומאגמתיות. בחתך זה ניכרים לפחות שני מחזורים של עליה וירידה בעוצמת 

ההתפרצויות. חלק מן השכבות מכילות סטרוקטורות זרימה כשיכוב צולב, אנטי דיונות ושינויי עובי 

)התייתדות(. נוכחות של פרגמנטים גדולים בשכבות המכילות סטרוקטורות זרימה מציעה קיום שני 

מנגנוני הובלה של חומר וולקניקלאסטי שפעלו במקביל, האחד - של מעוף בליסטי, והשני - של 

.)base surge( נחשולים וולקניים
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איור 4. החתך העיקרי בטוף, עליו מסומן חלקה המשקלי של קבוצת גודל גרגר 4-30 מ"מ. כמו כן מאוירים שברי סלע 

)גדולים מ-30 מ"מ( שנמצאו לאורך מטר אופקי אקראי בכל שכבה בחתך.

תחנה π 3 אמצע החתך העיקרי, )סמוך ל H3-34( אמפיבול ופריאטומגמתיזם 
:)27251/79258itm .נ.צ(

טוף בריכת רם מכיל גבישים של אמפיבול )המופיעים כמגקריסטים, איור 5( וקסנוליתים של גרנוליטים 

 Mittlefehldt, 1984; Stein( ופירוקסניטים מקרום תחתון וגבול קרום/מעטפת בשכיחות גבוהה יחסית

et al., 1993(. גם המגקריסטים וגם הקסנוליתים עלו עם החומר היובנילי של הטוף וקיים מתאם 

בשכיחות שתי הקבוצות )איור 6(. גבישי אמפיבול בהרכב זהה לזה של המגקריסטים מצויים גם 

כפנוקריסטים בבזלת האחרונה שקלחה באתר קודם להתפרצויות הפריאטומגמתיות )בזלת כרמים(. 

להרכב  מתאים  שהרכבן  אוליבין  אינקלוזיות  מכילים  עליונה  כרמים  בזלת  של  האמפיבולים 

המיקרופנוקריסטים האוליבינים, המאפיינים בזלת זו. תצפיות אלו מעלות את האפשרות שהמגמות 

מאאר בריכת רם
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שיצרו את בזלת כרמים ואת הטוף הכילו מים בכמות המאפשרת גיבוש של אמפיבול. שילוב של 

גיבוש חלקי של מאגמה כזו עם ירידת הלחץ והטמפרטורה הכרוכים בעלית הנתך, העלו את ריכוזי 

הנדיפים בד בבד עם הורדת מסיסותם במאגמה. שילוב גורמים אלו עשוי היה להביא לנוקליאציה 

שלה  הריאולוגיה  את  ולשנות  צפיפותה  את  להוריד  ובכך  המאגמה  עלית  עם  בועות   של 

 .)Lensky et al., 2006(

פיצוץ פריאטומאגמתי יעיל יתרחש כתוצאה מאינטראקציה טובה של מים חיצוניים עם הנתך העולה. 

 בדרך כלל מתפתחת במגע הנתך עם המים שכבת קיטור )vapor film( המסוככת ומבודדת את 

הפיצוץ  מיעילות  ולהוריד  הערבוב  את  למנוע  עשויה  ובכך  החיצוניים  מהמים   המאגמה 

)Sheridan and Wohletz, 1983; Trigila et al., 2007; Francis P., 1993(. מאגמה הטרוגנית עשירה בבועות, 

העולה במהירות גבוהה יחסית בשל כוח הציפה המוגבר, עשויה להתקשות בשמירה על רציפות שכבת 

הקיטור המבודדת ובכך לאפשר אינטראקציה טובה עם מים חיצוניים )Trigila et al., 2007(. מוצע כי 

הנוכחות של הבועות במגמה שהביאה ליצירת הטוף הביאה לנוקליאציה של בועות ולאינטרקציה 

מוגברת עם מי תהום, אשר גרמה להתפרצויות הפריאטומאגמתיות.

כוח הציפה המוגבר והיווצרות הבועות עשויים גם להעלות את הלחץ בצינור המאגמה ולגרום לסידוק 

בסלעי הסביבה. סידוק זה עשוי לאפשר הובלה טובה יותר של המים החיצוניים אל הנתך הוזיקולרי. 

לסידוק ולריאולוגיה השונה בשל תכולת המים הגבוהה עשוי אף להיות תפקיד בגזירת קסנוליתים 

)Lensky et al., 2006(. השכיחות הגבוהה של קסנוליתים בטוף )ובבזלת כרמים( מהווה עדות תומכת 

ובלתי תלויה לאגרסיביות של מאגמות אלו. נוכחות של 'קסנוליתים רדודים' של )בזלות עתיקות( 

בתוך בזלת כרמים מעידה על זרימה 'אגרסיבית' גם קרוב אל פני השטח.

איור 5. מגקריסט של אמפיבול קרסוטיטי שהוצא מן החתך 

העיקרי, טוף בריכת רם.

איור 6. החתך העיקרי, עליו מסומנות השכבות בן 

נמצאו מגקריסטים של קרסוטיט או קסנוליתים.
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ועד  הפרוטרוזואיקון  מסוף  רם:  ברכת  של  המגמאתית  ההיסטוריה   π  4 תחנה 

:)27253/79256itm .הרביעון )נ.צ

רום החתך העיקרי

הסלעים הוולקניים )בעיקר טופים קוורטרים( בברכת רם מכילים מאסף מגוון של מגה קריסטים 

)לרוב קרסוטיטים( ושל קסנוליטים של פירוקסניט, אמפיבול-פירוקסניט ושל גרנוליטים מאפיים. 

האחרונים מהווים דוגמאות שנקרעו מסלעי הקרום התחתון באיזור. קסנוליטים אלה מורכבים בעיקר 

מקלינופירוקסן, פלגיוקלז וגרנט ומראים טקסטורות מטמורפיות-גרנולריות. הקסנוליטים מראים 

יחסים איזוטופים של 87Sr/86Sr ושל 143Nd/144Nd  השונים מהסלעים הוולקנים המארחים. בדיאגרמת 

האיזוכרון )בשיטת Sm-Nd( הם נופלים על קו נטיה המתאים לגיל של הפרוטרוזואיקון המאוחר- 

600±100 מליוני שנים בדומה לקוי נטיה של מאספי קסנוליטים גרנוליטים מאפיים אחרים )למשל 

מהר הגעש בקרני חיטין וולקנים אחרים בערב הסעודית(. לעומת זאת איזוכרון מינרלים מציע ש"מ 

איזוטופי שמשקף זמן חימום צעיר ופתיחה של המערכת האיזוטופית.  חימום הקשור כנראה לארועים 

הוולקנים הצעירים באיזור. ההרכבים הכימיים של הקסנוליטים מעידים על כך שהם נוצרו כקומולטים 

 Nd -Sr מתוך מגמות בזלתיות אולם יחסי הראשית של הגרנוליטים במערכות האיזוטופיות של

מצביעים על כך שמגמת המקור שלהם שונה מזאת של הבזלות הקנוזואיות )שכשלעצמם נגזרו 

כנראה מהמעטפת הליתוספירית( והיא דומה יותר לבזלות מטפוס MORB )למעשה מהווה תוצר 

ערבוב בין שני מקורות אלה(.  

נתונים אלה מעלים את האפשרות שהקסנוליטים של הגרנוליטים המאפיים מייצגים מגמות 

אסטנוספיריות שעלו אל מעמקי הקרום היבשתי באיזור בשלבים מאוחרים של התפתחות השילד 

הערבי-נובי.

ההיסטוריה המגמאתית של ברכת רם מתחילה עם כן בפרוטרוזואיקון המאוחר עת התגבשו הקומולטים  

הבזלתיים ונמשכה עד לתקופת הרביעון עת התפרצו הוולקנים הצעירים והעלו את הקסנוליטים אל 

פני השטח.

תחנה π 5 תארוך לומיניסנציה של פליאוסול קלקריטי 
:)27258/79300itm .נ.צ(

תחנה זו מצויה ממזרח לחתך העיקרי, במגע הטוף עם סלעי קרבונט

בנקודה זו מונח הטוף על פלאוסול קלקריטי של סלעי קרטיקון. תיארוך OSL )נעמי פורת, המכון הגאולוגי( 

של קוורץ איאולי מן הפלאוסול נתן גיל של )ka )Shaanan et al. 2008 166±15. מתוך גיל זה אנו מסיקים 

)223±3 ka(של בזלת כרמים עליונה Ar-Ar 180. גיל זה עומד בהתאמה עם גיל ka-כי הטוף צעיר מ

)Goren-Inbar, 1985; Feraud et al., 1983(, אשר אף היא קדמה לטוף. תיארוך הפליאוסול מהווה חסם 

לגיל המירבי )העתיק ביותר( של ההתפרצויות הפריאטומגמתיות וליצירת המאאר.
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תחנה π 6 העתק בדרום המאאר )נ.צ. 27159/79253(:
שוליו  על  בהליכה  התחנה  אל  הגעה  הדרומיים.  המאאר  בשולי  האוכף  מן  תצפית 

הפנימיים של המאאר.

בדרום המאאר מצוי העתק, שניכרת בו זריקה ששיעורה עולה על מספר מטרים. ההעתק מציב את 

החתך הוולקני מול חתך קרבונטי מגיל טורון )איורים 1, 2(. כיוון ההעתק הוא צפון צפון-מערב וכיוונו 

תת-מקביל לזה של השורה המזרחית של תלי הסקוריה בצפון הגולן, שבריכת רם ממוקמת בקצה 

הצפוני שלה. כיוון ההעתק אף מקביל לציר ההתארכות של המאאר. ההעתק עשוי להוות ציר ניקוז 

של מי תהום אל המאגמה, שאפשר שאף היא עלתה לאורך ההעתק. מאארים נוצרים בדרך כלל 

כשמאגמה עולה לאורך מישור סדק ופוגשת מי תהום )Martin et al., 2007(. תרחיש דומה מתואר 

 .)Gevrek and Kaznci, 2000( שבמרכז לוח אנטוליה  Narkoy במאאר

תחנה π 7 תל הסקוריה ובזלת יעפורי )נ.צ. 27150/79300(:
הבזלת  במופעי  משותפת  והתבוננות  הסקוריה  בתל  'שוטטות'  כסיור  תעבור  התחנה 

המשולבים בתוכו.

בדרום-מערב המאאר מצוי תל של סקוריה אודם הגדוע על ידי המאאר והמכוסה על ידי טוף בריכת 

רם. בתוך תל הסקוריה משולבים מחדרים של בזלת יעפורי. תפוצתה של בזלת יעפורי מוגבלת לתל 

הסקוריה.  

      סקורית אודם

      דייק של בזלת

      יעפורי

איור 7. דייק של בזלת יעפורי חדור בסקורית אודם בדרום מערב המאאר.



41

מאאר בריכת רם

תחנה π 8 בזלת סער ומסגרת הזמנים של ההתפוצצויות הפריאטיות 
:)27104/79304itm .נ.צ(

ואדי אבו-סעיד, תחת הבתים הצפון מזרחיים של הכפר מסעדה.

מצפון מערב לבריכה )22120/27110itm (, בצידו המערבי של ואדי אבו-סעיד מצוי חתך H6 )איורים 

2 ו-8(, הכולל טוף הנתון בין בזלת כרמים )תחתיו( ובזלת סער )מעליו(. חתך זה מגדיר את הגבולות 

הסטרטיגרפיים של ההתפרצויות הפריאטומגמתיות. גילה של בזלת כרמים עליונה נקבע  בשיטת 

 K-Ar 223±3. וגיל בזלת סער באזור נקבע בשיטת ka-1983( ל( Feraud et al.  על ידי Ar-Ar!

ל- Mor, 1993( 140±80 ka(. עבודת לומיניסנציה על גרגרי קוורץ שהכילה שכבת הטוף העליונה בחתך, 

עליה קלחה בזלת סער, נתנה גיל של ka 115±13 )שאנן 2009(. גיל זה מפורש כגיל קילוח בזלת סער, 

מתוך ההנחה כי החום של קילוח זה איפס את סיגנל הלומינסנציה של גרגרי הקוורץ בשכבת הטוף 

מתחת. 

אם מוסיפים לחסם הגיל של קילוח בזלת סער את גיל הפליאוסול של חתך H7 המוצג בתחנה 5, 

מתקבל חלון זמן של 80,000 שנה שבין ka 166±15 ל-ka 115±13, בתוכו התרחשו ההתפרצויות 

הפריאטומגמתיות ונוצרו המאאר וטוף בריכת רם.

איור 8:. חתך H6 מציג שכבות טוף הכלואות בין בזלת כרמים עליונה )מתחת( וקילוח בזלת סער )מעל( בדרום מערב המאאר.

קילוח סער

טוף ברכת רם

בזלת כרמים עליונה
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סייסמוטקטוניקה של העמקים הצפוניים 
על סמך עדויות גיאולוגיות, גיאופיסיות, 

וארכיאולוגיות
1 2,1, משה פוליתי 1, בנימין מדבדייב אמוץ עגנון

1. המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית, גבעת רם, 91904 ירושלים

2. המכון הגיאופיסי לישראל

תנועת הטרנספורם בבקעת כנרות מודגמת היטב על ידי העתק הכנרת המזרחי. הר געש פליוקני 

שמחציתו נחשפת בתל קציר ומחציתו השניה קבורה כמשוער בחופי עין-גב, 8 ק"מ צפונה, והעתק 

השוליים המזרחי מפריד ביניהן )עגנון ומקוויליאמס, להלן(. קצב תנועה של 3.5-6.5 מ"מ לשנה נמדד 

 .)Gomez et al., 2007( ובסוריה-לבנון )Le Beon et al., 2008( לאחרונה בגיאודזיה לוויינית בערבה

אקסטרפולציה של קצב זה הנמדד על טווח 5 שנים לגיל הר הגעש - 5 מליון שנים - מציעה תנועה 

בשיעור כפול או מרובע מההסטה הנמדדת במפה המגנטית ונראה שחלק ניכר מהתנועה מגולם 

בהעתק המערבי של הכנרת. הפעילות הסיסמית של העתק הכנרת המזרחי והדומיננטיות הגיאומורפית 

1( מציעות שהעתק הכנרת המזרחי מהווה סעיף עיקרי בגבול הלוחות הפעיל ברביעון.   )איור 

Reznikov et al )2004(. ניתחו חתכי רפלקציה מתוך הכנרת והם מצביעים על רה-אירגון של ההעתקים 

לפני 1.7-2.0 מ"ש. אם נניח העתקה בקצב 3 מ"מ לשנה כפי שעגנון, מרקו, אלנבלום, ואחרים )להלן( 

מציעים לגבי העתק הירדן ההררי, 8 ק"מ דורשים 2.6 מליון שנה - חצי מגיל הר הגעש. 

 Quennell, 1956;( מאז שהוצע מנגנון המתיחה לאגני טרנספורם שימש עמק החולה להדגמת התפיסה

Freund, 1965; Garfunkel, 1981(. ההשתפלות בעמק מוסברת בהעברת חלק מתנועת הטרנספורם 

מההעתקים המזרחיים בדרומו לצפוניים במערבו )איור 1(. עם זאת הפינות הנוספות - צפון מזרחית ודרום 

 .)Heimann & Ron, 1993; Gomez et al., 2003; Nemer et al., 2008a( מערבית, אף הן קשורות בפעילות

עמקי החולה וכנרות עם גוש כורזים המורם ביניהם מדגימים תנועה מורכבת בגבול לוחות. 

 Freund )1970( ו- .Freund et al )1978( הציעו שגוש כורזים )אוכף ראש פינה( היה חלק מלוח ערב עד 

שניתק והוצמד לתת-לוח סיני. כשהגוש היה בלוח ערב היתה פתיחה פעילה באגן כנרות, ומשנצמד 

לתת-לוח סיני עברה הפתיחה לאגן החולה. Heimann )1990( חקר את מילוי אגן החולה לפי גילי בזלות 

 )2002( Hurwitz et al. .בקידוח נוטרה-3 והדגיש את תפקיד העתק אלמגור כענף פעיל של הטרנספורם

אימצו את ההשקפה שהעתק אלמגור הוא כפיפה ימנית על טרנספורם שמאלי האחראי להתרוממות 

האוכף בכורזים. פרשנות זאת מחייבת תנועת טרנספורם על העתק כורזים, וכן שצפון העתק הירדן 

ההררי )אזור עתרת( יגלם חלק גדול יותר מתנועת הלוחות מאשר דרומו )בקעת בית צידא(.

בסיור זה נציג עדויות חדשות למבנה ולקצבי הפעילות היחסית בענפים עקריים והמשניים של 

הטרנספורם.  סקרים של גלים סיסמיים כלואים ומנותבים )Shtivelman et al., 2005( מראים פעילות 

וקריעת פני שטח בהעתקים הראשיים שדרוגם יוצר את אגן החולה. אנו מזהים את המסעף לענפים 

הצפוניים של הבקע במרכז האגן, מדרום לאגמון, על סמך ניתוח נתונים גיאופיסיים )חלקם חדשים(. 
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עגנון, מרקו, אלנבלום, ואחרים )להלן(  משתמשים בנתונים ארכיאולוגיים להראות שכשני שליש 

משיעור התנועה של הלוח )השיעור הכולל נהקבע בגיאודזיה מצפון ומדרום לעמקים( מרוכז בירדן 

בפאליאומגנטיזם  שמתועד  כפי  כורזים  גוש  של  בפיתול  נבלע  הנותר  השליש   ההררי. 

)Heimann and Ron, 1993(. הגוש מתעוות באופן פלסטי ומנתק את רצף הפעילות ממערב החולה 

למערב הכנרת. כל הפיתול הנמדד )11°±4°  בכמליון שנה( מוסבר עלידי סעיף טרנספורם המחבר 

את ההעתקים המערביים מתחת לגוש כורזים ונע  בשיעור של כ-1.5 מ"מ בשנה. חישוב פשוט מראה 

שהעתק היפותטי זה נמשך לעומק מכ-1/2 ק"מ מפני השטח. 

דגם המסעף של ההעתקה במרכז החולה יכול להסביר את ההתנהגות המורכבת של המערכת ברעשים 

האחרונים )איור 2(. המסעף מהווה מחסום לקרעים קצרים אך הוא עביר לקרעים ארוכים. לפי הפירוש 

הנוכחי, ב-20 במאי 1202 הקריעה החלה ביאמונה - מצפון לחולה. בהשראת מאמצי הקרע הארוך 

ביאמונה, ההעתקה התקדמה דרך המסעף לירדן ההררי. לעומת זאת הפעילות ב-1759 לספירה החלה 

בדרום, ברעש הקטן יותר ב-30 באוקטובר. הסיבוך באזור המסעף, ואולי גם הדילוג הימני בין העתק 

ראשיה להעתק סרע'יה בחרמון, גרמו לעיכוב של כמעט חודש, והקריעה נמשכה לרעש הגדול של 25 

בנובמבר לענף המזרחי )סרע'יה ואולי גם שיאון-רשאיה(. הדיון להלן מסביר את הטיעון.

  .)2005( Marco et al. -מראים העתקה ב-1202 בשיעור 1.6 מ' בתל עתרת ו )1998( Ellenblum et al. 

היאמונה   גם בהעתק  הופיע  צידא. הקרע  בית  בעמק  ערוצים  על  דומה  בשיעור   חשפו העתק 

)Daeron et al., 2005; Nemer et al., 2008(. ב-1759 נרשמה הסטה של חצי מטר בשוחות עמק בית 

ההיסטורי  לפי המחקר  באוקטובר,   30 האירוע המקדים של  ובתל עתרת, התואמת את   צידא 

הלבנונית  בבקעה  הפעילות  נמשכה  בנובמבר  ב-25   .)Ambraseys & Barazangi, 1989( 

)Ambraseys & Barazangi, 1989(. שוחות פאליאוסיסמיות שחצו את העתק סרע'יה חשפו קרעים 

חדשים שנקשרו עם הרעש הגדול של Gomez et al., 2003; Nemer et al., 2008a( 1759(. העדר קרעים 

צעירים מהמאה ה-13 ביאמונה תומך בזיהוי זה )Daeron et al., 2005; Nemer et al., 2008b(. ההשערה 

העולה מהתצפיות היא שב 1202 החלה התנועה בצפון ולכן הקרע התפתח באירוע דינמי אחד. ב 1759 

התנועה החלה בדרום. האירוע במגניטודה כ-6.5 ב-30 באוקטובר משקף קריעה בבקעת בית צידא  

והירדן ההררי. ריכוזי המאמץ באזור הפיצול לא הספיקו כדי לאפשר קריעה רציפה. רק לאחר כחודש 

של השראת מאמץ המשיך הקרע לצפון בעודו משחרר רעש גדול יותר, במגניטודה מעל 7 לפי 

 .Ambraseys & )1989( ,Barazangi

תחנה π 1 עדויות גיאולוגיות ומגנטיות: 
הר געש פליוקני על הטרנספורם ואנומליות מגנטיות מוסטות

2 1, מיכאל מקוויליאמס אמוץ עגנון

1. המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

CSIRO Exploration and Mining, PO Box 883, Kenmore QLD 4069, Australia .2

 .Agnon et al )2002( דיווחו על מחשוף של מוצרי לוע וולקני שהזין את שפכי בזלת הכיסוי המכסים 
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את התל ותיארכו אותו ל-5.2 מליון שנה )בדומה לגיל השפכים שנקבע על ידי היימן, 1990(. המפה 

המגנטית של Ginzburg & Ben-Avraham )1986( מבליטה את תל קציר כאנומליה הגבוהה ביותר 

באזור דרום האגם )350nT( )איור 3(. אנומליה מסדר דומה, הגבוהה ביותר במזרח הכנרת, מופיעה 

בחוף עין גב, צמודה להעתק התוחם את האגן ממזרח. המקור לאנומליית עין גב קבור בעומק כ-300 

מטר )Eppelbaum et al., 2004(. לפי  Ginzburg & Ben-Avraham )1986( האנומליה בתל קציר מקורה 

בגוף החשוף, המונח על גבי גוף עמוק יותר, והאחרון דומה למקור אנומליית עין גב.  אלו אנומליות 

יחודיות לאורך העתק מזרח הכנרת, הן בעוצמתן, הן בגודל האזור האנומלי, והן בגרדיינט. שחזור 

תנועת הטרנספורם בכ-8 ק"מ יצמיד את אנומליית תל קציר המזוהה עם מבנה געשי בעל שורש 

רדוד עם המקור הרדוד של אנומליית עין גב. 

כבר במפה הגיאולוגית של מור )1985( מתועד בתל קציר מחשוף של טוף פיג'אס שבור בהעתק נורמלי 

במזרח התל - העתק שמתלכד עם הלינאמנט לאורכו מוסטות האנומליות המגנטיות. לפיכך יתכן 

שגיל הוולקניזם המוצע כמקור לאנומליית עין גב עתיק מהנמדד.

עדויות ארכיאולוגיות: שלושת אלפים שנה של רעשים מראים חסר   π  2 תחנה 
תנועה שניתן לפיצוי בפיתול גוש כורזים

 ,5 4, ערן מאיר 3, רועי פורת 2, רוני אלנבלום 1, שמואל מרקו אמוץ עגנון
1 6, קייט רפאל רבקה בירגר

1. המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית; 2. החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים, 

לארכיאולוגיה,  המכון   .4 העברית;  האוניברסיטה  לגיאוגרפיה,  המחלקה   .3 ת"א;  אוניברסיטת 

האוניברסיטה העברית; 5. המחלקה לארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן; 6. מוזיאון ארץ ישראל

בכנסים קודמים )אלנבלום ואחרים, 1997; מרקו ואחרים, 2002( הצגנו את אירועי קריעת הקרום באלף 

האחרון: הרעש מהתקופה הצלבנית )20 מאי 1202( וצמד הרעשים מהתקופה העות'מנית )30 אוקטובר 

ו-25 נובמבר 1759(. קרעים אלה קשורים בהסטות של 1.6 ו-0.5 מ' ומגניטודות M>7 ו-M>6.5 בהתאמה 

)Ellnblum et al., 1998(. חפירות מהעשור האחרון בעתרת חשפו שרידים משלוש שכבות עקריות 
עתיקות יותר: תקופת הברזל )כאלף שנה לפני הספירה(, תקופה הלניסטית מוקדמת )עד אמצע מאה 

שניה לפניה"ס(, ותקופה הלניסטית מאוחרת. 

בתקופת הברזל היה על התל מרכז כפרי ששרידים ממנו נחשפו מדרום למבצר הצלבני. קיר ביצורים 

מאסיבי  שכיוונו מזרח-צפון-מזרח נמצא ממערב להעתק. רוחב הקיר כ-4 מ' ואורך השרידים שלו 

מעל 10 מ'. גילו של הקיר משוער כתקופת הברזל על סמך חרסים מסביבתו ורק פירוקו המתוכנן 

יאפשר קביעה סופית של הגיל. הקיר הוסט על ההעתק למעלה מ-8 מ' - רוחב האזור שנחשף ממזרח 

להעתק עד לתשתית הבזלת ללא כל ממצא מהתקופה. אנו משערים שהמשכו המזרחי של הקיר בן 

שלושת אלפים השנה נמצא מתחת למבצר הצלבני ומסיקים שהסטת ההעתק מאז נבנה 8 מ' או 

יותר.

בתקופה ההלניסטית שימש התל כמרכז כפרי עם אקרופוליס שבצפון התל. עד חורבן באמצע המאה 
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השניה לפנה"ס היה הישוב עשיר. לאחר מכן היתה בניה מחודשת אך הישוב לא חזר למעמדו הקודם. 

שרידי קירות מהתקופה ההלניסטית המוקדמת מראים חוסר רציפות ופיתול שמאלי באזור ההעתק. 

קירות מהתקופה ההלניסטית המאוחרת מראים פיתול קטן יותר והסטה כוללת של כ-6 מ'. עולה 

מכך שבאמצע המאה השניה לפנה"ס היה אירוע של קריעת פני שטח והסטה בתל. יתכן שאירוע זה 

והרעש שנוצר הם מהסיבות לחורבן ולהדרדרות במעמדו של האתר. עדויות לרעידת אדמה מתקופה 

 .)Migowski et al., 2004; Agnon et al., 2006( זו נמצאו בגלעין קידוח בחוף חמי עין גדי

ממצאי התל בצירוף עם החפירות בבקעת בית צידא )Marco et al., 2005( מראים קצב הסטה ממוצע 

של 3 מ"מ לשנה במשך חמשת אלפי השנים האחרונות. קצב זה נמוך משמעותית מקצב תנועת 

הלוחות הנמדד בגיאודזיית חלל במשך חמש שנים )Gomez et al., 2007; Le Beon et al., 2008(. ההפרש 

יכול לנבוע מהקבצה ארוכת טווח באירועי קריעה ורעש )Marco et al., 1996( אך הוא ניתן להסבר גם 

במעבר חלק מהתנועה לגבולות המערביים של עמקי כנרות והחולה. קצב הפיתול של גוש כורזים 

כפי שנמדד בפאליאומגנטיזם )Heimann & Ron, 1993( מספיק כדי לפשר בין המדידות.

בעמק  הטרנספורם  והתפצלות  העתקה  למידור  גיאופיסיות  עדויות   π  3 תחנה 

החולה: נתוני כובד, סקרים סייסמיים, רעידות אדמה

המיפוי של הטרנספורם מאז זיהויו במחצית המאה הקודמת מציג את אגן החולה כגראבן מעויין 

שהתנועה עוברת בין שתי פינותיו המרוחקות. בסיור זה נציג עדויות גיאופיסיות לתמונה המקובלת, 

אך נראה גם פרטים חדשים הקשורים לזיהוי הטרנספורם בתוך העמק ולפיצולו שם, ולהמשך חלק 

מהתנועה על הסעיפים המשניים. 

 .)Shtivelman et al., 2005( עדות גיאופיסית לפעילות העתקים ניתנת מסקרי גלים כלואים ומנותבים

הממצאים של סקרי הגלים הכלואים מאששים את זיהוי ההעתקים הפעילים העיקריים - הירדן ההררי 

מדרום מזרח והעתק שחומית-מטולה מצפון מערב. )Shamir & Feldman )1996; 1997  מצאו שהפעילות 

המיקרוסיסמית באזור עמק החולה מרוכזת לאורך לינאמנט אלכסוני מדרום מזרח האגן לצפון מערבו. 

Schattenr & Weinberger )2008( מציעים שמקור פעילות זו כמו גם מקור אנומליה בשדה הכובד 
)Rybakov et al. 2003( הוא העתק חוצה אגן המעביר את עיקר תנועת הטרנספורם מדרום מזרח 
)מקטע הירדן ההררי( לצפון מערב )העתק שחומית/קרית שמונה/מטולה( )איור 1(. הם מבססים את 

ההצעה על פיענוח חתכי רפלקציה שהוכנו לזיהוי מטרות עומק )איורים 4-5(.

אנו מציגים עיבוד מחודש של החתכים נמוכי ההפרדה בשילוב עם קידוחים, נתוני כבידה, ומוקדי 

 )Medvedev et al., 2008( וכן חתך חדש בהפרדה גבוהה ,)איורים 4-5( )Politi et al., 2009( רעידות

)איור 6(. החתכים תומכים בקיום העתק אלכסוני החוצה את המילוי הצעיר אף כי אין לו ביטוי מובהק 

בפני השטח, כפי שמתואר באיור 7. איור 7 גם מדגיש את המתאר של המילוי הצעיר - מקבילית 

שההעתק העיקרי מסמן את אלכסונה הקצר דוקא. התארכות המילוי בכיוון צפון מזרח עולה בקנה 

אחד עם פעילות אנכית על הענף המשני. פעילות זו נובעת מהתקצרות על החרמון - דילוג ימני על 

מקטעי העתק שמאלי: מקטע עזז-שיאון-רשאיה מול מקטע סרע'יה )איור 1(. הנתונים הגיאופיסיים 
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מצביעים על התפצלות של הטרנספורם לשני ענפים עיקריים מאזור פיצול בתוך העמק, מדרום 

לאגמון החולה )איורים 4-7(. איכון מחדש של מוקדי רעידות אדמה )איור 8( מאשש את המבנה העולה 

מעיבוד הסקרים: העתק ראשי חוצה מדרום מזרח לצפון מערב עם ענף צפון מזרחי המסתעף ממרכז 

האגן. התארכות קו המתאר של מילוי האגן לכיוון דרום מערב )איור 7( קשורה אולי עם הרוטציה של 

גוש כורזים, שעולה בקנה אחד עם המשך פעילות טרנספורם על העתקי השוליים המערביים של 

.)Heimann et al., 1993; Bear et al., this issue(  העמקים

תחנה π 4 סקר גלים סיסמיים כלואים ומנותבים בין תל ברום לתל חי

בתל ברום ניכרת פתיחה של סדקים צפופים בבזלת )איור 9(. סידוק צפוף מרמז על שבירה דינמית, אולי 

אף במהלך רעש חזק )Sagy et al., 2001; 2006(. העתק פעיל יוצר סדקים פתוחים בקרבת פני השטח ואלה 

מפחיתים את המהירות של גלים סיסמיים ומנחיתים את משרעתם. אזור ההעתקה לפיכך עשוי לנתב 

ולכלוא אנרגיה סיסמית באופן אנלוגי לסיב אופטי. לצורך זיהוי העתקה פעילה השתמשנו בסקר גלים 

כלואים ומנותבים )איור 10( בהעתק הירדן ההררי בתל עתרת ובהעתק שחומית-מטולה בין תל ברום לתל 

חי )Shtivelman et al., 2005(. השתמשנו במקור אנרגיה DigiPulse )משקולת מואצת( לאורך חתך ניצב 

לקו ההעתק במרווחים של 1מ' )איור 10(. הגלים נקלטים במערך גיאופונים מקביל לחתך נקודות המקור 

וניצב אף הוא לקו ההעתק, במרווחים של 1 מ'. מצאנו שיש להרחיק את המקור מעל 40 מ' מהגיאופונים 

כדי לתת לגלים להתפתח בתווך העליון ביותר. מרחקים גדולים מ-60 מ' דורשים מקור יותר חזק. הגלים 

הכלואים מופיעים בגיאופונים הסמוכים להעתק רק מהמקורות הסמוכים אף הם להעתק, וכך ניתן למפות 

את ההעתק. במיצד עתרת השתמשנו בהסטות הקירות הארכיאולוגיים למיקום החתכים ומיפינו אזור 

ריסוק ברוחב 5-10 מ'. בין תל ברום לתל חי פרשנו את הגיאופונים והמקורות בניצב להעתק המשוער משני 

צדדיו וממצאנו מאששים את המיקום והעובי של אזור הריסוק, אף הוא 5-10 מ' )איורים 11-13(. לאחר 

הניסוי הוקם במקום הקמפוס החדש של מכללת תל חי וההעתק נחשף היטב במגרש החניה, כשהוא חוצה 

את הבנין הראשי.

תחנה π 5 תצפית סיכום

נעלה לתצפית בהר נזר ממנה נציג סינתזה של הסיור.
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Figure 1: (left) Map of active transfrom branches in the NorthernValleys (Israel) and 
Lebanon Bekaa. (right)  Active transform strand in the Northern Valleys. Non surfacing 
segments through graben fill and water are mapped from geophysics: Hula - Agnon, 
Medvedev, Politi, below; Kinneret - Reznikov et al., 2004; Belitzky & Ben-Avraham, 2004. 
Earthquake locations and focal mechanims from Hofstetter et al., 2007 (1987-1996, 
1.1≤Ml≤3.5). Shaded relief from Hall, 1996. Numerals (white) - tour stops: 1 - Tel Qatzir; 2 
- Ateret castle/Vadum Iacob; 3 - Hula, W. Dardara; 4 - Tel Barom - Tel Hai; 5 - Har Nezer; 
BSV - Bet Sayda Valley.

Figure 2: Rupture of historical earthquakes based on contemprary documents (Ambraseys, 1988; Ambraseys & Barazangi, 
1989; Ellenblum et al., 1998), archaeoseism excavations (Ellenblum et al., 1998 - marked E), and paleoseism trenching 
(Gomez et al., 2003 - marked G; Marco et al., 2005 - marked M; Daerön et al., 2005 - marked D; Nemer et al., 2008a,b - 
marked N1,N2, respectively). Inferred rupture propagation direction marked by arrow.



52

2009 גית  כנס החברה הגיאולו

Figure 3: (left) Magnetic map of Lake 
Kinneret and vicinity after Ginzburg & Ben-
Avraham (1986). Contours selected to 
highlight the five largest magnetic anomalies. 
Note that the Tel Qatzir and ‘En Gev
anomalies show the highest values and 
gradients along the fault, and hence are likely 
of similar origin. Ginzburg & Ben-
Avraham (1986) assign deep magmatic bodies 
to each. Eppelbaum et al. (2004) assign a
magmatic body burried at 300 m for the ‘En 
Gev anomaly. (right) Bathymetry of Lake 
Kinneret (Ben-Avraham et al., 1980) with the 
Tel Qatzir - ‘En Gev strand copied from the 
map on left.

Figure 4: Reprocessed seismic profiles (stack) after crooked line adjustments. Top Ortal basalt flows is prominent regional 
reflection character and amplitude. Ester 1 control borehole is shown in two of the lines for correlation. (a) 3754 line: E-
W profile showing from left to right: (1) The exposed boundary western fault. (2) The master fault near Ester 1 well. (3) 
an eastern branch, hardly expressed at the surface. (b) 3740 line: E-W profile showing both the master fault and the 
eastern branch. (c)  3739 line: N-S profile showing the Ester structure near the master fault, Ester 1 borehole and the main 
depression southward.
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125mTrench
location

Figure 5: Map of available seismic profiles 
and wells. Three of the reprocesed and 
interpreted sections are given in Fig. 10. 
(right) Structural map (in time) on top Ortal 
basalt. Thin lines show reflection profiles 
(white segment shows the high resolution 
profile of Fig. 6). Thick lines denote main 
faults (black - exposed, grey - inferred from 
reflection profiles).  Politi et al., 2009.

Figure 6: A high resolution seismic profile verifying the location of a through-going fault in the Hula historical lake 
sediments (see Fig. 9 for location). This profile shows detailed information to a depth of about 250m. A positive flower 
structure of 120m width is seen with several secondary faults merging to a single major fault at depth. Medvedev et al., 
2008.
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Figure 7: (left) Outcrop distribution map of the Hula basin (after Sneh et al., 1998). Note the “inverted” parallelepiped 
shape of the basin fill. (right) Branching of DST. Continuous lines - faults modified after Mor (1987), Heimann and Ron 
(1993), Shamir and Feldman (1996), Belitzky (2002), Sneh and Weinberger (2004). Broken lines - Faults inferred from 
seismic (Politi et al., 2009). Hula basin fill - grey (“inverted” parallelepiped).

Figure 8: Gravity maps with fault traces and relocated 
epicenters. a. Bouguer anomaly map, and seismic 
profiles. b. Residual Bouguer anomaly map showing 
the main depression and the DST branches. Politi et 
al., 2009.

Figure 9: A photo showing a Peistocene Basalt exposed at 
Tel-Barom, several hundred meters due south of the 
seismoc experiment. The Basalt, juxtposed against 
Paleocene marl, is highly fractured near the fault, with the 
localized lower seismic speed presumably generating the 
wave-guide. location marked by star in the adjoined map.

 Figure 10: Layout of fault-zone wave experiments at Tel 
Ateret (Stop #2) and between Tel-Barom and Tel Hai (Stop 
#4).  A source array parallels the receiver array, both 
perpendicular to the fault trace.
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Figure 11: The seismograms show common shot gathers, no gain. Note that some of the shots show distinctive ringing at 
geophones around #20 after 400 ms (Shtivelman et al., 2005).

Figure 12: Stacks show cancelation of most of the arrivals before 400 ms, highlighting the fault zone waves. Waves from shots 
10-24 (and mostly 15-21) are guided to recievers up to around 30, with a concentration around 20 (Shtivelman et al., 2005).

Figure 13: Energy map showing the preferred 
transfer of seismic energy between shots 16-20 
and receivers 20-24, which is were the fault runs 
(Shtivelman et al., 2005).
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ניהול מיטבי של מערכות המים בעמק החולה- 
הבטים הידרולוגיים ואקולוגיים  

 2 1, יוסי גוטמן דורון מרקל

1. רשות המים, יח' ניטור הכנרת ואגן ההיקוות

2. מקורות - חברת המים הלאומית

עמק החולה

עמק החולה נמצא בצפון בקע ים המלח  )איור 1( והוא גובל בחרמון מצפון, בגולן ממזרח, ברכס 

נפתלי במערב  וברמת כורזים מדרום. רום העמק כ-65 מ' מעל לפני הים ושטחו כ-117 קמ"ר. 

התרוממותה של רמת כורזים הבזלתית לפני כמיליון שנים יצרה את "פקק הבזלת" בדרומו של עמק 

החולה. מחסום שאפשר את היווצרותם של אגם החולה )Lake Hula(, בעל סדימנטים חוואריים, וביצות 

החולה )Hula Marsh( בהן נוצר כבול. שטח אגם החולה היה כ- 13 קמ"ר ועומקו המירבי 4 מ' בעוד 

ששטח הביצות נע בין 47 קמ"ר בחורף ל-8 קמ"ר בקיץ )Dimentman et al., 1992(. נהר הירדן זרם 

אל האגם דרך הביצות בשני זרועות: הירדן במערב, והטורעה במזרח. הצומח העיקרי בביצות החולה 

שנה  כ-5000  לפני  מדרום  זה  לאזור  הגיע  אשר   ,)Cyperus papyrus( הפפירוס  גומא   היה 

.)Ravikovitc, 1948( והווה מרכיב עיקרי בכבול החולה )Bein and Horowitz, 1986(

ייבוש החולה ותוצאותיו

ב-1951 החל מפעל ייבוש החולה על פי תוכניתו של המהנדס ד. קובלנוב  על מנת לנצל  את שטחי 

האגם והביצות לחקלאות ולמגר את המלריה. הייבוש התבצע ע"י פתיחת "פקק הבזלת" באזור גשר 

הפקק-גשר בנות יעקב, חפירת שתי תעלות ניקוז עיקריות- המערבית והמזרחית )איור 1( וחפירת 

תעלות ניקוז שנסתמו עם השנים )לבנה, 1994(.  הויכוח לגבי התועלת בייבוש החולה נמשך עד היום, 

ובכל מקרה, קרקעות הכבול התבררו כבעייתיות וסובלות משקיעה )קומפקציה(, סחף רוח ושריפה 

עצמית. במקביל לייבוש החולה הוקמה שמורת החולה במטרה לשמר מגוון גדול ככל הניתן של בתי 

גידול אקווטיים.

 

פרויקט החולה

בשנות ה-90 החל יישומו של "פרוייקט החולה" אשר נועד לפתור את הבעיות שנוצרו עקב בליית 

הכבול. עיקרו של הפרוייקט ייצוב מפלסי מי התהום, אשר התבצע בעזרת יצירת גוף מים במרכז 

העמק וחיבורו לרשת צפופה של תעלות ניקוז )איור 1, שחם, 1994(. כמו כן, נועד פרוייקט החולה 

למנוע את שטיפת הניטראט מהכבול לכנרת. מי הכבול המתנקזים אל גוף המים הביצתי )האגמון, 

Lake Agmon( שוהים בו בין שבועיים לחודשיים )Markel et al., 1998(, ומועברים למאגר עינן דרך 

תעלת האפס ומאגר הקצה )איור 1(. ממאגר עינן מנוצלים המים להשקייה בעיקר ברכס נפתלי אליו 

ניהול מיטבי של מערכות המים בעמק החולה
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מועברים המים בעזרת מפעל "זמר ב'". במסגרת פרויקט החולה נוצרה מערכת תיירותית-אקולוגית 

סביב האגמון אשר בו התפתחה צמחיית מים מגוונת וכן בית גידול מעולה לעופות מים )עגורים, 

שקנאים, אנפות, ברווזים וחופמאים שונים( )תמונה 1(. פרוייקט החולה כלל  גם מרכיבים נוספים: 

1. המובל המערבי- צינור תת-קרקעי הקולט את קולחי קריית שמונה, קולחי יישובי צפון עמק החולה 

ושפכי בריכות הדגים ומעביר אותם למאגר הקצה, משם הם נשאבים למאגר עינן. התעלה המערבית 

נוקתה מהבוצה ששקעה בה במשך השנים והפכה לתעלת מים שפירים. 2. תעלת הביטחון נחפרה 

מעין גונן לאורך מעיינות הדופן ונשפכת לירדן מצפון לגשר הפקק. תעלה זו מפרידה בין מי המעיינות 

הנאספים לירדן ובין מי הכבול הנאספים לאגמון.

 איור 1. מפת גופי המים העכשוויים בעמק החולה על רקע אגם וביצות החולה ההיסטוריים ומיקומו הגיאוגרפי 

של עמק החולה.
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איור 2. מפת אזור עמק החולה עם תחנות הסיור.

תחנות הסיור )איור 2(:

תחנה מס' π 1 תצפית עמק החולה ליד רמות נפתלי

מתצפית עמק החולה שליד רמות נפתלי נראה עמק החולה במלוא הדרו. רמת הגולן ממול על תיליה 

השונים, החרמון בולט בצפון, ממערב לו הר דב, ולעיתים אף ניתן לראות את רכסי דרום לבנון. התעלה 

המזרחית והתעלה המערבית נראות בברור, שטחי הגד"ש של קיבוצי הגליל העליון נושקים לאגמון 

החולה ובדרום שמורת החולה ומאגר עינן בוהקים בשמש.

תחנה מס' π 2 מעין עינן וקידוחי עינן

מעיינות עינן נובעים למרגלות הרי נפתלי, בשולי עמק החולה בנ.צ. 25393/77655  וברום טופוגרפי של 

72+ מ'. שפיעתו ההיסטורית היתה בין 20-21 מלמ"ק/שנה. מעיינות עינן נובעים מתוך תצורת סכנין אולם 

מהווים את המוצא הטבעי של אקוויפר חבורת יהודה באגן הכולל את חלקו הדרומי של הרי נפתלי, את 

דרום קער יראון ושוליו המזרחיים של קמר מרכז הגליל במערב. אקויפר חבורת יהודה )בעיקר של 

תצורות בענה וסכנין( חשוף על פני שטחים נרחבים, כאשר רק מתחת לקער יראון הוא כלוא מתחת 

לשכבות חבורת הר הצופים ועבדת. העובי הכולל של חבורת יהודה באזור נע בין 590-700 מ'. תצורת 
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דיר חנא מחלקת את חתך חבורת יהודה לשני תת-אקויפרים: אקויפר תחתון בתצורת יגור, ואקויפר 

עליון בתצורות סכנין ובענה. מעיינות עינן נובעים מתת-האקויפר העליון. בכל תחומי האגן אין מעיינות 

הנובעים מתת-האקויפר התחתון, דבר המרמז שחייב להיות קשר הידראולי בין האקויפר התחתון לעליון 

דרכו מתנקזים מי התהום לעבר מעיינות עינן.  מאחר ומרבית הקידוחים נמצאים לאורך הגבול המזרחי 

של האגן )ממערב לכביש 90( ובסמיכות למעיינות עינן, קיים קושי לבנות מפות מפלסים שמתוכן ניתן 

ללמוד על כיווני הזרימה המדויקים ולאתר את אזורי הקשר שבין האקויפר התחתון לעליון. 

בראשית שנות הששים של המאה הקודמת נקדחו בחצר מעיין עינן מספר קידוחים שמטרתם היתה 

לנצל את אוגר המעיין )להמיר את השפיעה בשאיבה(. כתוצאה מהשאיבה המרוכזת באותם קידוחים, 

החל משנת 1963 המעיינות יבשים במשך מרבית חודשי השנה. רק בשנים גשומות, בהם גם לא שאבו 

מהקידוחים, התקבלה שפיעה חורפית מזערית. עודפי מי הנביעות זורמים לעבר שמורת החולה וממנה 

לתעלה המערבית. 

אחת השאלות המרכזיות  שנשאלות בכל העבודות ההידרולוגיות שבוצעו בתחומי האגן היא, האם 

מעיינות עינן הם המוצא היחידי של כל חתך אקוויפר חבורת יהודה בתחומי האגן או שישנה בנוסף 

לשפיעה במעיין, יציאה משמעותית מזרחה לתוככי עמק החולה. לשאלה זו חשיבות רבה בהקשר 

להערכת פוטנציאל המים שבאגן. אם כל היציאה היא אך ורק במעיינות עינן, אזי פוטנציאל המים 

הוא פחות או יותר שווה לשפיעה ההיסטורית של המעיין )כ-20-21 מלמ"ק/שנה(. אם ישנה יציאה 

משמעותית נוספת )לדוגמה דרך תת-האקויפר התחתון( המשמעות היא שכמויות המים בתחומי האגן 

גדולות יותר. 

הגבול המזרחי של האגן הוא העתק שולי עמק החולה  המעמיד את השכבות המוליכות של  אקויפר 

חבורת יהודה מול השכבות האטימות של מילוי העמק ומהווה מחסום הידרולוגי המונע את זרימת 

מי התהום לתוך העמק ולהופעת המעיינות הגדולים של שולי העמק כדוגמת מעיינות עינן ותאו. רק 

במקומות בהם ישנן שכבות מילוי מוליכות תתכן זרימה מקומית וקטנה של מי תהום מאקויפר חבורת 

יהודה לתחומי העמק. בסך הכול מדובר בדליפה של כמויות קטנות ביחס לשפיעה הגדולה של 

המעיינות. 

טבלה 1: ההפקה השנתית וספיקת הקדוחים בתחומי אגן עינן.

ספיקה שעתית תצורהשם הקדוח

מק"ש

תפוקה 2007 

מלמ"ק

תפוקה 2008 

מלמ"ק

1200-13002.713.16סכניןעינן 2

1000-12502.603.95סכניןעינן 3

620-7001.301.68סכנין עד יגורעינן 4

300-3501.311.09סכניןעינן 5



61

ניהול מיטבי של מערכות המים בעמק החולה

1200-15005.052.86סכניןעינן 6

שדה 
אליעזר 1

75-10000סכנין+ דיר חנא

שדה 

אליעזר 2
160-2000.240.46סכנין+ דיר חנא

שדה 
אליעזר 3

540-6301.471.71סכנין עד יגור

שדה 
אליעזר 4

55000יגור

65-7500סכנין+ דיר חנאהינדג' 1

הינדג'
סכנין + דיר 
חנא

70-900.210.15

200-2400.700.77סכנין+ דיר חנאתל חצור 1

תל חצור 2
סכנין + דיר 
חנא

160-2000.440.44

100-1250.250.15סכניןברעם 1

2500.780.61סכניןברעם 2

250.010.01צרעה )איאוקן(ברעם 3

17.0717.04סה"כ

בחצר מעיין עינן נקדחו 4 קידוחים )עינן 2, 3, 5 ו- 6( הממוקמים צמוד למעיינות, ברומים שבין 76.5 

עד 80.7 מ' מעל לפני הים )איור 3(. קידוח נוסף )עינן 4( ממוקם בין המעיינות לבין קידוחי שדה 

אליעזר, כ- 750 מ' מהמעיינות. הקרבה למעיין וההתפתחות של מערכות קרסטיות הנלוות לכך הן 

הסיבות לספיקות השעתיות הגבוהות )טבלה 1(. עקב בעיות באספקת מים לא ניתן לשתק את כל 

הקדוחים באותה עת ולכן אין מדידות אמינות של המפלס הסטטי. 

בסוף קיץ 2004 החל מעיין עינן לנבוע וזאת למרות שמדובר היה בשנה ממוצעת. השפיעה נמשכה 

גם בשנים הבאות שאף הם היו שחונות. קשה להסביר את העלייה בשפיעה באותם שנים במילוי 

חוזר חריג ולכן עלו )ונפלו( תיאוריות שונות כמו דליפה של מים ממאגר עינן ו/או מהצנרת שעוברת 

בצמוד למעיין )איור 3( ומעלה מים לאזור ההר )מפעל זמר(. בדיקות של חנקן-15 שבוצעו במכון 

הגיאולוגי שללו תרומה של מי קולחין. כאמור, התופעה שנעלמה בינתיים, נשארה לא פתורה. 



62

2009 גית  כנס החברה הגיאולו

איור 3. תרשים קידוחי עינן וקווי המים העיקריים היוצאים מהם.

תחנה מס' π 3 קידוח "הלפיד" באגמון החולה

בכניסה לאגמון החולה יש קידוח תצפית משנות ה-70, אשר בדומה למאות קידוחים אחרים מאותה 

תקופה, נקדח על מנת לנטר את מפלס מי התהום. הקידוח הינו רדוד ומגיע לעומק של 6 מ' בלבד. 

למרות זאת, עולה גז מתאן מהקידוח וניתן להדליקו ליצירת לפיד. הסיבה לעלית המתאן בקידוח 

הרדוד קשורה ככל הנראה לסדק עמוק המוליך גז מתאן מעומק של 1000-2000 מ' אל אזור הקידוח. 

בעומק זה נמצאים משקעים מתקופת הפלייסטוקן בה התקיימה ביצה בעמק החולה אשר השקיעה 

כבול שהפך עם הזמן והעומק לליגניט. אחד מתהליכי ההתבגרות של הכבול והפיכתו לליגניט הוא 

תהליך המתאנוגנזה בו משתחרר גז מתאן. העובדה שגז מתאן מגיע מעומקים אלו בעמק החולה 

מהווה הוכחה בלתי תלויה לכך שביצות התקיימו בעמק החולה כבר לפני כמליון שנה.

תחנה מס' π 4 מובל מערבי, מאגר הקצה ותעלת עיון.

המובל המערבי הינו צינור תת-קרקעי )תמונה 2( הקולט את קולחי קריית שמונה, קולחי יישובי צפון 

עמק החולה ושפכי בריכות הדגים ומעביר אותם למאגר הקצה )מאגר תפעולי בנפח 50,000 מ"ק 

הממוקם ליד התעלה המערבית בסמוך לתעלת האפס, איור 1(. ממאגר הקצה נשאבים הקולחים ומי 

הכבול למאגר עינן )תמונה 3(.  התעלה המערבית נוקתה מהבוצה ששקעה בה במשך השנים והפכה 

לתעלת מים שפירים. בנוסף הוקם מתקן קלאפות )שסתום חד כיווני( על מנת למנוע זרימה של 

קולחים מתעלת עיון לתעלה המערבית. בנקודת המפגש של המובל המערבי ותעלת האפס הוצבה 

ב-2007 מערכת למדידה רציפה של המפלס בתעלת האפס. המערכת מורכבת מכ-10 נקודות מדידת 

מפלס רציף, שידור הנתונים למרכז בקרה במשרדי אגמון החולה, וחישוב של ספיקה נובעת ממפלס 

המים במגלש חופשי.
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תמונה 1. אגם אגמון בפרויקט החולה. האגם הינו ביצה רדודה המהווה מרכיב עיקרי בפרויקט החולה אשר נועד לצמצם את 

ניקוז הנוטריאנטים מכבול החולה לכנרת. 

תמונה 2:. המובל המערבי בעת השלמתו - חורף 2003.
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תחנה מס' π 5 אגמון החולה - מצפור דרומי.

הנקודה הדרומית באגמון החולה היא מקום יציאת המים מהאגמון. מכאן ניתן לשלוח את המים 

לתעלת האפס ולמאגר הקצה, או לתעלה ז' המוליכה את המים דרומה לתעלה מערבית ולכנרת. 

באזור זה הוקם מצפור )אחד מבין שלושה מסביב לאגמון החולה( בו ניתן לראות עופות מים שונים 

)ברווזים, חופמאים, שקנאים, עגורים, אנפות ועוד(. עם תחילת ההצפה באפריל 1994 התפתחה בדרום 

האגמון צמחיית סּוף מצוי )Typha domingensis( צפופה אשר היוותה בית גידול ייחודי למושבת 

אנפות. בקיץ 1996 קרסה צמחיית הסוף במהלך מהיר של מספר חודשים. קריסת הסוף נחקרה ונמצאה 

קשורה לעומס אורגני שנוצר מפריחת האצה החוטית ספירוגירה )Spirogyra( באפריל-מאי 1996 

ולמפלס הגבוה יחסית בו תופעל האגמון )מרקל, 2000(. כתוצאה מקריסת האצה בקיץ 1996 נוצר בגוף 

המים מחסור בחמצן, וחלה התגברות של תהליכי חיזור, ושל שיחרור של ברזל וגופרית מחוזרים 

ולתמותתו  הסּוף  שורשי  להרעלת  הנראה,  ככל  גרמה,  המחוזרת  הגופרית   מהקרקעית. 

)איור Ashkenazy et al., 1999 ;2(. אין הסכמה בקרב החוקרים לגבי הסיבה העיקרית שהביאה לקריסת 

הסּוף. למרות זאת, הוסכם שתפעול האגמון במפלס נמוך במהלך הקיץ יכול למנוע בעיה זו.  המפלס 

הנמוך יוצר חימצון הקרקעית, העלאת פוטנציאל החימזור )redox( ויצירת מאגר ברזל מחומצן זמין 

לחיזור )מרקל, 1998; מרקל, 2000(.

איור 4. מנגנון מוצע לקריסת הסוף באגמון בקיץ Ashkenazi et al., 1999( 1996, מרקל, a :)2000. מצב תקין של המערכת 

הביוגיאוכימית בסביבת סדימנט-מים-צמח באגמון החולה. מנגנון ההגנה בפני סולפידיזציה של שורשי קשור לחיזור ברזל 

ותגובה כימית ליצירת מינרל FeS. b. מצב לא תקין של המערכת הביוגיאוכימית כאשר עודף של חומר אורגני מומס מאיץ 

את תהליך חיזור הסולפאט עד ליצירת עודף סולפיד ביחס ליכולת המערכת לקבע. עודף הסולפיד מגיע לשורשי הצמח. 
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תחנה מס' π 6 אי הסוסים.

לאגמון נושקים מצפון שני איים - אי הסוסים )הקטן( והאי הגדול המוקפים בתעלת מים רחבה )איורים 

1 ו-2(. "אי הסוסים" נקרא כך מאחר ומתחילת הפרויקט אוקלמו באי מספר סוסים וסוסי פוני ע"מ 

לבחון את האפשרות לפתח על האי ספארי פתוח. באי ניטעו עצי דולב ותות אשר על מנת לייצבם 

בקרקע הכבול היה צורך להעביר קרקע אלוביאלית מצפון העמק אל נקודות הנטיעה. במרכז האי נמצא 

קידוח תצפית אשר נקדח בשנות ה-80 ומגיע לעומק של 50מ' )חודר לשכבת הכבול העיקרי, תצורת 

"חולתה" הנמצא בעומק של 130 - 40מ'(. בקידוח זה עולים מים ארטזיים בכמות קטנה וכן עולה ממנו 

CaCO ולמעשה נוצר זקיף במרכז האי.
3
ריח של סולפיד. על גבי הקידוח שקעו משקעי 

תמונה 3. עגורים מתכוננים ללינת לילה באגמון החולה, נובמבר, 2003. צילום: אפי שריר.

תחנה מס' π 7 אגמון החולה - מצפור שקנאי

מצפור שקנאי צופה לחלקו הצפון מזרחי של האגמון. ניתן להבחין ממנו בעומק הרדוד של האגמון 

ובשרטונות שנוצרו בתוכו בשנים האחרונות.  העומק הממוצע באגמון בשנים הראשונות היה כ-70 

ס"מ. אולם, לאחר אירוע תמותת הסוף המצוי בדרום האגמון וההמלצה להפעילו במפלסים נמוכים, 

שונה ב-1998 תפעול האגמון למפלס ממוצע של 20 ס"מ בלבד. השינוי התפעולי הביא למניעת אירועי 

תמותת צמחיית מים מזדקרת, אך במקביל הביא גם לשינוי במערכות האקולוגיות של האגמון ובעיקר 

לגבי עופות מים. במיוחד אמור הדבר לגבי העגורים, שעד לשינוי המפלס התפעולי של האגמון לא 

יכלו להשאר בו ללינת לילה. החל מהשינוי ב-1998 החלו העגורים ללון בתוך האגמון )עגורים לנים 

בעמידה בתוך מים רדודים( וזו סיבה נוספת לעליה במספרם של העגורים החורפים בעמק החולה. 
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