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 : 1מסיסיור

המערביהגלילשלבסטרטיגרפיהנבחרות mסוגי

סנהעמיחי

 95501ירושלים , 30ישראלמלכירחיהגיאולוגי,המכון

הסיורמסרתו

הצופים,הריהודה,חבורותשלהליתוססטריגרפיותהיחדיותאתהמזלג,קצהעללהכיר,א.

 .וחופוהמערביהגלילאתהבונותוכורכרסקיהעבדת,

חלק .להווצרותוהאחראיםהתהליכיםאתולפענחבחתךשונותסדימנסולוגיותתופעותלנתחב.

 .דווחושלאאובבערנצפולאבסיורשיוצגומהתופעות

מבוא

 .קוורסרודעתחתוןקרתיקוןמגילימייםמשקעסלעיהםהמערביבגלילהנחשפיםהסלעים

יחכוחאנודיריגורתצורות ;בלבדהחתךשלהעליוןלחלקונתייחסהסיורבמסגרתזאת,עם

 ...נוספת·להזדמנות

בבעודותיובעיקררבבפירוסנלמדההיאהמערבי.הגלילשלעיקרואתבונהיהודהחבורת

יגורבתצורתמתחילהחבורהחתך .) KAFRI , 1972 (כפריושל ) FREUND , 1959 , 1966 (פרוינדרפישל

מעלהכלפי .הקנומןותחילתהאלביןבתקופתהיבשתבמדףששקעומדולומיסיםבעיקרהבנויה

פציאלייםיחסיםביניהםהמקיימיםוקטרוניםגיריםדולומיסים,הבנויהחאנדירתצורתמופיעה

כללבדךרהמופיעהצורמרכיב .הקנומןבתקופתהמגוונותההשקעהסביבותעלהמעידים

הקנומני.הרצףאתלמעשה,סוגרת,הדולומיסיתסחניןתצורתלמדי.דומיננסיכנודולותבתצורה

עםלווחיגירכגוןמגווניםסלעיםסיפוסיהוגדרובהינוחתצורתעםלסרליתמתאצבעתזותצורה

(שנראההמעוותהלווחיוהגירינוחבתצורתהריפיםועו.דקרסוניגירריפי,גירשישי,לבןגירצןר,

 .המערביבגלילפרוינדדייעלשתוארהקייממספרשלברוחבתת-ימיתייתעלהיימאפייניםבסיור)

לצפון-צפון-מזרח.מדרום-דרום-מערבהכלליכוונה

תקופותהמציינים ) SNEH AND BElN , 1997 (סדימנסרייםמחזוירםשלושההובחנובסורון

ואתהליתוססרסיגרפיתהחלוקהאתבהכרחחופפיםאינםאלהלסירוגין.והעמקההדרדהשל

 :הבאותמהתצורותבנויהסורוניהחתךהמערביבגליל . 1בציורלראותאפשרביניהםהקשר

התחתוןחלקיה,שניעלקישקותצורתהימיתבתעלההמפותחתהחווריתירכאתצורת

חוורית.יחדיהוביניהםהיסב,משוכבביופלמיקריסיגירהבנויוהעליוןהקלקרניסי-ריפי

דייועל ) ,FLEXER 1968 (פלכסרדייעלרבבפירוסנלמדההמערביבגלילהצופיםהרחבורת

ובמודרותמעלותאבזורגדוליםשסחיםפניעלנחשפתהיא .) BUCHB1NDER , 1964 (בוכבינדר

לבןקירסוןבעיקרבנויותהןלהפרדה.ניתנותתמידלאהחבורהתצורותהגליל.שלהמערביים

ואףמסר 200בסביבותמוערךהכוללעובייהפוספסי.לעיתיםאובמקומות,ביסומינילימוניסי,

החבורה,שלהעליונותהתצורותבשתילהבחיןניתןשםהמערבייםבמחשופיםנתרכזאנויותר.

סקיה.ותצורתעירבתצורת



הסלןרתחנןתמפת
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מססריכסמגילביחידות ) 2(ציורהצורפציאסהופעתעלבעבודתועומד ) FLEXER , 1964 (פלכסר

בחתךיותרגבוהץהפציאסשללהופעתובדומהוסקיה),עירב(בתצורותהסיורבאץורופליאוקן,

האאוקני.

באץורצפת,באץור :הגלילשלפינותיובארבעבהכנה)וסימן-סוב,(סנהנחקרהסקיהתצורת

קרסוןשלושהפציאס:תחתוןחלקיםשניהובחנובתצורהיערה.ובאץוראחיהודבאץורלביא,

הכלליתהתמונהפיעלמוקדם.אאוקןעדמוקדםפליאוקןהתצורהגילצור.עדשותהמכילועליון

הופעתהאתמקדימההתצורההשקעתובעקבותיהבפליאוקןשהחלההימיתשההצפהנראה

לכךבדומהביותר.המוקדםבפליאוקןבהשקעההיאסוסהובחן;כאןמץרחולעומתהגלילבמערב

לקראתרקומופיעהמץרחיבגלילמאחרהתצורהשלהעליוןהחלקשלוהצורהקרסוןפציאסגם

המאוחר.הפליאוקןסוף

המחשופיםתיכון.ואאוקןתחתוןאאוקומגיליחידותכוללתהמערביבגלילעבדתחבורת

לחניתהובעליהיערהלידומרשה.עדולםתצורותחשופותשםשלומי,באיץורנמצאיםהעיקריים

במישוריותרהצעירלכיסוימתחתנוחתתהחבורהתמרת.תצורתשלקסנסניםמחשופיםנמצאו

לא).(כברעמיםבנסהמחצבהבקרקעיתמציצההיאאךהחוף

לביןהתחתוןהמדףחגורתביןבמעברהאאוקןבתקופתהאץורנמצא ) SNEH , 1988 (סנהלפי

והארבלהגלבועבאץורמץרחבדרוםמשתרעהרדודהמדףכאשריות,רהעמוקהיםחגורת

 .) 3(ציור

אנוההר.ולמרגלותמחצבותבמספרהמערביהגלילשלהחוףבמישורחשופהסקייהחבורת

מכר.אלהכפרלידחשופיםששרידיהבחבורה,הצעירהכורדני,תצורתעלבהצצהנסתפק

גסהגיריתחולאבןבנויההתצורה .) LEVY , 1983 (לוייוסידייעלתוארואלהמחשופים

 .ההרמרגלותאתשלחכהימיתהצפהשלמשקעיההם.אלווקוגנלומרס

הכורכרברכסבעיקרהמערביהגלילשלהחוףבמישורנחשפתהפליססוקניתכורכרחבורת

בדרוםנפוליאוןמתלממנו,ק"מ 2כשלבמרחקלחוף,המקבילהים,פנימעלמסר 40כ-הגבוה,

החוףקואתהמלווהמקודמונמוךכורכרברכסגםנחשפיםהחבורה.סלעיבצפוןהץיוגשרועד

תהליךעברוחלקןשלפחותכורכרבמחצבותנפתחוביותרחשוביםאךמעסיםמחשופיםעצמו.

 ...בפסולתכיסוישלמואץ

שביןהמקיפותחוקרים.שלגדולמספרידיעלנלמדההמערביהגלילבחוףהחבורה

רונן ,) ISSAR AND KAFRl , 1972 (וכפריאיסרשלאלההןלמחשופיםהרלבנסיותהתרומות

כךהתרומותשרבותככלאך ,) SIVAN , 1996 (סיוןושל ) RONEN AND AMIEL , 1974 (ועמיאל

 ...הדעותחלוקות

חלקרקנחשףהגלילבחוףחמרה.שכבותעםבחילופיןכורכריחידותבנויהכורכרחבורת

שהוצג ) 4(ציורבשרוןמקידוחכוללבחתךנעץרבחבורהמיקומואתלהגדירוכדיהחתךשלקסן

 .) GVIRTZMAN ET AL ., 1984 (וחביגבירצמןשלבעבודתם
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הסיורתחנות

תצפית)!תחנתוינוחסחניובתצורותפציאלייםשינויים- 1תחנה

משרדישלהחנייהבמגרשוחניהימינהפניהכישור.לישובוכניסהתפןבכבישממעלות(נסיעה

הואדי}שלהדרומיהמפנהלעברוצפייהמסר 100כ-צפונהרגליתהליכההישוב.

גרבןבמבנההנחשפתהסורוניתקישקתצורתשלהעליוןחלקהעלניצביםאנוזובתחנה

יותרנמוכיםמחשופיםעלנצפהצפונהבמבסממולמערב.-מזרחשכוונוהמערבילגלילאופייני

התצפית,לתחוםמחוץמסר), 1000-כ(מזרחהמעסהקנומנית.ינוחתצורתשלססרסיגרפית

לראותניתןינוחתצורתלביןבינהמעבריםהקלאסית.הדולומיסיתסחניןתצורתנחשפת

עצמה.ינוחתצורתבתוךשוניםפציאסיםביןמעבריםעלצופיםאנוכאןאחרים.במקומות

 .) FREUND , 1959 (פרוינדשלבעבודתושנלמדותפןחרישלהריףגלעיןשלמחשופיםממולנו

לכווןלמערבבתלילותנוסותהשכבותהריף.לחזיתהאופייניבשיכובלהבחיןניתןמערבהמעס

מסר 500כ-התחתון.בסורוןיותרעודבולסתבצורהותתפתחשתלךהימיתייתעלהייהציר

שליותרהמוכרהפציאסזהוצור.עםלווחיגירשלפציאסעםהריפיהפציאסמתחלףמערבה

הססרוקסורותאתהמזכירהדופן,יוצאתמעוותת,הופעההלווחילגירשכאןאלאינוחתצורת

פציאסשלהבהירהצבעבגללהמדרוןפניעלבולסעצמוהפציאליהמעברהאאוקן.שלהמעוותות

כינראה . 2בתחנהרגלית,נגיע,זהלמחשוףהאפור.הריפיהפציאסעםהמתאצבעהלווחיהגיר

התעלה.שלהמזרחיבמדרוןמיקומןלביןהמעוותותהססרוקסורותביןהתאמהקיימת

המערביבחלקזאת,עםלמדי.מתונהמערבהשממולנוינוחתצורתשלהסקסוניתהנסייה

חווארית.הגיריתירכאתצורתשלמחשופיהאתלראות,ניתן,בראשוהמדרוןשל

ינוחבתצורתמעוותלווחיגיר- 2תחנה

תחילהרגלית,ונמשיךנעצורהכבישבמורדקיימכחצילירכא.החדשבכבישמערבהנפנה(מכישור

מהלךהכל.בסךדרךללאמכןולאחרקדמיתהנעהעםברכבנסיעההמאפשרתגרועהעפרבדרך

בחזרה.)השעהכמחציתועוד ...השעהכמחציתשל

ניתןלא(לצערנוהתצורהשלהאפוריםהריפייםבסלעיםנבחיןהרגליהמהלךכדיתוך

המבצבצותהצורבנודולותהלווחיהגירפציאסאלבמעברובהמשךאלה)בסלעיםהרבהלראות

הסלע.שלהעליוןהקרוםדרך

מוכרותאלהתופעותהגיר.שלהמעוותותהססרוקסורותאתלראותניתןעצמובמחשוף

ימיות.תתמגלישותשנוצרוכמבנים

תצפית)(תחנתבסורווסדימנסרייםמחזורים- 3תחנה

בשוליגית.לכפרהמובילהחדשבכבישצפונהנפנהבמרכזוירכא.הכפרלתוךבנסיעה(נמשיך

לתצפית.)נעצורהעמק,ביתלנחלהירידהולפניהספרבית,לידמהמרכזמסר 700כ-ירכא,הכפר

המדרונות .מודרותיווהעמקביתנחלשלהעמקלתוךמזרחהנצפההתחנהמנקודת

גגאתהמצייןירכאתצורתשלהגיריהתחתוןבחלקלהבחיןניתןביותרהתחתוןבחלקםמדורגים.
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בולטומעליובשיפועומתוןהמדרוןמעלה,כלפיבהמש,ךהטורון.שלהראשוןההשקעהמחזור

הטורוניהמחזוראתבוניםאלהקטעיםשניהנחל.צדימשניהיטבהנראההמשכימצוקבמיוחד

ועמוקהפתוחהימיתסביבההמצייניםירכאתצורתשלוחווריםבגיריםהמתחילהאמצעי,

השקעתוסביבתהליתולוגיאופיופישעלתחתון,קישקתצורתשלהגיריבמצוקוממשיךיחסית,

ביחידה.ריפיםשלהנרחבתתפוצתםעלהנראהככלמצביעבמצוקהפנימיהשיכובהרדוד.במדף

אתהמציינתיחידההחוורית-גירית, IIהקלסטית"היחידהשלביותרמתוניםמדרונותהמצוקמעל

העליוןהטורוניהמחזורשלתחילתוזהויחסית.העמוקהפתוח,היםמשטרוחידושהמדףהצפת

שלהיטבמשוכביםגיריםי IIעהמאופייןעליוןקישקתצורתסלעימייצגיםוסיומוהמשכושאת

ג'ת.הכפרלכווןצפונהבמבטהנראיםהיבשתמדף

היחידה ,) FREUND , 1966(לפיתחתוןקישקבתצורתריפים :טורוניותתצורות- 4תחנה

עליוןבקישקאופקיוריבוד ) KAFRI AND SANDLER , 1992(לפיהקלסטית

בכניסהלתצפית.לגילוןבפנייהונעצורעכו-צפתלכבישונרדנדריםתפן.לכבישנחזור(מירכא

ההסברים.)להמשךנעצורגילוןלישוב

משנה.תחנותלשלושמחולקתזותחנה

תחתון.קישקבתצורתריפיםעלצפונה,במבטנוספת,פעםנצפה,הראשונהבתחנה

 .) FREUND , 1966 (פרוינדרפיידיעלרבבפירוטנלמדוהללו(המחשופים

 .עודואיננושהיההקלסטיתהיחידהשלגדולמחשוףשלביותרקטןשרידנבחןבגילון

 KAFRI AND SANDLER (סנדלרועמירכפריאוריידיעל ,העלמולפניביסודיות,נלמדהמחשוף

וחלוקים.גירחוור,בנויההיחידה .) 1992

מזההבנוףשהופעתועליוןקישקתצורתשלהמשוכבהגירשלמחשוףעלנציץנעזובבטרם

 .לוומחוצהבגלילנרחביםבשטחיםאותו

תחתון(?)פליסטוקןמגילכורדניבתצורתחופיפציאס- 5תחנה

נפנהאחיהוד.לצומתמערביתמ IIק 3כ-הדלק,תחנתעדעכו-צפתבכבישןנמשיךמגילון(נרד

בתוךכברלדרך.שממערבהחורשהאתרגליתנחצהונעצור.מטר 800כ-סלולהבדרךצפונה

לבקרהיהצריךהסטרטיגרפי,הסדרפיעלדידקטיים,מטעמיםבמחשופים.להבחיןניתןהחורשה

 ) ...טעםבכךאיןלוגיסטייםמטעמיםאדהסיורסוףלקראתבמקום

להתרשםניתןכורדניתצורתשלהסדימנטיםחתךעלזובתחנהללמודשניתןממהיותר

יחסיתהצעירגילהבגללבמזרח.החוףמישורעלהסוגרותהגבעותלמרגלותהמחשןפיםממיקןם

שלגובהויותר,עודשחשובומההעתיק.החוףקושלמהלכואתבקלותלדמייןניתןהיחידה,של

עםכבד.ה IIצמידיעלנתלשו;כולםבאתרםאינםעצמםהסלעיםהים.פנימעלמטר 40כ-הקו

ששקעוחולואבניקונגלומרטיםבמקום,ביותר.קצרלמרחקממקומםהןזזושהםספקאיןזאת,

עו.דשאינםימיתפאונהעםשרידיםבעברנמצאוהתחנהבתחוםהחןף.בקןאוקרוב
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מסטריכטמגילעירבבתצורתימיותתתגלישות- 6תחנה

מזרחהומכאןחניתהצומתעדצפונהבנסיעהנגיעאחת,תחנהלמעשההמהוות , 7ו- 6(לתחנות

בצדבמפרץונעצורהכבישבמורדמטר 600כ-דרךבאותהונחזורנסתובביערה.לישובהכניסהעד

הדרך·)

מיחסיזה.כנגדזהשבוריםוטקיהעירבתצורותשלבלוקיםארבעהביערההכביש.במחשוף

זוואילועירב.תצורתשלבלוקיםשניביןתקועלהלן)(ראהטקיהתצורתשלבלוקכינראההשדה

סימן-טוב,רימונהפיעלפורמיניפרים(גיליתיכוןמסטריכטמגילשניהםפציאסים,בשנימופיעה

צורשלנודולותעםדפדפי,מאו,דדקמשוכבלווחיקרטוןהאחדבבלוק iהגיאולוגי)המכוו

עםעבהמשוכבקרטוןהאחריםהבלוקיםבשניבקרטון.רבהבעוצמהמעוותותוסטרוקטורות

המעוותים.מהקרטוניםסטרטיגרפיתיותרגבוהשהואנראההשדהיחסיפיועלצורמעט

דקהמשוכבהמעוותשהקרטוןנראההגלילשלהסטרטיגרפיבחתךאחרותביחידותכמו

יחסית.גדוליםקרקעיתשיפועישלבסביבהימיותתתגלישותמציין

סימן-טוב)רימונהעם(בשיתוףפלאוקןמגילטקיהתצורתשלהגליליתהסטרטיגרפיה- 7תחנה

במקומותשהובחנוכפיטקיהתצורתשלחלקיהשניאתמראהביערההכבישמחשוף

פציאסבשםהדישוןבאזור,שכונההעליוןובחלקירקרקיםחווריםהתחתוןבחלקבגליל.אחרים

נלמדזהחלקהחוור.עםהמשולבאופייניחוםצורשלהופעה ,) SCHLEIN , 1961(שלייןזירזיורעין

חלקהפורמינפרים).פיעל(גילמוקדםאאוקןעדהמאוחרלפליאוקןשייךיערהבמחשוףונמצא

בצפיפותנעשהלאהגילקביעתלצורך(הדיגוםמוקדם.פליאוקןשלגילהניבהטקיהשלהתחתון

לתוצאות.)להתייחסישלכךובהתאםמספקת

תיכוןאאוקןמגילמרשהבתצורתחריפיםימייםתתמדרונותשלפציאס- 8תחנה

נתקדםמכאןמצובה.לקיבוץבכניסהונעצורדרומהנפנהחניתה,לצומתנמשיךיערה(מתחנות

מכוניות!)זהירותהכביש.שלהמזרחיבצידוצפונהמטר ZOOכ-ברגל

יחסיתהעמוקהיםשלהפציאליתהחגורהבתחוםמצויהמערביהגלילשלהחוףמישור

השתרעהרדודהמדףמעליה.הקרטוניתמרשהותצורתעדולםתצורתשלבהופעההמתאפיינת

נרחבים.שטחיםפניעלמזרחה

בתעלהמרשהתצורתשלהמסיביהקרטוניםחתךבתוךלהבחיןניתןמצובהקיבוץליד

היבשתבמדףמקורםצפופה.באריזהנומוליטיםשלמילויובתוכהורדודהשטוחהארוזיבית

יחסיתהעמוקהאגןשלהפציאליתהחגורהביןהמעבראזוראתמציינתהופעתםכןועלבמזרח

ימיים.תתזרמיםבאמצעותלוודאיקרובהורבדוהנומוליטיםהתחתון.בחלקוהמדףשללזו
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הפלייסטוקןשללחמרותכורכריםביןסטרטיגרפייםיחסים- 9תחנה

.לפניהזיוגשרקיבוץעדודרומהמשרפותצומתעדמערבהנמשידחניתה,לצומתנחזור{ממצובה

פעילה.)למחצבהנכנסמטר 700כשלובמרחקטובהעפרבדרדשמאלהנפנהלמשקהכניסהשער

שהואכפיהפליסטוקיןחתדשלהעליונההכורכריחידתאתלראותניתןהזיוגשרבמחצבת

זו .מעליווהשנייהלכורכרמתחתהאחתחמרהיחידותשתיוכןהמערביהגלילבחוףמופיע

והכורכרויתקיןכפרהמתקראתליחידהשייכתשבגגזופולג,חמרתעםקורלטיביתשבבסיס

הקורלציות.אתמאששיםבחמרותשנמצאוהצורכליהרצליה.כורכרבשםהידועהואשביניהן

הבאה).(בתחנההחוףבקוהחשופיםאלולביןבמחצבההמחשופיםביןהמשכיותקיימת

היאגםהאופיינית ) ISSAR AND KAFRI , 1972וכפריאיסר (מריניתפאונהזוהתהבאחרונים

הרצליה.לכורכר

התחתונההחמרהמתלכדותכיצדלראותנוכלקצריםמרחקיםפניעלהמחצבה,בתחומי

חולדיונתאלאאינוהכורכרכורכר.שלייעדשה"ביניהןחובקותהןכאשראחתליחידהוהעליונה

צולבכשיכובונראיםבתלילותהנטוייםהשיכובמישוריכאשרחוללאבןהתלכדושגרגריהנודדת

בנדידתהפסקהשלתקופהמציינותהחמרותואילוהדיונה.שפדאתומצייניםגדול,מידהבקנה

יםמפלסהדיונותמציינותבפלייסטוקין,גםכדאנו,בימינוכמוקרקעות.התפתחותושלחול

לפנימתחתאלמערבהנוחתתהתחתונהזוהשטח,פניאתמכסההעליונההחמרהבעודגבוה.

יותרצעירותיחידותפיועלהסטרטיגרפיהעיקרוןאתמדגימההיאובכדהחוףמישורשלהשטח

מחשופים,שלמאדמוגבלתהתפרסותבגללהמערבי,בגלילהחוף.מישורשלבמערבומופיעות

התופעה.אחרילעקובקשה

מהטירניןימיתהצפהשלשדהיחסי- 10תחנה

נפנההנקרהראשלקיבוץהכניסהואחריצפונהנמשידמשרפות.לצומתבחזרהנצפיןהזיו{מגשר

המטיילים.)בחניוןונעצורצפונההמובילההיםלדרדנתחברהים.לכווןטובהעפרבדרד

פעםכלחוזרהיםמפלסכאשרהעליון,בקוורטרהיםפניגבובהונשניםחוזריםשינויים

תקופהשלחוףקוולראותימינושלהחוףבקולהתבונןשניתןלכדהביאובקירוב,רוםלאותו

התמונההיאכזאתזמנינו.בןתאוםאחלהםשגםשדהביחסיביטוילידיהבאיותר,קדומה

הנקרה.ראשבתחנתהמוצגת

אתהמציינתימיתפאונהעםחוףסלעישליחידהנחשפתהרצנטייםהיםפניבגובה

חוףסלעימתפתחיםבובמקוםהגלים,שלהשטיפהבאזורבמערב,לצידהאורומתחתה .הטירניין

חולאבנימונחותהמזרחילצידה Iמעליהמהטירניין.סביבהאותהשלחולאבניחשופותרצנטיים

מזרחה.החוףמקומתפתחותהיוםשלחוףשדיונותכשםבדיוקאיאוליות

ההצפההגיעהאליהעדהנקודהעלנציץעתיקה,מחצבהלמעשהשהואהתחנה,מתחםבתוד

השונות.הסדימנטריותהסטרוקטורותביןונבחיןהאופייניתבפאונהנתבונןהטירנינית,
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 : 2סיורמס'

(באדמתייןוכרמי(טורוני)סלעיםגן(סנוניות)חצרותעלבגליל:ונגלותצפונות

בזלת)

פלכסרעקיבא

תל-אביבאוניברסיסתפלנסריים,ומדעיםלגיאופיסיקההחוג

הסיורמטרות

 :מסרותשלושלסיור

עלומעידהובנגבהמערביבשומרווגםשנפוצהתופעההסנוניות"ה"חצרותתופעתהכרת . 1

הסנוו·ובראשיתסורוובסוףוהרמההרדדהתקופת

גוששלהמרכזיההורססבשוליו"נגיעה"הגלילשלהגדולהקמרוושלכלליתהכרה . 2

קיסריה.שלהסלעיםוגופקיעיו:שברהר-מירוו

זהותתעודתבעלכההוולקניסלעסתםאינההבזלתהבזלת.שלאחרבפוהתבוננות . 3

ייוהמפיקיםענביםזנילגידולמצעמשמשגםהואאלאוגי)לתפוצה(הרכב,גיאולוגית

בו-זמרה.וכרםבדלתווביקורמשובח.

סטרקוטורלירקע

ניאוגויותר,מאוחרתבתקופהנשברקרסיקוו-עליוו-שלישוו-תיכוובזמוקומסאשרהגליל,

 .) 1984(רוו,אחדותשבירהלמערכותוהופרדרבים,העתקיםידיעלפלייססוקו,ותחילת

סלעיםנחשפיםבמרכזוצפוו-דרום.שכוונוגדולכפתי-אליפסימבנההנוהגליל,מרכז

מססריכססנוו,סורוו,הקנומו,סלעיידיעלבהתאמההמוקפיםתחתוו,קרסיקוומסדרת

סינלקינתהר-נפתלי,אנסיקלינת :נוספיםמבניםבמספרלהבחיוניתוזוכפהבשוליואיאוקו.

סינקלינת ,שפרעםסינקלינתנצרת,אנסיקלינת ,הירדועמקשקעצפת,שלהכפיפה ,יראוו

כברי.אנסיקלינתתרשיחא,

שמחשופיכזו,היאהגליל,קמרוושלהנוכחיהמבנהשלהאירוסיביתהפעילותרמת

ונאוגואיאוקומחשופילעומת iמורמיםמבניםכללבדרדמצייניםקרסיקוו-תחתוו-קנומו-סורוו

 .) 1מס.(איורהמבניםובאגפיבשקעיםנפוציםוהמססריכסהסנוו iשקעיםהמאפיינים
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מזרח-דרום-מזרח-מערב-צפון-מערב :הגלילבקמרוןמובחנותגדולותשבריםמערכותשלוש

מערכתוכןהגלילבמערבומערב-דרום-מערבמזרח-צפון-מזרחבעיקר)(התחתוןהגלילבמזרח

הגלילבמרכזהעליון.הגלילובמערבהתחתוןהגלילבמרכזוגרביםהורסטיםשלמערבמזרח

שונהכוונוהל)לוהרהאריהרהר-זבול,(כוללהר-מירוןגוששלגבוהמרכזיהורסטמובחןהעליון

דרום-מזרח-צפון-מערב.והואהראשונהמהמערכתבמקצת

 : ) 1984 (רוןעייפשבירהפעילותעיקריותתקופותשלושמגדירותהשדהתצפיות

זוהיהסורית.הקשתלקימוטהקשורהסנטון,בגילקרטיקון,בסוףחלשהשבירהפעילות )א(

נורמלית.שבירה

הפליוקןתחילתועדהמיוקןבסוףהלבנון,ודרוםישראלצפוןבכלנמרצת,שבירהפעילות )ב(

אופקיות.העתקותעיייבעיקרוהמאופיינות

עיייוהמאופיינתהפליסטוקןלתוךהנמשכתהתיכוןלפליוקןמאוחרתנמרצתשבירהפעילות )ג(

נורמליות.אנכיותתנועות

סטרטיגרפירקע

ש.לנהריההגיאו.לוגית.למפהההסברדברימתוןנ.לקח.לה.לןהמובאהסטרטיגרפיהתיאור

הר.לבנטיותהחבורותשתי . ) 1964 , 1968 ,ופ.לכסר i 1961 ,גו.לני(ע"פמסויסעיבודתון ) 19ן 2(כפרי,

וחבורתהר-הצופיס.יהודהחבורתהןזה.לסיור

למעלה)מלמטה(תאוריהדוהחבורת

יגורתצורת

כרכרהופרטכמון:פרטפרטיםשניבהומובחניםדולומיטיתהיאהתצורה

אלבין-קנומן.התצורהגילמ.י 200כ-הממוצעהתצורהעובי

קוורץתרכיזיעםהיטבמשוכבגביש,בינוניעדדקדולומיטכלל,בדרךעשוי,כמוןפרט

במחשוףנהרייה.לידמי 200ל-קרובועדהעמקביתבאזורמי 33מ-משתנהעוביווקוורצוליטים.

מקומולפיכמון,פרטשלגילובלבד.העליוניםהמטרים 21נחשפיםאיילוןקיבוץלידהיחיד

 .תחתוןקנומןעדאלביאןהואהסטרטיגרפי,

באיזורצור.ומכילגבישבינוניעדדקבמקצת,קירטונירךמדולומיטבנויכרכרהפרט

שונהכרכרהפרטצור.ומכילבינוני-גבישעדדקהביוקלסטי,בחלקוגי,רבנויהפרטהמזרחי

הגלילמערבמצפוןהידועעוביוהצור.ובהופעתבהירהיותרבצבעוסחניןומתצורתכמוןמפרט

עמקה.באזורמי 195עדכבריבאזורמי 40מ-משתנה

דיר-חנהתצורת

עובייהוהמערביים.המזרחייםבשוליםוקירטוניתהגלילבמרכזדולומיטיתהיאהתצורה

קנומן·גילהיערה.ופרטהנקרהראש:פרטפרטיםשנילתצורהמ.י 200כ-הממוצע
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ידועהגיריהפציאסקירטון.מעטעםבחילופיןצורומכילדולומיטאוגירעשוייערהפרט

פרטדולומיטי.הואהפציאסהאחריםבאזוריםמנור.הרומאזורהנקרהראש-כבריאגןממזרח

מערב-מזרחלכווןיערה.באזורמי) 131 (עוביולמכסימוםמניענרחבים,באזוריםהחסריערה

המבוע.וראשהנקרהראש-כבריבאזוריגמורהלהעלמותעדבמהירותמצטמצםעוביו

סחניותצורת

היאבתת-הקרקע.רביםממקומותוידועהבגלילנרחביםשטחיםעלנחשפתזותצורה

תצורתבהתאמהמונחותומעליהכרכרה,אוהנקרהראשיערה,פרטעלאירגולריתבצורהמונחת

מטרמאפסהתצורהעוביקוורטר.עדסנוןמגילסדימנטיםהתאמהבאיאובענה,תצורתאוינוח

 .עליון-טורוןקנומןוגילהמטר 300מ-ליותרעד

בתצורהידועצורקוורצוליט.מעטעםגס-נבישעדבינוניכהה,דולמיטבנויהסחניןתצורת

ינוח.לתצורתלצדדיועוברתהיאבהםבמקומותרקזו

 :גורמיםשלושהפ IIענקבעוהואלמקוםממקוםשונההתצורהעובי

 .סחניןלתצורתשמתחתחנאדירתצורתחשבוןעלפציאסשינוייא.

ינוח.תצורתאובענהתצורתחשבוןעלדולומיטיזציהב.

תוך-סנונית.קדם-אואירוזיהג.

בענהתצורת

תצורתעלכלל,בדרךמונחת,היאהמפה.בשטחנרחביםשטחיםפניעלנפוצהזותצורה

התאמה.באיאוצפת,הרתצורתבהתאמהמונחתמעליהוירכא.ינוחתצורתעלובמקומותסחבין

יותר.צעיריםסדימבטיםולעיתיםוביריהזיתיםעיןתצורותאוצפת,הרתצורתהעליוןחלקה

בכמהדק-גביש.מגירהעליוןובחלקהשוניתיגס-גביש,מגירהתחתוןבחלקהבנויהבענהתצורת

הסרהעקבאוהסדימנטשקיעתבזמןדולמיטיזציהעקבכללקיימתאינהבענהתצורתאזורים

טורון.-עליוןכקנומןהונדרהתצורהגילמ.י 150ל-להגיעיכולעובייהתוך-סנונית.אוקדם-

שמעליה,צפתהרלתצורתובהתאמהבהדרגהזותצורהעוברתבהםמקומותבאותםלפחות

 .קוניאקמגיללהיותעשויביותרהעליוןחלקה

הר-הצופיםחבורת

צפתהרתצורת

עלמונחתהתצורהתרשיחה.ובאזורההריםרגליבאזורמופיעיםהתצורהמחשופירוב

וקירטוןקירטוביגירבנויההתצורהזיתים.עיןתצורתמונחתומעליהבענהאוסחניןתצורות

והעדרזיתיםעיןמקירטוןקשההיותהעקבבנקלבשדהמובחנתהיא .) IIקעקולה II (לימוביטיקשה

הסרהעקבוביןהשקעהחסרבגללביןנרחביםשטחיםפניעלחסרהצפתהרתצורתעליה.נארי

 Texanitesהואזותצורההמאפייןאמוניטמ.י 40עד 15מ-כלל,בדרןמשתנה,עוביהסנונית.תון-

. sp . האחרים.הארץבאזורימנוחהלתצורתקורלטיביתהיאתחתון.קמפןעדסנטוןהתצורהגיל
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דלא~ר!'(תייםחתכלם

תצודותביויחסיםשל

P רטיP ןטתיירין

בישראל

COLUMNAR SECTIONS 
ILLUSTRATING THE RELATIONSHIP BETWEEN 

FORMATIONS ץCRETACEOUS - TERTIAR 
of 

ISRAEL 
 Schemotic ond nol 10 scolel)פדה) nן rייא(סכפטי

 GALILEEגל,ל- NEGEV-ב,(נ

. Mor Fm --~ --~ . Unnomed Fm 
תצורת

~ --~ - תוצרח- ~ ~--
ללאשם-- .\- ~כןר

. Taqiyo Fm -י'""לש..ינון
.... ''' fu. • N זm"י --  Ton\lue of Taqiya Fm -... Biriyo ....... _____________ --L .... L .וצנתרנוS IJ:---יה Pטנוןצרת

...... L -'-'" L "' . Fm 
Ghoreb L ...L.. L L ..נ.. L 

...... L -'-'" L "' 
. Fm -L ...... L 

'" L ..ג. -L -L ...... L 

תצוית
L ..נ... L ... ~ ... תבוית ..... ...... 

 ...נ..בוירב
.... L ..נ.. 

בירה .... -'-L ..ג. .J.. L 
 L .ג.. L ..נ.. ......

 ..ג.. ..ג.. ..ג.. L ..ג...

L ..נ... L ...L.. 
.J... ..ג.. ..ג.. ..L. ----------------------

...L.. Ein Zeitim 
Mishosh ----..ג.. ..L. ----'-. Fm 

. Fm 
..J. _~_ ...... ..L. שש(:!'~ון !Iש Eastern Galil.ee ..ג.. ----~ ~ 

 L.. : ~ _.:נ_.נ ש(:"שנזכן",
- ::.- Tongue of Mishash Fm . ח"ר,,,, ..גoל

 ..נ..------------------ ..נ..

תצןרנז .L.. ...... ...... .ג..

Menuho N 
...L. ..ג. ...... 

כייו-ויתימ
~ 

-'-...L.B ... B...L. ..ג.. 

. Fm ~~ 
.... ..L. B -'- B .... ..נ.. ..נ... B ..ג.. 

 ...נ.. ..ג... ...... ~(!

.. Eנ...נ... B ...ג... B ~ I ----Kobri Morl Fm B...L.B ...... B \---n כבריןאר  .... ..נ.. .... ...... ..ג... ...
.נוט ~

 ... .... ... ............ Hor Tsefol .... ... ..נ.. ..ג.. ... ...
 Fm . .... ... .... ... ~ ... ~~ ..תצןרת~
-I) .נo: E ~ ....... ...... ... .... תצורת  ..נ.. .... .... / ~ ...... ... g _~,נוחה

ת Sהר-ב!  Eנ:>ב
ן .....-- .....

 Baseן ineבש'שחי
.... ... ... 

. Netser Fm 1 · B'ina Limestone 

I ב.עיכהגירגצרתוצרת

ם=:ם LEGEND Limeslone א,~

 כT L.Iג

Fllnt ו _-ו-
צןר

.meneous malerial ~ I. ~~ C!::iJ 
Sholes r=-=ו 

II ~צו,,ם

Pyrile r;-;ו 
 L.:........:J"·ריש

Chalk ו ~ו~
P רטןן

Limonile ~ 
"יפןניט~

 ,) 1964(לפכסר,לגלילהגבגיבזסטרטיגרפיתהשאווה • Zאיור
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זיתיםעיותצורת

באיאוצפתהרתצורתעלבהתאמהמונחתהיאבגליל.רביםבתחומיםמופיעהזותצורה

מעטר,ךקירטוןבנוייההתצורהביריה.תצורתמונחתמעליהוסחנין.בענהתצורותעלהתאמה

נעהעוביהמקומותבשארואילותרשיחהבאזורמי 130ל-מגיעהתצורהעוביופוספט.ביטומיני

לחלקהרלטיביתקוהתצורהתחתון.מאסטריכטעדעליוןכסנטוןהוגדרהתצורהגיל '.מ 50סביב

מנוחה.תצורתשלהעליון

מישאשתצורת

צלמון(נחלהגלילמזרחבדרוםיותרהמפותחתדקהכלשוןאלאכתצורהבגלילמופיעהאינה

 .) Zמס.(איורהגלילבמערבכלילונעלמתצפת)(אזורצפונהמתדקקתונצרת}

ביריהתצורת

זיתים.עיןתצורתעלמונחתהיאשםתרשיחה,באזורגבעותשתיראשעלנחשפתהתצורה

תצורתגיל '.מ 24+הואתרשיחהבאזורעוביהולימוניטי.גלאוקוניטיקירטוןבנויההתצורה

 .וטקיהעירבתצורותשללחלקרלטיביתקו.התצורהפאליאוקן-עליוןקמפןהואביריה

 ) 3 .מס(איורהסיורתחנות

הסנןניןתה"חצרןת" . 1

ועליהןבענהגיראוסחניןדולומיטהבנויותגבעותמספרמצויותתרשיחה-כבריבאיזור

הקנומןסלעיעלישירותמונחיםהקמפןסלעיאחרותבמיליםזיתים.עיןמתצורתרקקירטון

אובורבתודנתוןהגבעהבראשהמונחהרדהקירטוןהגבעות,ברוב .) 1964(פלכסרוהטורון

הדולומיטמעלאיפוא,נמצא,הקירטוןגיר.אודולומיטשלטבעיתייגדר"המוקפיםייחצר"

נוצרואשר ) ponor (משפדאו ) sink hole (בלועמאודמזכירהזוצורהלהם.ולטרליתוהגיר

 .זותופעההיטבמבליטה ) 197Z(כפרי,נהריהשלהגיאולוגיתהמפהקארסטית.מפעילות

סטרטיגרפיתדחיסהועלהגבעותבמרביתסטרטיגרפיתלקונהעלמצביעיםהממצאים

והקמפן.הסנטוןסלעיולעיתיםהסנטוןסלעירקלרובחסריםלקונה,קיימתכאשרבמיעוטן.

מי 15-30שלעובי(במקוםאחדיםלמטריםהסנטוןסלעימצומצמיםדחיסהקיימתכאשר

החצרות.תופעתסכמטיתבצורהמתאר 4מס.איורבאזור}.השכיח

~ r 1 ';:זזז ? r ~.:4 : : ;?ר 
ן ' lטירןג-ן \

 .רךקרטןןשלייחצר" . 4איןר
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מאןחרתאירןסיבית,פעילןתחדש.תבליטשיצרןטקטןניןת,תנועותחלןהטןרןן,בסןף

טריגניןת,תןפעןתהעדרבענה.בתצןרתדטריטיגירלמשקעיאחראיתהתבליט,ליצירת

שלאחריםשבאזןריםבען,ד ;תת-ימיתאירוסיהלודאי,קרובהיתהשבגלילכ,ןעלמצביע

חו)ל(קארסט,יבשתית.בליהתקופהאבותהוהיתהיתכןנגב),ירושלים,העין,ראשהארץ

 .) 1998 (וחבריווסנדלר ) Weiler and Sass (1973 ,) 1956 (ופרומןבן-תור ,) 1951 (אבנימלדראה

שינויי ) 4מס.(איורניכרי·םשינוייםעלמצביעהבגלילהסנטוןסלעישלהעובינתוניבדיקת

הסנטןניהאגןשלוהתרוממויותלהשתפלויותואףסנטוניפרילתבליטכנראהקשוריםהעובי

היוהתופעותששתימצביעיםהסטרטיגרפיתוהדחיסההלקונותקיוםסדימנטציה.כדיתון

ספקאיןאדיתכן,זההקמפן.ראשית-הסנטוןבסוףגידועגםלהניחניתןכמובןקיימות.

הגבוהיםבאזוריםיותרחזקההאירוסיההקודמת.ההנחהאתמשלימהאלאאינהזו,שהנחה

זהה.הואהאיזופכיתבמפההביטויהנמוכים.באזוריםאפסיתעדומעטה

שוםנשתמרושלאהריקמפן,ראשית-סנטוןבסוףתת-אוויריתבליההיתהשאםהיאבעיה

שלקלסטייםוחומריםלטריט,לימוניט,קרומיהפוסילית,האדמההיכן ;לכדשרידים

הקרסטית!ההתמוטטות

עלהבנוינאוגני,קונגלומרטמצויהחצרותאחתשבתוןהעובדה,תוסבראידכן,עליתר

נומוליטים!עםאיאוקניגירחלוקי

העובדה,אתלהדגישישקמפן,בראשיתתת-אוויריתלבליהחיובייםסמניםחוסרלעומת

קמפני.בקרטוןורקאךמלאות ) ZO-30-כ(החצרותשרוב

ביטויאלאאינההללו,הייחצרותיישלהמיוחדתשהצורההאפשרות,גםקיימתכןכמו

פרי-קמפניקרסטעלדלבראיןזה,.במקרההקמפןסלעיהורבדושבתוכןתת-ימיותלגומחות

הסנון.בזמןתת-אוויריתבליהעלזהובעקבותנאוגני,או

 :הבאההטקטונית-פליאוגיאוגרפיתהתמונהמצטיירתלעיל,האמורכללאור

שהואתבליט,יוצרתהסנטון,בזמןגםלפעולממשיכהאשרטורון,בסוףטקטוניתתנועה

 .תת-ימימעיקרו

והיבשהמערב)בצדבולטיםמגבהיםבעלכי(אםופתוחעמוקיםהיהבגליל,הסנטוניהים

ביחסנמצאתעצמתםאשרסדימנטים,בוהושקעועבהייי).(בנגב,בדרום-מזרחהרחקהיתה

התבליטהאגנים,במקצתמתמלאיםהתקופה,שלסופהלקראתהטופוגרפי.לתבליטהפוד

הים.שלהרדדהוחלהמה,במידתמתישר

וסלעי ) 5 .מס(איורהמערביהגלילאבזורכלליתהרמההיתהקמפןראשית-סנטוןבסוף

בנקרבסיורהמסטריכט.סלעיאףולעתיםוהקנומן.הטורוןסלעיעלישירותמונחיםקמפן

מעליא.לדיובחצריעקבעיןאזורשלבחצרות
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בסיסרההפסליםגן . 2

בענה.תצורתבסלעיטבעיפסלים"ייגומתגלהקיסרהשלהאזוריהספרלבתיסמוך

גדוליםמבודדיםטרשיםשיצרממושךקארסטיתהליךעברהבאזור,החשופהבענהתצורת

 .תפולאזורעדמערבהמשתרעהגוהטבע.ידימעשהייפסלים"כעיושלמרהיבנוףשיוצרים

מפותחת.סטילוליטיתבמערכתגםמצטייניםבענהתצורתסלעי

פסיעיןשבר . 3

הריגושהורסטשלהמערביהשברזהושבר.ייקיר"שלויפהנדירהחשיפהישנהפקיעיובכפר

מעטהפו,ךשברכעיונטויהוא .) Freund , 1965 (והוריזונטליתורטיקליתהעתקהלשברמירוו.

השבר.ב"קיר"מצויההיטבמפותחתברקציהמעלות. 90ל-מעבר

דלתין-לאלסישנסיעה . 4

מירוןהרישלהמרכזיההורסטשוליהמרכזי,העליוןהגלילבמבנהנצפההנסיעהכדיתוך

נלוות.סטרטיגרפיותותופעות

S . ייןיטעימתגפנים·זני·בזלתזמרהבןיכרםדלתיןמישב

נפתליהרשלההורסטלחציהגלילשלהמרכזיתהכפהביןהמצויהסטרוקטורליבאוכף

זובזלתופירוקלסטיים.דייקיםלבה,שפכי :בזלתכתמימספרמצוייםיראוןוסינקלינת

 ) Sneh, et.al . , 1998 (פליוקןוגילהדלתוןבזלתמכונה

סוביניון,קברנהמרלו,-ייןענבישלרביםזניםגדליםדלתוןמושבשלהבזלתאדמתעל

גבוהההבשלהלרמתשהגיעומשובחיםיינותהםדלתוויינותואחרים.שיראזשרדונה,

עץבחביותהתיישןהייןהגפן·פריוטיבמתיקותארומה,הצבע,עצמתביןנדרשולאיזון

השונים.לזניםואופיינימלאובטעםועמוקעשירניחוחבבוקהומצטייןצרפתי
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 : 3מסיסיור

הכרם.ביתבקעתבאזורוהטקטוניקההנוףהתפתחות

 1אנזל,יהדוה %זילברמן,עזרא %, 1מטמוןארי

ירושליםהעברית,האוניברסיטההארץ,כדורלמדעיהמכון 1

 95501ירושלים , 30ישראלמלכירחיהגיאולוגי,המכון 2

 :הסיורמטרות

הטקטונית.בפעילותבגלילהנוףשלהחזקההתלותהצגת

נקדותיות:מטרות

 .התחתוןהגליללמבנההעליוןהגלילמבנהביןההבדליםהצגת . 1

הטקטונית.והפעילותניקוזמערכותהתפתחותביןהתלותהמחשת . 2

הולוקנית.טקטוניתלפעילותעדויותהצגת . 3

באזור.הניאוגניתהטקטוניתלפעילותזמןמסגרותקביעת . 4

מבוא

הליטאנינהרבדרום,הכרמלהעתקמוגדרים:גבולותבעלתנוףיחידתמהווההגליל

טקטונייםמבניםשלמערכתקיימתבגלילבמערב.התיכוןוהיםבמזרחהמלחיםבקעבצפון,

הסנוןמאזבאזורשפעלווקימוטשבירהלמערכותקשוריםאלומבניםבארץ.מהבולטים

) 1970 ,. Flexer et al ( התרוממותהיאבאזורהטקטוניהתהליךשלמהתוצאותאחתהיום.ועד

פרשתקוויצירתהים,פנימעלמטר 1000ל-מעלשללגובהעדמהגלילחלקיםשליחסיתצעירה

התיכון.היםשלהניקוזלאגןהבקעשלהניקוזאגןביןהמים

 :עיקריותטקטוניותמערכותארבעבגליללזהותניתן

וסינקלינותאנטיקלינותשלסידרהיוצרתזומערכתהסורית.הקשתשלהקימוטמערכת . 1

דרום-צפוןהואזומערכתשלבגלילהמבניםציריכיייןלסוריה.עדסינימצפוןהנמשכות

מהסנווהחלפעילההייתההמערכת .) Freund, 1959; Flexer, 1964; Flexer et al ., 1970 (בקירוב

לכךגרמואאיקוניםופוסטסנוניםואירוזיבייםטקטוניםתהליכיםבטורון).אף(ואולי

 .הנוכחיבנוףביטויאיןהסוריתהקשתשלהקימוטשלמערכת

 Freund , 1970 ;(צפון-מזרח-דרום-מערבו-צפון-מערב-דרום-מזרחשכייינהשבירהמערכת . 2

1984 ,. Ron et al (. גםאופקיתתנועהבעיקרההיאהזוהמערכתשבריעלהתנועה)וגםשמאלית

בקצותבעיקראנכית,תנועהשלרכיביםגםלזהותניתואךההעתק)לכיייןבהתאםימנית

ברובו.מאזנגדעהמורפולוגיוביטויההמיוקן,במהלךבעיקרפעלהזומערכתהשברים.
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ביטוילידיבאהאשרנורמליתתנועהלזהותניתןהמערכתשלהצערההייתהשבהןבמקןמות

פקיעין).שבר(לדןגמהבנןף

מערכת .) Freund, 1970; Ron et al ., 1984 (מערב-מזרחבקירובשכיןונהנורמליתשבירהמערכת . 3

מספרןיןצריםהתחתןןהגלילשלבנןףהשןלטיםונטוייםמןרמיםבלןקיםשלסידרהיןצרתזן

ןהמאוחרהתיכןןבפליןקןבעיקרפעלהזןמערכתהעליןן.בגלילמורפןטקטונייםמבנים

) 1984 ,. Freund, 1970 ; Ron et al (. לתגובהשוניםחןקריםידיעליןחסבגלילהמתיחהתהליך

 .) Freund , 1965 (המלחיםבקעלאורךהשמאליתלתנועההמערבייםהבקעשןלישל

שןניםבמקומןתונחקרתןארזהקימור .) Arching-(קימורגדןלגלבאורךקימןטמערכת . 4

 .) 1987;סלומון, Picard , 1943(למשלחוקריםמספרידיעלבארץ

טקטוניותפאזותמספרשלהמןרפולוגיהביטןיעללהצביעניתןהכרםביתבקעתבאזןר

עלמצביעהנןכחיהמחקרארזוים.ותהליכיטקטןניםתהליכיםביןהיחסןעלהמיןקןמאזשפעלן

 :באוזרןהנופיתהטקטןניתבהתפתחןתעיקרייםשלביםשלןשה

במתלןליםשנים).מליון 4לפני(בערךהכסןיבזלתהתפרצותלזמןקדןמהנורמליתהעתקה . 1

שנשתמרה.טןפןגרפיההזהבשלבנןצרהמירון)ןמתלולצוריםמתלול(לדןגמהמסןימים

זה).פעילןתלשלבמורפןלןגיביטןיאיןוכיסרא)פקיעין(כגןןאחריםמתלוליםלאורך

באזהשלבשלהטופוגרפיהביטויהכסוי.בזלתהתפרצותלזמןמאוחרתנורמליתהעתקה . 2

כברהנוכחילמצבםהתפתחןאלןמבניםהגליל.שלהמןרפןטקטןניםהמבניםברןבביטןילידי

 .שניםמליןן 2כ-לפני

פרשתקוהתבססותןבפלייסטוקן,המאוחרבפליוקןהגלילכלשלגדולגלבאורךקימןר . 3

הנוכחית.הניקזומערכתןהתפתחןתהארציהמים

מןחלטבאןפןכמעטהמיוקןמאזנשלטתכללי)באןפןישראל(ןבצפוןבאזןרהנןףהתפתחות

קלסטיים.תוצריםללאקרסטיתברובההיאבאזורהבליהטקטונים.תהליכיםידיעל

 .(טרה-רןסה)חרסיתיןתקרקעןתבעיקרהינםבגלילהפנימייםבעמקיםבדיםהמרןהסדימנטים

שימןשמןנעבגלילןןלקניםשדןתשלנרחבןכיסןיורביעוניםנאןגניםסדימנטיםשלהיעדרןתם

הטקטןניתהפעילןתשלמרחביתומסגרתזמניםמסגרתלבנייתמקןבלותגיאולןגיותבשיטות

כגןןמחקרשיטןתיןשמןבגליל,הנאוגניתהטקטוניתההתפתחותהבנתלשםבגליל.הצעירה

ושימןשעתיקותניקןזמערכותשיחזורמורמים,טקטוניםבלןקיםשלמןרפןמטריניתוח

כימיותאנליוזתבזלןת,שלרדיןגניתיארןךעםיחדיושמןאלושיטןתקוסמןגנים.באיזןטןפים

סלעים.שלשקפיםןניתןח
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הסיור)תחנותמפת 1-(איורהסיור:תחנות

דרומה.שזורמהרתצפית : 1מס'תחנה

 ) Z(איורהתחתוןהגלילמבנה

הגלילשלוהנטוייםהמורמיםהבלוקיםמבנהאתבברוררואיםדרומהשזורמהרבתצפית

התפתחוהואבצפוןצוריםמתלוללקובדרוםפריעה-כרמלקוביןתחוםזהמבנה .התחתון

בגלילהמורמיםהמבניםראשי .) Matmon et al ., 1998 (והמאוחרהאמצעיהפליוקןבמהלךבעיקר

טופוגרפימבנהבעליוהםיהודהחבורתסלעישלקשותקרבונטיותיחידותלרובבנוייםהתחתון

גידועמישורשלשרידיםהינםהמבניםשראשיהציעו ) 1970ניר,(למשלשוניםחוקריםמא.דמתון

הביטויהגלילברוב .ובפלייסטוקןבפליוקןדפורמציהועברובמיוקןבאוליגוקןשהתפתחנרחב

 Ron (זהגידועמישוריצירתתהליךכדיתוךהוסרהמיוקניתהטקטוניתהפעילותשלהב/ורפולוגי

1984 ,. et al (. המורפולוגיהביטוילביןהסטרטיגרפיתהזריקהסךביןהיחסחישוב

הכרםביתבסעתשלהניקוזמערכת

:צלמון,לדרוםמצפוןהעמקאתהחוציםנחליםשלושהידיעלמנוקזתהכרםביתבקעת

אתחוצהצלמוןנחל .) 5(איור-וגמלזקיף:רמה,שהןמיםפרשותשלושובניהםושגורשזור

חוזהלהרממערבחזון.הרשלהצפוניהמתלוללאורךמערבהוזורםלדרוםמצפוןחנניהבקעת

פקיעין.שברשלהדרומיהמקטעלאורךכמון-חזוןרכסאתוחוצהחדהבזויתדרומהפונההנחל

בשולייםלמערב.ממזרחהכרםביתבבקעתזורםרמה)נחלהואהעליוןמקורואשר (שזורנחל

אלונשפךהרכס,שלהמערבייםשוליולאורךוזורםדרומהפונההנחלכמוןרכסשלהמערביים

לבקעתעדחריפיםבפיתוליםאשחררכסשלהצפונייםהשולייםלאורךזורםחלזון.נחלחלזוןנחל

גמל.להרדרומיתועדאסדאלדירמאזורהכרםביתבקעתבתוךזורםשגורנחלהרחבה.שעב

רכסאתחוצההרכס,אתשחוציםהקודמיםהנחליםלשניובדומהדרומה,הנחלפונהזובנקודה

הכרםביתבקעתנחליכלכלומר,שעב.שלהרחבהעמקבתוךחלזוןנחללתוךונשפךצורית-גילון

חציית(תוךדרומהמהבקעהיוצאיםהבקעה,בתוךמערבהזורמיםהעליון,בגלילמתחילים

שלזוהתנהגותבססי.לעברמזרחהאומערבהפוניםואזמדרום)הבקעהאתהגובליםהרכסים

אופיעלמשפיעיםקדומיםניקוזמערכותשתוואיהאפשרותעלמרמזתהנוכחיתהניקוזמערכת

 .) Golani, 1957; Ka&i , 1997 (נוספיםחוקריםדייעלשהוצעכפיהנוכחיתהניקוזמערכת

סביבותעלהמעדייםחלוקיםמאספינמצאוובשוליההכרםביתבבקעתאתרים 13ב-

קווץרתרכיזיקוורצוליט,בזלת,סעליכללבדךרכוללהחלוקיםמאסףקדומות.פלוביאליות

אגןמייצגזהמאסףשונים.קרבונטיםוחלוקיםחוארמבורזלות),(חלקןחולאבניאליהו),(כדורי

שלתיארוךבזלות.וכןלאיאוקןעדהתחתוןמהקרטיקוןסדימניטרייםסלעיםחשופיםבוניקוז

ל-שניםמליון 4.5ביןשנעיםגיליםנתןלהומחוצההבקעהברחבישוניםמאתריםבזלתחלוקי

אועמודנחלדלתון,רמתאבזוראפשרייםמקורסלעיעלמצביעיםאלוגיליםשנים.מליון 1.8

 Mor et al., 1987; Kafri and Heimann , 1996 ;(כורזיםוברמתהתחתוןבגלילשוניםוולקנייםשדות
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Fig.2. DTM image ofthe Galilee (Hall, 1993). Notice the difference between 
the topography of the Upper Galilee and the Lower Galilee. 
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1996 ,. Heimann et al (. ומשאריהכרםביתבקעתאזורשלופליאוגיאוגרפיסופוגרפיניתוח

שלסוניתהסקבהתפתחותשלביםמספרלזהותמאפשריםהבקעהבאזורשנמצאוקונגלומרסים

 :זהבאזורהניקוזמערכתבתוואילשינוייםשגרמוהבקעה

כורזיםרמתאזוראתכללשלההניקוזשאגןמוקדמת,ופליססוקניתפליוקניתניקוזמערכת . 1

הניקוזמערכתהתיכון.היםאלמערבהוזרמההכרםביתלבקעתהתנקזהדלתון,ורמת

חזון,ורכסיצוריז;כמתלול-הנוכחיהנוףשלהעיקרייםהמבניםאתייהכירהייהפליססוקנית

 .) 6(איורוגילון-צורינ:יכמון

פקיעין.העתקשלפעילותשלכתוצאההשתנהבבקעההניקוזמערכתנתיב . 2

רגיונליתלהסיההביאהמלחיםלבקעמקבילתתשצירוקיימ, 30כ-שלגלבאורךקימור . 3

הראשייםהניקוזבסיסישניביןראשימיםפרשתקוליצירתגרםהגליל,מזרחשלמזרחה

ביתבקעתשלהניקוזמערכתשלהעלייםלחלקיםגרםזהתהליךהמלח).יםובקעתיכון(ים

הנוכחית.במתכונתםעמודונחלצלמוןנחלוליצירתמזרחהמהלכםאתלשנותהכרם

צוריםבמתלולהסקסוניתהפעילותנדידתעלמצביעהניקוזמערכתהתפתחותתהליך . 4

למערב.ממזרח

צפונה.שזורמהר:תצפית Zמסותחנה

העליוןהגליל

שמתרומם(ארוזיבי)כמישורהעליוןהגלילתבליסנראההתחתוןהגליללמבנהבניגוד

הדפורמציהמידתמפותחות.ניקוזמערכותידיעלונחתרמזרחלדרוםמערבמצפון )_ 5° (במתינות

נדוןאנחנוהשבירה.למערכותבנוףביסוימאדמעסישכיאםהתחתוןבגלילמאשרפחותהאינה

שלהשבירהמערכת :העליוןהגלילשללדפורמציהסופוגרפיביסויישבהםמהמקריםבשניים

העליוןהגלילביןההתרוממותומידתבאופיההבדלהעמק.ביתשלהשבירהומערכתפקיעין

הגלילשלהניקוזמערכות .) 7(איורהראשיותהניקוזמערכותשלבגדריאנסמתבסאלתחתון

המתרוממים.השסחפניעםמשקלשוויחוסרעלומעידותיותרתלולותהעליון

פקיעיןהעתק

רוןנפרדות.בפאזותנורמליורכיבשמאליאופקימרכיבמורכבתפקיעיןהעתקעלהתנועה

ביןההעתקהמידתעלהסתמכותתוךקילומסר 2.3ב-השמאליתהתנועהמידתאתהעריך ) 1978 (

לכ-מגיעהפקיעיןשברשלהנורמליתההעתקהקנומנית.סין-סדימנסריתברקציהשלמחשופים

שלגודלבסדרהואצוריםלמתלולמצפוןההעתקשלהמורפולוגיהביסוי .) Eliezri , 1965 (מסר 250

מורפולוגיםשיקוליםמתוךבלב.דמסר 40עדצוריםלמתלולומדרוםמסר 200-250

(איורפקיעיןושברצוריםמתלולשלההתפתחותבשלביהיחסעללהצביעניתןיססרקסורליים

8 ( : 
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שהתנועהכךעלמעידפקיעיןשברצדימשניצוריםבמתלולמפה)(במבסהססההעדר . 1

צורים.מתלוללהתפתחותקדמהפקיעיןשברשלהאופקית

הקסןהביסוילעומתצוריםלמתלולמצפוןפקיעיןשברשלהברורהמורפולוגיהביסוי . 2

לאחרהתרחשהפקיעיןשברעלהנורמליתשהתנועהכךעלמעידצוריםלמתלולמדרום

ודרומי.צפוניחלקים,לשניפקיעיןשבראתקסעהצוריםמתלולשלהשבירהשמערכת

פרופיליהשוואתידיעלנתמכתפקיעיןשברשלהמתלוללפנינוצרצוריםשמתלולהערכה

 .) 3(איורפקיעיןממתלוליותרעתיקכןועלניכר,באופןקעורצורים:מתלולהללוהמתלולים

היודריםהנחליםבפרופיליביסוילדייאבפקיעיןשברמתלולשל(והצעירה?)החץקהההתרוממות

בשווי-משקלנמצאיםשאינםתלוייםנחליםשלתכונותמציגיםאלונחלים .) 9(איורפקיעיןמרכס

הנחלהואפקיעיןרכסשלההתרוממותעם IIמתמודד IIששנראההיחדיהנחלהשסח.פניעם

 .ג'אןביתמאץורהמגיעפקיעין)(נחלביותרהדרומי

בגלילהאחריםמהנחליםשונההעמקביתנחלשלהסופוגרפיהפרופילשלהעליוןחלקו

יכולההץוהאנומליה .) 7(איורשלמהפלוויאליתמערכתשלסיפוסיפרופילכמונראהואינוהעלוין

הביאהכיסראשברשלחץקההתרוממותכיסרא.שברשלהפעילותידיעלמוסברתלהיות

הנחל.שלהתלילותבמדיתמשמעותיתלהחרפהוגרמההעמקביתנחלץורםשעליוהבלוקלהרמת

וכיסראפקיעיןשבריאכשרשנותקפקעייןברכסהמשךהיההעמקביתשלנחלמחייבץההסבר

חלקואתמפה)(במבסישרבקוכמעסממשיךפקיעיןנחלשלהעליוןחלקופקיעין.גרבןאתיצרו

תלויאינושהואבכךפקיעיןרכסנחליביןאנומליהמהווההואכןכמוהעמק.ביתנחלשלהעליון

 .יותרוחץקהגדולהניקוץממערכתחלקשהיהכךעלהמרמץדבר ,) 9(איורפקיעיןגרבןמעל

שלמה.פלוויואליתלמערכתסיפוסיאינוהואגםהעליוןפקיעיןנחלשלהסופוגרפיהפרופיל

ביתבקעתמעלגבוההתלויושסוחרחבאוכףהואצוריםמתלולמעלהנחלמסתייםשבוהאוכף

בקעתבתוךקבורהעמקביתנחלשלביותרהקדוםשהמשכויתכןאילמת).מפה(איור-הכרם

הכרם.בית

 .) 10(איורחרשיםאוכפי- I 3מסתחנה

מעלהתלוייםרחביםאוכפיםשלסדירהבתוךנמצאהעמקביתנחלשלביותרהעליוןהחלק

אליהוכדורי . Vroman) , 1958 (סכניןתצורתנגחשוףבאוכפיםכיסרא.לשברמעברפקיעיןגרבן

הואוהצורהאליהוכדורימקוראבוכפים.שהצסברוהקרקעחתכיתוךנמצאוקנומניצורושברי

שסחוברובחשופהלאוכפים)מתחתבתת-הקקרע(שקבורהדיר-חאנתצורתדיר-חאנ.מתצורת

 .) 11(איור Eliezri) , 1965 (פקיעיןרכסשל
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הדרומיבחלקהיההעמקביתנחלשלראשו :הבאההתמונהעלכךאםמצביעיםאלוממצאים

שלהעליוןבחלקוחשופההייתהדיר-חנאתצורת .פקיעיןגרבןשהתפתחלפניפקיעיןרכסשל

הקדוםהעמקביתנחלשלהעליוןחלקובניתוקמלווההייתהפקיעיןגרבןהתפתחותהנחל.

שלהעליוןחלקושלהתלילותמידתאתהחריפהכיסרארכסהרמתכן,כמוהגרבן.לתוךושבייתו

כיסרא.רכסשעלבאוכפיםתלוינשארקנומניםמרכיביםשכללאלוביוםהנוכחי.העמקביתנחל

הביאהאותםנטשההפעילההניקוזשמערכתמאזבאוכפיםשפעלהאינטנסיביתקרסטיתפעילות

הסיליקטיםהמרכיביםהקדום.העמקביתנחלזרםשבוהמפלסשללארוזיההשטחפנילהנמכת

המקוריתההרבדהמסביבתמנותקיםהיום,ונמצאיםהקרסטיתהארוזיהאתשרדוהקנומנים

הנטושים.האוכפיםגביעלשלהם,

ולמתלולפקיעיןשברלמתלולהעמקביתשלהניקוזמערכתביןהמורפולוגיםהיחסים

מתלוללפנישגםויתכןנוצרפקיעיןשמתלוללפניהתפתחההניקוזשמערכתכךעלמעידיםצורים

צורים.

 .אן Iגביתצומת- I 4מסתחנה

להמשךהביאהאליוהעמקביתנחלשלהעליוןחלקוושבייתפקיעיןגרבןשלההתפתחות

הכרםביתבקעתשלנמוךניקוזבסיסוהמצאותצוריםמתלולשלהתפתחותוהנחל.התחתרות

והמבנההשטחשפניבעובדהבהתחשבמפתיעלאזההמתלול.מעלהניקוזמערכתעלהשפיעולא

המתלולגביעלהניקוזמערכותביןאינטראקציהמאפשריםואינםמערבצפוןלכיווןנטויים

להשפיעיכולצוריםמתלולנסיגתשלתהליךאםהשאלהנשאלתהמתלול.מעלהניקוזלמערכות

לראותניתןובשטחטופוגרפיבחתךהמתלול!מעלהניקוזמערכתשלההתפתחותמהלךעל

כלומר .) 12(איורבלבדספוריםמטריםהינהרמהלנחלפקיעיןנחלביןהמיםפרשתשלשגובהה

עלפקיעין.נחלדרךתיכוןליםמנוקזעדיןגיאןביתאזורבהםהאחרוניםליירגעיםייעדיםאנחנו

אחדהינורמהנחלהמתלול.אתשחוציםשבריםלאורךרקנחליםהתפתחוצוריםמתלולגבי

מקוקילומטר 1כ-נמצארמהנחלשלראשופקיעין.שברלאורךהתפתחוהואהללוהנחלים

ניתןטקטונים)מתלוליםשלפרופילים(השוואתמורפולוגייםשיקוליםמתוך .) 10(איורהמתלול

פרשתקושללאחורהנסיגהקצבכלומרשנים.מליון 6בכ-צוריםמתלולשלגילואתלהעריך

להעריךניתןרמהנחללעומתלאחור.נסוגלאעצמוהמתלולשנה.למליוןמטר 150כ-הואהמים

 2נמצאזה Knick-pointפקיעין.בנחלפקיעיןשברשיצר Knick-pointה-שלהנסיגהקצבאת

שיקוליםמתוך .) 9(איורפקיעיןנחלאתפקיעיןשברחוצהשבולמקוםממזרחקילומטר

ה-נסיגתשנים.מליון 4בכ-פקיעיןמתלולשלגילואתלהעריךניתןדומיםמורפולוגיים

Knick-point נסיגת :כלומר .שניםלמליוןמטר 500כ-שלבקצבהיאפקיעיןבנחלKnick-point 

איןבובאזורהמיםפרשתוקופעיל,ערוץשלהכויםפרשתקומנסיגת 3פימהירהפעילערוץבתוך

כלל.נסוגואינוכמעטפעילערוץ
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 ) S(איורכמוומהרצוריםמתללועלתצפית- Sמסיתחנה

במזרח.עמרדנחלעדבמערבאחיהרדמאזררקילרמסר 30כ-לאררדנמשןצרריםמתלרל

הבקערתמעלמסר 700עד 70מתנשארהראהיםפנימעלמסר 1070ל- 70ביןנעהמתלרלשלגרבהר

לר.שמדררם

המערביבחלקר .) Freund , 1959 (יהרדהלחבררתהשייכיםקרברנסיםסלעיםבנריהמתלרלררב

מגילחולאבנירמעסחרארים .) Levi , 1983 (הר-הצרפיםחבררתשלקרסרניםהמתלרלבנריבירתר

בסיסעלהתפתחהמתלרל .) E1iezri , 1965 (המתלרלשלהמזרחיבחציחשופיםתחתרןקרסיקרן

חפיפהקיימתבהםבמקרמרת .) Freund, 1959) en-echelonב-המסרדריםנורמליםשבריםשלסדרה

גביעלהדרמננסיםהאררזיביםהתהליכיםהמתלול.באמצעסקסרניתמדרגהנרצרתשבריםבין

קרברנסיםסלעיםרקחשרפיםבהם:בחלקיםהחשרפיםהסלעיםלסרגבהתאםמשתניםהמתלרל

הפעילרתחראריםחשרפיםבהםשבחלקיםבערדקרססיתפעילרתידיעלנעשיתהאררזיהעיקר

מערכתהתפתחרתמידת .) Golani, 1957; Eliezri , 1965 (גלישרתעלמברססתהעיקריתהאררזיבית

צרריםמתלרלשלהרכסקר .) Mayer , 1986 (המתלרללגילמדדמהררהאינההמתלרלפניעלניקרז

פנימשתפליםצוריםמתלולמראשהכרס.ביתבקעתשלהצפוניהמיםפרשתקועםמתלכד

מתלרלשלרהססרקסררליהסרפרגרפיהמצבצפון-מערב.לכיורןהעלירןהגלילשלוהמבנההשסח

מתפתחים.אינםואלרהמתלולגביעללנחליםמספיקגדרלניקרזאגןמקנהאינרצורים

 :רהמערבי:המזרחיעיקרייםחלקיםלשניפקיעיןהעתקידיעלמחרלקהמתלרל

המזרחיהחלק

היםפנימעלמסר 1000מעלמגיעגרבהרצררים.מתלולשלבירתרהגברההחלקזהר

זהבחלקהססרסיגרפיתהזריקההכרם.ביתבקעתמעלמסר 700מ-ירתרמתנשאהרארבמקרמרת

לאררדהזררםהארינחל :נחליםשנידייעלנחצההמתלרל .) Cohen , 1988 (מסר 900ל-מגיעה

אתרגרבלמיררןשברלאררדזררםעמרדנחלשפר.מעינרתידיעלהמוזןצלמרןונחלגיאןביתשבר

קרסיקרןמגילחרארירתיחידרתחשרפרתהמזרחיהחלקשלאררכררובלאורןממזרח.המתלרל

נראיתלאגלישרת.מאפשרתהחשרףהחתןבבסיסהחרארהמצארת .המתלולבבסיסתחתרן

גלרש.חרמרתחתקברריםשבריםשמישורייתכןכיאםסקסרניסלסגמנסיםברררהחלוקה

המערביהחלק

מתנשארהראהיםפנימעלמסרים 880ל-מגיעגרבהרמהמזרחי.מעסנמרדהמערביהחלק

 Cohen ,(מסרים 800ל-מגיעההססרסיגרפיתהזריקההכרם.ביתבקעתמעלמסרים 600כ-עד

בירתרהמערבירבחלקר ,) Freund , 1959 (יהרדהחבררתשלקרברנסיםמסלעיםבנריהמתלרל .) 1988

הקרסיקרןשלחראריםשלחשיפהאין .) Levi , 1983 (הר-הצרפיםחבררתשלקרסוניםחשרפים

שחרצרתניקרזמערכרתאיןקרברנסים.סלעיםשלהמסההואהדומיננסיהבליהתהלידהתחתוו.

אתלחלקניתןהמדררן.גביעלהתפתחרקסניםערוציםמספרהמתלרל.שלהמערביהחלקאת

הברניםהשבריםמיקוםאתתראמתזוחלרקהמשנה.חלקי 4ל-צרריםמתלרלשלהמערביהחלק

שללסרפרגרפיההסקסרניםהסגמנסיםביןסרבההתאמהקיימתהמתלרל.שלהמערביהחלקאת

שברלמקרםהמתלרלבראשארכפיםמיקרםביןבהתאמהביסיילדייבאהזייוןרלאציההמתליל.

נראיתלאההעתק.מישירחשיףסקסרניסגמנסכלבבסיסהמתליל.אתחרציםההעתקים
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שלהטופוגרפיהפרופיללביןטוניםהטקהסגמנטיםומיקוםצוריםמתלולפרופילביןקורלאציה

המורפולוגיתההתפתחותביןקשרקייםשלאכךעלמעידזהקורלאציהחוסרהכרם.ביתבקעת

צורים.מתלולשלהטקטוניתלהתפתחותהבקעהשל

מזרח.נחףשלההעתקמישור- 6מס'תחנה

בחלקומטרים. 11.1ל- 1.5ביןנעוגובהוקילומטרים 5לאורךנמשךנחףההעתק·שלמישור

וסכניןבינהתצורותשלודולומיטגירמורכבהמורםהבלוקנחף.הכפרבתוךעוברהואהמערבי

מוערכתהסטרטיגרפיתהזריקהמידת .) Freund , 1959 (סנונייםוחוארקרטוןבנויהירודוהבלוק

 .) 13(איור ) Freund , 1959 (מטר 300ל- 50בין

ידיעלולאטקטוניתמפעילותכתוצאהנחשףההעתקשמישורכךעלמצביעותעדויותמספר

 :הירודהגוששלמואצתארוזיה

טופוגרפיגובהעלכלליבאופןושומרהסטרטיגרפיותהיחדיותאתחוצהההעתקמישור . 1

וביןסגיורהכפרמעלההעתקיםמישורילאורךברורבאופןזהמאפייןלראות.ניתןאחיד

היהגובהומארוזיהכתוצאהנחשףהיהההעתקמישוראםאסד.אלודירנחףהכפרים

הואהשלוחותולאורךיותררבהיהגובהובערוצים :המורפולוגילמיקומובהתאםמשתנה

כלל.נחשףהיהשלאויתכןיותרנמוךהיה

המעברבאזורילראותניתןמטרים.מאותשאורכםממקטעיםבנוימזרחנחףשלההעתק . 2

סלעיחשופיםבוהמורםהבלוקלתוךוחודרמתעקלההעתקמישורכיצדהמקטעיםבין

צידימשניוהיחידותהמורםהבלוקבתוךהעתקהנוצרתמכ,ןכתוצאהסכנין.תצורת

הבלוקושלשלוהבליהשמידתהריבליהידיעלנחשףהיהההעתקמישוראםזהות.ההעתק

דומה.להיותצריכההייתההירוד

מפותחת.אינהבעמקהניקוזומערכתהמקומיתהמיםלפרשתקרובנמצאהדיגוםאזור . 3

החשיפהוזמןשנהלמליוןמטר 29הואהמורםהבלוקעבורשחושבהארוזיהקצב . 4

כדיבהמשך).(הסבר ) Gran et al ., 1999 (שניםאלף 14הואההעתקמישורשלהמקסימלי

צריךהירודהבלוקשלההנמכהקצבהזה,הזמןבפרקבליהידיעלייחשףההעתקשמישור

בליהמקצביאףוגבוהשחושבמזה 30פיגבוהבליהקצבזהושנה.למליוןמטר 750להיות

טרופים.אבזוריםגבוהיםלהריםאופייניים

הפעילותזמןאתמייצגההעתקמישורשלהחשיפהשזמןלהסיקניתןאלומשיקולים

כלורהקוסמוגניהאיזוטופריכוזמדדיתבעזרתמחושבלהיותיכולזהזמןהשבר.שלהטקטונית

36 . 

המאפשרדברמיוח,דאבופןשמורהזהבמקוםההעתקשמישורמכיווןבנחרהדיגוםאתר

כלגלעיניםוהוצאתקידוחדייעלנעשההדיגוםהמישור.שלהחשיפהזמןשליותרמדויקחישוב

מצויעברהכלורחפירה).דיי(עלהשטחלפנימתחתסנטימטר 90ועדהמישורמראשסנטימטר 30

שעוליםככלעולההכלורשריכוזלראותניתן .) 14(איורחלקיקיםבמאיץנמדדוריכוזובמעבדה

ההעתק.מישורלאורך
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Fig. 13 A. Cross section of 36CI sampling site on the Nahef East fault 
scarp and location of samples (after Gran et al .• in review). B. Cross 
section of the Zurim Escarpment in the Nahef East fault scarp area. 
C. Vertical displacement of the Nahef East fault scarp (after Gran et 
al., in review). 
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קוסמוגניםוסופיםאיז

כתוצאה ) 15איור iמסרים 2כ-שללעומק(ועדהשסחבפנינוצריםקוסמוגנייםוסופיםאיז

 Liu et al., 1994; Dep (חשופיםבסלעיםאסומיםלביןמשנייםנויסרוניםביןגעריניתמאינסראקציה

et al., 1994; Nishiizumi et al., 1991; Bierman et al., 1995; Stone et al., 1996; Phillips et al., 1996; Stone 

1998 ,. et al (. שסףרוחב,קוהים,פנימעלגובהכגוןרביםבגורמיםתלויהנוצרהאיזוסופריכוז

 Zreda et al., 1991; Stone et a1., 1996, Phi11ips et al .,(ועודהאיזוסופיםשלהיצירהחתךהנויסרונים,

1991 , 1996; La1 (. חשופהבסלעכלשהינקודהשבוהזמןלפרקרבהחשיבותקיימתהנדוןבמקרה

(איורהסקסוניתההרמהובקצבהשסחפנישלהבליהבקצבתלויזהזמןפרקקוסמית.לקרינה

מאזוררחוקותבדוגמאותנמדדהשסחפניהנמכתעבורשנהלמליוןמסר 29שלממוצעקצב .) 16

בדוגמאות 36כלורריכוזישלהמדידהתוצאותמודל.ידיעלהוערךהסקסוניהקצבההעתק.

התאמהשמתקיימתעדהסקסוניהקצבמשתנהשבובמודלחישובמתוךצפוייםלריכוזיםמושוות

המודלוחישוביהמדידהתוצאות .) 17(איורהמחושביםלריכוזיםהמדודיםהריכוזיםבין

מסרים 1.5כ- : ) 18(איוראינסנסיביתההעתקהפעילותשלתקופותשלושעלמצביעים

שנים) 7000עד 5000 (האמצעיבהולוקןמסרים 6כ-שנים) 14,000עד 12,000 (העליוןבפלייססוקן

נמצאתביותרהצעירהבפאזהההעתקהמדיתהיום).עד 3000 (העליוןבהולוקןמסרים 2וכ-

לאזהמצוקההעתק.מישורבבסיסהסנוניהירודבבלוקמסרים 2בגובההמצוקעםבהתאמה

אוקבועפעילותקצבעללהצביעניתןלאשהתקבלוהתוצאותמתוךצעיר.היהאילולאנשמרהיה

הסייסמיםהאירועיםאםאו ) ,Constant slip rate; Shimazaki and Nakata 1980 (קבועזריקהקצב

 Characteristic earthquake; Schartz and (סיפוסיתעוצמהבעלותרעידותיצרוהשברלאורך

1984 , Coppersmith ( תוךניתןזאת,למרותמסוים.לסףהגיעההמאמץהצסברותכאשרשארעו

אדמהרעדיתעלעוצמההקושרות ) We11s and Coppersmith , 1994 (אמפיריותבמשוואותשימוש

אתשליווהאדמהשרעידותלהעריךהמישור),ואורךהזריקה(מידתהשברמישורשללגיאומסריה

שיתכןארכיאולוגיות,עדויות . 7.1עד 6.8שלגודלבסדרלהיותיכלונחףהעתקעלההעתקה

אינסנסיביתפעילותחושבהשבהםהזמןלפרקיהמקבילותבתקופותאדמהרעידותעלשמצביעות

ל. iשנים 11,000-12,000 (הנסופיתבתקופהחילזוןבמערת:קריסותבאזורנמצאונחף,שברעל

מ. iשנים 6700 (הכלקוליתיתבתקופהפקיעיןבמערתקריסהפה)שבעלדבריםגרוסמן,

דבריםמרקו,ו-ש.שסרן .ע(בכרמיאלביזנסיתכנסייהשל,וקריסהפה)שבעלדבריםבר-מסיוס,

פה).שבעל

בגלילרביםבמקומותהנמצאיםנחףשברשללזודומהמורפולוגיהבעלישבריםמישורי

(אוהולוקניתפעילותעלמצביעיםבדרום)נצרתרכסועדבצפוןהנקרהוראשעקרב(מעמק

בגליל.מאדנרחבתמאוחרת)פלייססוקנית
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Fig. 16 A cartoon illustratingthe exposure history 
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(after Gran et al., in review) . 
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ההעתקמישורשלהמורפולוגיה

נעשההבליהמידתכימותההעתק.מישורלאורןעולהסיפוסיהעתקמישורשלהבליהמידת

לנקודותבמקבילההעתקמישורעלקסוסית)המסה(שקעיגמומיותשלהעומקמדידתידיעל

לגיל.ההעתקמישורשלהמופרולוגיהאתהמבסאמספריעןרלהתאיםכדיהקוסמוגניהדיגום

ההעתק.מישורלאורןהסופוגרפיהגובהעםעולההגמומיותשלהממוצעשהעומקמראה 19איור

שלהתוצאותלאורצפוישהיהכפיהגמומיות,שלהממוצעבעומקדירוגלראותניתושלאלצייויש

חשיפתמרגעלבליההסלעתגובתמזמוכתוצאהממוסדזהשדרוגיתכוהקוסמוגנים.האיזוסופים

 e.g .(סלעיםשלחשיפהלגילבליהמדיתהקושרותבעודותשנעשולמרותההמסה.תחילתועדהקיר

1998 ,. (Hereford et a1 , שלהבליהמידתאתלהתאיםשניתוהנוכחיותהתוצאותלאורנראהלא

נוספת.בעודהדרושהכדלשםלגיל.המישור

 ) ZO(איורצוריםמתלולהתפתחותלבגיהשלכה

שנים.לאלףמסר 0.9דע 0.75הואנחףשלההעתקמישורמתוןהמחושבההרמהקצב

להראותניתושנים.מליוו Z.1-1תוןלהתפתחהיהיכולבנוכחיבמבצוצוריםמתלולכזהבקצב

כפינחףהעתקשלההיססוירהקבוע.בקצבפעלולאצוריםמתלולאתהבוניםשההעתקים

בסווחהסקסוניתהפעילותבקצבוריאציהעלמצביעההקוסמוגניםהאיזוסופיםידיעלשניתנת

מסרים 10כ-שלמזריקהכתוצאהנוצרחכףשלההעתקמישוראולםשנים. 10,000כ-שלזמו

מדיתלביוהנוכחיההעתקמישורגובהביוההתאמהאימסר. Z00-50כ-שלכלליתזריקהמתון

מישוריויצר(בפלייססוקו)בבערפעילהיהנחףששברכדעלמצביעהנחףשברעלהכלליתהזריקה

שלהסקסוניבקצבשינוייםעללהסיקניתו .סקסונישקסשלבתקופותשהתבלוחשופיםהעתק

הזריקהביוההבדלמתוןשניםמליונישלזמוסווחפניועלצוריםמתלוליצירתכלל

צוריםמתלולשלהכוללתהססרסיגרפיתלזריקהמסר) ZOס- 50 (נחףשברשלהססרסיגרפית

שלהכלליתלסופוגרפיהנחףשברשלהסופוגרפיהביוההבדלומתוןמסר) 1000(בערדנחףבאזור

כימורפולוגיתאנליזהבעזרתהערכהדייעלנתמכיםאלוהבדליםמסר). 700(בעןרצוריםמתלול

 Mabnon (שניםמליוו 4מ-יותרלפניסקסוניתבפעילותנוצרהצוריםמתלולשלהמורפולוגיהעיקר

1999 ,. et a1., 1998; Mabnon et a1 (. 

שללקיוםנחף,שברעלהנצפיתלהסיסוריהלהובילשיכולסקסוניתפעילותדגםלתארניתו

שקסקייםשהיוםלעובדהצורים,מתלוללאורןשונותבליהברמותנוספיםשבריםמישורי

סגמנסלכלהזמו.עםהשתנההואגםצוריםמתלוללאורןהכלליהסקסוניושהקצבסקסוני

ואזלשיאעדשמתגברתסקסוניתפעילותמתחילהשבוחייםמחזורישצוריםמתלוללאורן

שקסשלתקופותעםיותראינסנסיביתפעילותשלאפיזודותישנםהזההמחזורבתודדועכת.

לסגמנסעוברהמאמץדועכתאחדסגמנסעלשהפעילותלאחרלשניה.אחתאפיזודהביויחסי

נמצאיםשאנחנולאמרניתו(ואזשקסשלמסוימתתקופהאחרינעשהשהמעבריתכושכו.

חפיפהקיימתשלעיתיםיותרסבירשכנים.סגמנסיםשלבפעילותחפיפהתוןאוכזו)בתקופה

 .לשכנואחדמסגמנסהפעילותשלבמבערסקסונישקסשלתקופהישולעיתיםהפעילותבזמו
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 ) 11(איורמערבנחףהעתקעלתצפית- 7מס'תחנה

מערב.נחףלסגמנסמזרחנחףסגמנסביוהמעבראתלראותניתוצוריםמתלולעלבתצפית

נחףשלהסגמנסעלמצסברתהזריקהועיקרמערבהקסנהמזרחנחףסגמנסעלהזריקהמידת

אתמעתיקמזרחנחףסגמנססקסונית.מדרגההתפתחההסגמנסיםביוהחפיפהבאזורמערב.

אתמעתיקמערבנחףוסגמנסהצופיםהרחבורתשלקרסוניםמולהמורםבבלוקסכניותצורת

המופעיצירתזמו .) Kafri , 1972 (הצופיםהרחבורתשלקרסוניםמולהמורםבבלוקבענהתצורת

אנליזהבעזרתזהזמועללהצביעניתוזהה.אינוהסגמנסיםשנישלהעיקריהמורפולוגי

ועלבעמקהסנוניהחתךלשימורהקשוריםמורפולוגיםשיקוליםידיועלמדרונותשלמורפולוגית

צעירים.שבריםמישוריחשופיםהסגמנסיםשניבבסיסהסקסונית.המדרגה

 ) 22(איורהכרםביתבבקעתהסנוניהחתך

ארוזיבימשסרתחתנתווישראל,שארכלכמוהגליל,היהוהמיוקוהאוליגוקובמהלך

קרבונסיםסדימנסים . ) Garfunkel 1970; Garfunkel , 1978 (רגיונליגידועמפלסשיצר

ברמות(למשלבסינקלינותונשמרוהסוריתהקשתשלמהאנסיקלינותהוסרווסנונייםאאוקניים

סנוניםחתכיםהכרם,ביתבבקעתכמומקומות,במספרחשופיםבגלילדובה).ובקערמנשה

) 1983 , Kafri, 1972; Levy ( הסורית.הקשתמבנישלסינקלינותבתוךבהכרחשמוריםשאינם

בגליל.השבירהמבנילהתפתחותקשורהסנוניהחתךששימורנראהמסוימיםבמקרים

היועדיוכאשרהגידוע,בתהליךמוקדםמספיקבשלבנורמליתשבירההחלהבהםבמקומות

הירודיםבגושיםשוניםבעובייםסנוניםחתכיםנשמרוהאנסיקלינות,גביעלגםסנוניותיחידות

אחריםבאזוריםגםידועהעתקהידיעלצעיריםחתכיםשימורשלכזהמנגנווהשברים.למרגלות

) 1993 , e.g. Garfunkel, 1970; Zilbennan (. גביעלפעילותתחילתמחייבהסנוניםחתכיםשלשימור

מכיווו .סנוניחתךשלשימוראיובהםשבריםלאורךמאשריותרמוקדםבשלבהכרםביתשברי

ההעתקה.קצבלגבילהסיקנםניתוהמורםבבלוקחסראךהירודבבלוקשמורהסנונישהחתך

) 1998 ( ,. Matmon et al חלקאיסיתמאדארוזיהעובריםבגלילהמבניםשראשיהראו)מההרים

חבורתשלודולומיסגירהבנוייםלהריםזההוגובהםסנוניקרסוובנוייםבגלילביותרהגבוהים

הדרךונעלמו.התבלואשרהמורםהגושגביעלסנוניותיחידותשהיוסבירלאלכו,יהודה).

היאהמורםבגושהסנוניהחתךשלגידועהמשךתוךהירודבגושהסנוניהחתךאתלשמרהיחידה

במיליםהזמו.באותוקייםשהיההרגיונליהארוזיהלקצבההרמהקצבביוהמאזושימורידיעל

משמעותית,סופוגרפיהנוצרהלאצוריםמתלוללאורךהמוקדמיםהשבירהבשלביאחרות,

מזרחנחףשסגמנסמחייבזה.הסברהניקוזמערכתמהשפעתנותקולאהמורמיםהמבניםוראשי

אתולאפשרהירודבגושהסנוניהחתךאתלשמרכדיוזאתחריףתבליסיצירתללאראשוופעל

להעתקהשהביאמערבכחףסגמנסלפעולהחלקיותרמאוחרבשלבהמורם.בבלוקגדיעתוהמשך

ידיעלנתמךזהאירועיםסדרהסגמנסים.ביוהסקסוניתהמדרגהוליצירתהסנוניהחתךשל

שלהמתלולקשים.קרבונסיםסלעיםהבנוייםהללוהשבריםמתלולישלהמורפולוגיתהאנליזה

ידיעלשנוצרמהמתלוליותר,עתיקכוועליותר,קעורמזרחנחףשברידיעלשנוצרחלוץהר

מערב.נחףשלהשבר
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לבןואוכף- 8מס'תחנה

צוריםמתלולשלהמינימליתלנסיגהעדויותץובתחנהלראותניתן 4מס'לתחנהבדומה

האוכף .) Z3(איורהעמק.ביתנחלשלהניקוץומערכתצוריםמתלולביןוליחסהמקוריממקומו

מערכתשלהתפתחותנראיתלא .מגד-אל-כרוםלסגמנסמערבנחףסגמנסביןהמעברבאץורנוצר

ץהאבץורהעמקביתנחלקרססיים.תהליכיםשלחץקההשפעהנראיתץאתלעומתברורה.ניקוץ

הנחל.עלהמתלולשלהשפעהנראיתלאץאת,למרותצורים.למתלולהמקסימליתלקרבהמגיע

שלו.המפותלהמהלךעלושומרצוריםמתלולשלהצפוניבמדרוןעמוקחתורהנחלמץו,יתרה

ץרימתעלמערבצפוןלכיווןהעליוןהגלילשלהרגיונליתהנסייהשלהשפעהנראיתלאכןכמו

ביתגרבןהואמהלכועלשמשפיעביותרהחץקשהגורםונראהמערבהץורםהעמקביתנחלהנחל.

וירכא.ינוחשבריביןהמוגבלהעמק

תפןחורבת- 9מס'תחנה

הפעילותתחילתעלמעידאשר ) Kafri , 1972 (סנוניחתךשמורהעמקביתגרבןבתוד

ידיעלנתמכתץוקביעה .) 7מס'בתחנההסבר(ראההעמקביתשברישלהמוקדמתהסקסונית

אבץורששמוריםתחתון)אוליגוקןאף(ואוליעליוןאיאוקןמגילמרינייםסדימנסיםשלחתכים

ומעידיםהעליוןלגלילייחודייםהםאלוחתכים .העמקביתבקעתשלהמערביבפתחשייך-דנון

נחלונגדע.והתרומםהלךמסביבשהאץורבעודאבוליגוקן,מונמךאץורהיוותההעמקביתשבקעת

ביתשברישלהפעילותתחילתמאץהעמקביתגרבןשלהמונמךהמבנהאתאכלסהעמקבית

המבנה.כגילהעמקביתנחלשלגליוכלומר,העמק.

 .) Z4(איורוירכאינוחשבריביןשמוגבלהגרבןבסיסבתוךחתוריםוערוציוהעמקביתנחל

העמק.ביתנחלשלמהלכועלהמשפיעה ) Ka:fri , 1972 (הגרבןבתוךפנימיתשבירהגםקיימת

קיימתהנחל.שלורחביםצריםאץוריםביןמעבריםלראותניתןהעמקביתנחלעלבתצפית

בלוקיםביןהמעברלבין ) Keller, 1986 ;Vf(פרמסרהנחלשלההתחתרותמדיתביןיפההתאמה

כךעלמצביעהגרבןבתוךהבלוקיםלביןהנחלהתחתרותביןהיחס .) Z5(איורוירודיםמורמים

דומההיההשבירהוקצבלשבירהקדוםהנחלכלומר,התחתרות.כדיתוןהתקיימהשהשבירה

מסקסוניקהגםכנראהנובעתהגרבןבסיסבתוךההתחתרותהנחל.שלההתחתרותלקצב

 . ) Matmon et al ., 1999 (בישראלההרשדרתכללהתרוממותשהביאה(קימור)רגיונלית

(תוב)לסיכוםתחנת 10-מס'תחנה

השסח)פניאתגם(שמהווההעליוןהגלילשלהמיוקניהגידועמפלסאתלראותניתן

מעסרקמופרעץהמפלסג'אן.ביתבאץורמסר 1000כ-שללגובההיםמפניבמתינותמתרומם

צורים,במתלולמורפולוגי.ביסויבעלתשבירהדייעלהעמק)ביתונחלמירוןאבץור(למשל

המפלסהתחתון.הגלילשלהמבניםבראשישלושרדייםלראותוניתןחדבאופןנשברהמפלס

מורפולוגייםגרבימסרייםמגנסיים,סיסמים,נתוניםהכרמל.לשברמעברלהתקייםחוץרהרציף

והשוואתם ) Z6(איור ) May, 1987; Freund, 1970; Shaliv, 1991; Rotstein et al ., 1993 (וססרקסורלים

אתמעלים ) e.g. Rosehndhal , 1987 (בעולםאחריםאבץוריםצעיריבשתיביקועשללמודלים
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Fig.23 Topographic cross section from the Beit-Hakerem Valley to Mt. Sneh across the 
Bet-Ha'Emek valley 
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Fig. 24 Topographic and geologic cross section 
ofthe Bet-I-Ia'Emek graben (geology after Kafri, 
1972) 
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Fig. 26a The deep structure ofthe GaIilee (after May, 1987). The extensional structure ofthe Galilee is 
bounded in the south by the deep Carmel fault that penetrates the crust and in the north by the main listric 
Beit-Hakerem fault. The various blocks in the Lower GaIilee are bounded by listric faults that splay from 
the main listric fault. 
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Fig. 26b Typical geometry of initial stages 
ofcontinental rifting (after Rosendahl, 1987). 
The main fault is arched in plan view and 
maximum vertical displacement occurs at the 
hinge ofthe arch. There is a preference for 
tilted blocks as extensional features. 

.~ 

Fig. 27 A. The main water divide that separates the 
region into two principle watersheds ofthe Dead Sea 
Transform valley and the Mediterranean. The water 
divide is parallal to subparallal to the Dead Sea 
Transform valley and is located on the central 
mountainous backbone ofIsrael. B. The topographic 
profile ofthe main water divide. The altitude ofthe 
summits ofmost ofthe mountain ranges along the 
water divide is -1000 m. The Lower Galilee is the 
lower mountainous region wuth its summits rising 
up to an altitude of 600 m. The lowest point along 
the water divide is also located in the Lower GaIilee. 
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 .) Z7(איורהארציהמיםפרשת

הגליל.שלהנוףהתפתחותעלהסקסוניקהשלהדומיננסיתהשפעתההוצגההסיורבמהלך
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 : 4מס'סייר

טקטוניותולתנועותים-יבשהביחסילשינוייםוארכיאלווגיותמורפלווגיותעדויות

בהלווקו.הגליל,בחוף

גליל,:,אהדוסייוגדירית

l 31905חיפה,אוניברסיסתימיות,לציויליזציותוהחוגיםללימודירקנסי.מכוו 

 30350עתלית, 180ת..דים,ענףהעתיקותרשותימית,לארכיאולוגיההיחידה . 2

גומיכסירותאייס 7גח 7חפתיערדיאפשרו,חסיורכיוסחיסותאניוכמידחכרככ,יערדחסיור

 .(זודיאק)

 :הםבסייריוידינישיצוגוהעיקרייםהנושאים

רכסעלבדגשהמערבי,בגלילהרדודהיבשתומדףהחוףשלוהליתולוגיההמורפולוגיה . 1

כאיים.הבולסיםושיאיוהסבועהכורכר

החוףשלסוניתהסקיציבותובדברהגיאולוגיהמחקרלשאלותהארכיאולוגיהממצאתרומת . 2

הססוריות.בתקופותהים,מפלסושינויי

 :כללירקע

ורכסהמזרחי(הרכסהחוףעלשנייםאורכיים,כורכררכסימשלושהמורכבהגלילחוף

המיםמעלבולסיםמשיאיוחלקיםכשרקהיבשת,מדףגביעלבים,המערביוהשלישיהחוף),

כיום'עלהמגודדותרציפות,לאהחוף,לקומקבילותכורכרגבעותלמעשההינוהחוףרכסכאיים.

הינובמערבהסבועהרכסוחוליים.סלעייםחוףמקסעילסירוגיוהחוףאזורמורכבלכוהים.ידי

מדקקוהואנהריה-עכושלהמדףבקסעמי 600-כרוחבוהשלושה,מביןיחסיתהרצוףהרכס

שרוחבההמרזבהמצויההסבועלרכסהחוףקוביוראש-הנקרה.לאייאכזיבאייביומי 250-לכ
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ועדותהססוריים,זמובפרקילקצביהובעיקרסקסוניתלפעילותעדותהמשמשיםאדם,ידימעשה

 .) Galili and Sharvit, 1998; Sivan and Galili , 1999החוףבאזורים-יבשהביחסילתמורות

 .) 1תחנה-מפה(ראההחוףעלהנקרהמראש-תצפית . 1

חוליחוףבקסעהמתחלפתהסלעיתהחוףרצועתבמערב,האיים :הכורכררכסישלושתעלתצפית

 .הזיוגשרקבוץמצויעליוהמזרחיוהרכסאכזיב,לעברסלעיתשובוהופכתבצתנחלשפךבאזור
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שלהסטרטיגרפימקומווהצגתראש-הנקרה,רכסשלמרגלותבחוףבכורכרהחציבותעלתצפית

 .) Sivan et al ., 1999 (החצובהכורכר

 .) 2תחנה-מפה(ראההנקרהבראשהחציבות . 2

במערבשולייםהחוצביםהשאירולפיהחציבהלטכניקתדוגמאהןבקו-החוףהחציבות

לתארךניתןולאמאחרהחציבה,גילאתלקבועניתןלא .) 1986(רבן,הגליםנתזמפנילהגנה

תואםהשפל,יייעלהמוכתבביותרהנמוךהמפלסאלכוונושהחוצביםבהנחהבכלל.חציבות

שנחצבו.מאזים-יבשהביחסילשינוייםעדותבחציבותואיןהנוכחיהיםגובהאתבסיסהמפלס

 .) 3תחנה-מפה(ראהיםמשרפותתל . 3

הנמשךהסלעיהקטעביןהמגעבאזורבצת,נחללשפךצפוניתמעטהמצויזהתל

בתקופתהאתרשלראשיתובצת.נחלמוצאשלהחוליהחוףקטעוביןדרומה,מראש-הנקרה

התלמערבבדרוםהביזנטית.בתקופהגםמאוכלסהאתרהיהיותרמאוחר . 2התיכונההברונזה

אדםביייונחצבהיתכןמי. 150כ-שאורכהבקשתליםמהחוףהנמשכתבכורכר,תעלהקיימת

שיטכליכניסתלאפשרבמטרהמסדימנטים,נקייהעליהושמראותהשניקזהנחללשפךכהמשך

עלומכסיםויתכןלתל,מדרוםשהצטברולחולותפרט .) Raban , 1987 (לתלמדרוםמוגןלאזור

 .נמוךשוקעעםספינותעבורכיוםנחצבשהיההיםמפלסאתמפלסהתואםביבשה,המשכה

 .) 4תחנה-מפה(ראהאכזיב . 4

דרומהעוברכזיב,נחלשלהנוכחיבשפךעובראכזיב,לתלמצפוןהמתחילרגליסיור

הדגשא-זיב.במינתומסתייםהתיכון),הים(מועדוןשעלנחלשלהחוליהאזורעדהחוףלאורך

התל.ישובבעתים-יבשהליחסיהארכיאולוגיותהעדויותעלהינובסיור

עדברציפותכמעטמאוכלסוהיה 2התיכונההברונזהבתקופתלראשונהיושבאכזיבתל

מבניםמצוייםלים,הפונההתלשלהמערביתבחזיתו .) 1993(שטרן,הצלבניתהתקופהסוף

אינדיקציהמהוויםאלהמבניםים.ממיהניזונותשטיפהותעלותבריכותשלחציבותובעיקר

טרפיזיתבריכהשלהינההמרכזיתהחציבההתל.יושביאתששימשובעתהמשוערהיםפנילגובה

מי 0.3לבדרוםמי 0.9מ-משתנהעומקהבמזרחה.מי 17ובדרומהמי 14בצפונה,מי 5ברוחב

מצויהקירגגהחציבה.בעתשנותררוחבקירידיעלהעמוקמהחלקמופרדהרדודחלקהבצפון.

שכוונוקירבאמצעותמשנהאגנילשלושהחולקהבריכהשלהעמוקחלקהגם .המיםלפנימתחת

מעטהשלושהמביןהמרכזיהתארצפתמים.שלחופשימעברהמאפשריםפתחיםובומזרח-מערב

מיםתעלתמי. 0.6-0.7עלעולהאינוזהבתאהמיםועומקוממערב,ממזרחשבתאיםמזוגבוהה

נכנסתהתעלההים.בקירשנחצבמעברדרךיםבמיהבריכהאתמזינהמי 14שאורכהחצובה

מ.י 2כ-לאורךבכורכרהחצובהקרקעיתתת-מינהרהבאמצעותלבריכה

אחרים,לשימושיםאוהארגמןלתעשיתדגים,כבריכותשימשואםברורשלאהללו,המבנים

בהןהחצובהובתעלהבבריכהשימושנעשההראשוןבשלבבמתקנים.שימוששלבישניעלמעידים

שסביבהמשטחוהורםמולאהשניבשלבהנוכחי.היםלמפלסמתחתמי 0.2-0.3ב-הגגמצוי

מולאיותרהעמוקהישן,והתוואימי 1.3ל-מי 0.8מ-הורחבהמ.יהתעלה 0.5בכ-ולתעלהלבריכה
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ניתןלאמ.י-1 0.5בכ-היםמפלסלעליתתגובההנראהככלהיתההשניבשלבההגבההבחלוקים.

 .) Raban and Galili , 1985 (הללוהשוניםהשלביםאתלתארך

והנמשכתבכורכרהחצובהנוספתתעלהמצויהלחולי,הסלעיהחוףביןבמגעלתל,מדרום

יתכןים.משרפותבתללתעלהבדומההים,בתוךמי 150כ-שללמרחקמערב,לצפוןבקשת

שהוצעכפיצפונהשהוסהלפניכזיבנחלעםהמשותףבמוצאאףואוליעשלנחלבמוצאשנחצבה

 .) 1972 (באומןידיעל

 .) 5תחנה-מפה(ראהאכזיבואייהנקרהראשאיי . 5

האיעלוסיורוירידהראש-הנקרהאיימקבוצתנחליאליהאיסביבגומיבסירותהפלגה

ינתןמוכרזת.שמורהוהינומאחרלעלותניתןלאנחליאליהאיעלאכזיב.איימקבוצתשגביון

באייםהחציבות.עלודיוןהבולסים,שיאיוהםשהאייםהסבועהרכסכוללהבתימסריה,עלהסבר

תמורותעלהנראהככלהמעידיםלחציבותבסיסמפלסישניקיימיםשגביון,באיובעיקראלה

לאכזיב.בסירות.חזרהנחצבובהןההססוריותבתקופותהיםבמפלס

 ) 6תחנה-מפה(ראהא-זיבמינת 6

התיכון),הים(מועדוןאכזיב-שעלנחלמפערשלהחולילחוףדרומהברגלסיורהמשך

במקוםהעגינהבאפשרויותדיוןהתיאסרון).מדרגותעלקלה(ארוחהא-זיבלמינתומשם

הססוריות.בתקופות

מקבילותאנכיותותנועותסקסוניתשבירהדגםהוצגזה,באתרשנערךמחקרסמךעל

יערך .) Sivan and Galili , 1999 : 1996(סיון,בסיורשהמוצגמהדגםבשונה ,) Lewy et al ., 1986 (לחוף

בנושא.דיון

 ) 7תחנה-מפה(ראהציוןשבי 7

שבוצעוהבתימסרייםובחתכיםימייםתתבצילומיםבתצייא, :העמקביתנחלושפךעלתצפית

הצדמורםובהמזרח-מערבשכוונהמורפולוגיתמדרגהאובחנההעמק,ביתנחללשפךממערב

העמקביתשברשלהמערביבהמשכומצוייהזוימיתתתמדרגהלדרומי.ביחסמי 1-2כהצפוני

) 1996 , Sivan (, יחסיתהצעירהולפעילותוהמדףעלמערבהלהמשכוביסוימהווהוהיאGalili and 

) 1999 , Eytam, 1988; Sivan, 1996; Sivan and Galili (. שמדרוםאחיהודשברכמוהעמק,ביתשבר

 .בהולוקןגםנמשכהשפעילותםונראהליםמערבההנמשכיםרוחב,שבריהםלו,

 ) 5תחנה-מפה(ראהעכו . 8

כולוחצובהכורכררכסבוסלעיחוףהינויסף,נחלשפךעדכמעסלעכו,שמצפוןהחוףקו

שיצרהאינסנסיביתלחציבהגרמהעכושלההססוריהלאורךבניולאבניהדרישהאדם.בידי

ביותרהנמוכיםהחציבותבסיסיאדם.ידימעשהמי, 100כשרוחבהגדיודסבלתזהבאזור

משנישימושנעשהמהחציבותבחלק .) Sivan and Galili , 1999 (הנוכחיהיםמפלסאתתואמים

המתאיםבגובהמצויותעכובאזורהבריכותכלמלח.בריכותאורחצהבריכותדגים,כבריכות

אבנימחצבתגםכוללתהגידודסבלת .) Galili and Sharvit , 1998 (הנוכחיהיםבמפלסלתפקודן
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נמצאובסיסםמ' 1.4-1.5שלבקוטרשקעיםעשרותכמהומכילהלעכומצפוןהמצויהריחיים

כיוםהיםמפלסאתבגבהיהתואמתהריחייםאבנימחצבתגם '.מ 0.2ל-מ' 0.2-שביובגובה

) 1999 , Sivan and Galili (. 

סיכום

בהולוקן,אנכיתטקטוניתפעילותהמשךעלהמעידוהגיאולוגיהמורפולוגילממצאבניגוד

יציבותעלהארכיאולוגיהממצאמעידהיבשת,ובמדףהגלילבחוףמזרח-מערבשבריבמספר

ומצוייםנמוכיםשהינםהטקטונית,הפעילותבקצבימצויזולסתירההפתרוןזה.חוףבקטע

לזהותםניתןולאהמקומיות,והשפלהגיאותתנודותושלהארכיאולוגיהממצאשלהדיוקבתחום

 .) Sivan and Galili , 1999 (האחרונותהשנהאלפישלהארכיאולוגיברקורד

ביבליוגרפיה

לידיעתהחוגהחוף.רצועתשלוסדימנטיםמורפולוגיההנקרה,ראש-אכזיב . 1972 ,.דבאומן,
עמ.' 54וגעתון,צורסולםהמועצותשלהארץ

 . GSI / 18/96דו"חהגיאולוגי,המכוןברביעון.הגלילחוףשלפליאוגיאוגרפיה . 1996 ,.דסיון.

מ.המערבי",הגלילב"קדמוניותהמערבי.הגלילשלחופולאורךחצוביםמתקנים . 1986 ,.ארבן,
 . 209-234ע"מ(עורך),ידעיה

לחקירתהחברהישראל.בארץארכיאולוגיותלחפירותחדשהאינציקלופדיה .) 1993 (א.שטרן,
ירושלים.כרטא,ועתיקותיה,ישראלארץ

Galili, E., and Eytam, Y., 1988. Young faulting in the shallow continental shelf: 
evidence from northem Israel. En Boqueq, p.30. Israel Geological Society 
Annual Meeting 

Galili, E., and Sharvit, J., 1998. Ancient coastal instal1ations and the stabi1ity of the 
Israe1 coast in historica1 times. In: (Stewart I.S and Vita-Finzi C., eds.) Coastal 
Tectonics. Special Pub1ication of the Geo1ogical Society of London, 
146;147-163. 

Lewy, Z., Neev, D., and Prausnitz, M. W., 1986. Late Holocene tectonic movements 
at Akheziv, Mediterranean coast1ine of northem Israel. Quaternary Research 
25;177-188. 

Sivan, D., and Gali1i, E.1999. Ho1ocene tectonic activity in the Galilee coast and 
Sha110w shelf, Israel, a geological and archaeological study. Israel Journal 01 
Earth Sciences 48: 47-61. 

Sivan, D., Gvirtzman, G., and Sass, E., 1999. Quatemary stratigraphy and 
paleogeography of the Gali1ee coasta1 plain, Israe1. Quaternary Research, 51; 
280-294. 

Raban, A., 1987. Altemated river courses during the Bronze age along the Israeli 
coastline. Colloques Internationaux C.N.R.S. pp. 173-189. 

Raban, A., and Gali1i, 1985. Recent maritime archaeological research in Israel - a 
preliminary report. The International Journal 01 nautical archaeology and 
underwater exploration, 14.4; 321-356. 
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 : s Iסיירמס
אבזןרהיערתפצותעלןהשפעתםןגאןגגיןתאאןקגיןתבתצןרןתמסלעשיגןיי

שפרעם,אלןגים-

הרניר

 76100רחובות 12ת..דבירושלים,הבעריתהאוניברסיטהומים,לקרקעהמחלקה

לתוארגמרבעודתעלבעיקרומבוססהואהמזרחי.בחלקואלונים-שפרעםבאזוריערךהסיור

ריוביוסיופרופי(קרק)עזינגראריהפרופי(גאולוגיה),ששאיתופרופישלבהדרכתםמוסמך

הדירולוגיים,פדולוגיים,גאומורפולוגיים,גאולוגיים,היבטיםכוללהנושאיער).עצישל(פיסיולוגיה

שביניהם.ההדדיותוההשפעותאלההיבטיםבמקביליוצגובסיורכלליים.ואקולוגייםובוטנייםגא

הקשרהכרתלאחרהמערכת.כלאתהמניעהראשוניהשונ~תגורםהואהגאולוגיהמבנה

בבדיקהעליןנראיםתמדישלאגאולוגייםהבדליםעללהצביעעשויהצומחמבנהגאולוגיה-צומח,

ראשונה.

מבוא

l מבנההשטח.

מעיןיוצרותשפסגותיהןהים,פנימעלמי 250כ-שלגובהעדנמוכות,בגעותמורפלווגי:איפי«

המוקדם.האנוגןבתקופתימיתהצפהשלגדיודכתוצרכנראהומערבה,דרומההנוטהמישור

קמריםשלממערכתחלקהמהווהסינקלינההואאלונים-שפערםאזור :לכליסטרוקטורליאיפיון

נמצאתזוסינקלינההסורית.מהקשתחלקהמהוויםצפון-דרוםשלכלליבכיווןמקביליםוקערים

מתקופותצעירותתצורותוהשתמרושקעוזובסינקלינההתחתון.הגלילבאזורהגליללקמרממערב

בחלקהמכוסים·באנרי.וקוגנלומרטחוארקרטון,ברובם:רכיםהסלעיםוהאנוגן.האאוקןהסנון,

הקימוטלציריבקירובניבצבכיווןרוחבשברימערכתלהלן).(ראהגיראבןהואהמסלעמהאזור

התוחםיזראעלעמקלכיווןהאזורהנחתתשלכלליתבמגמהבלוקיםשלאנכיותלהסטותגורמים

מדרום.האזוראת

ופלאוגאוגרפיהסטרטיגרפיה . 2

משקעים .) 1959(פלכסר,הסיורלאזורמערבמצפוןבעיקרחשופיםהצופיםהרמחבורתסלעים

בזמןמזרחהנעהאגן.מכרזהסנוןבתקופתקייםשהיהשפערםייביישקעהצטברוהסלעיםאתשיצרו

מכךוכתוצאההנידוןהאזורצפוןדןרעברהואטקיחתצורתהרבדתובזמןהחבורה,סלעישקיעת

מקום.אבותוזותצורהשללמדיעבהחתךקיים

בעדתחבורתשלגאולוגיתתצורות 3באזורומיפההגדיר ) Greenberg • 1963 ; 1962(גריבנרגגריבנרג

 :תיאורןלהלן .) Sneh (1988עיייניתןפלאוגאוגרפיומבטהתצורותשמות.עדכוןהאאוקןמתקופת
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מצןרר·ןקרטןוקרטןניגירןבנןיההתחתןנההתצןרהאתהמהןןהתחתןו)(אאןקותצןרתעדו.לםא.

בהמתרביסמערבכשכלפיגיר,בעיקרובנןיהמעליההנמצאתתחתןן-תיכןן)(אאןקןתמרתתצןרתב.

קרטןני.כןלןאןשרןבןלחתךעדקרטןנייסרבדיס

מערבהבאיצבןעתמרתמתצןרתלטרליבמעברנמצאתהקרטןניתתיכןן)(אאןקןמראשהתצורתג.

 .) 1{איורמעלהןכלפי

בהשתרעןתויחסיתאחידןתקיימתמראשהתצןרתשלהעליןוובחלקהעדו.לםבתצןרת

העמקתשלהכלליתבמגמהןנסיגןה,הצפןתשלתהליךכדיתןךשקעהתמרתתצןרתהמרחבית.

כתוצאהקרטןו.שקעבמערבהפתןחןביסהיבשתןבאדןגיר,שקעבמזרחהרדןדביסהזמן·עסהיס

כלפימתרבןתהקרטןניןתכשהשכבןתלסירןגין,ןקרטןןגיראבןשכבןתתמרתתצורתמכילהמכך

הסטרטיגרפי.בחתךהעליהןעסמערב

גלישןתהיאהארץ),ןבדרוסבמרכזלמקבילןתיהגס(כמןתמרתלתצןרתנןספתאפייניתתןפעה

הקרבןנטיבבןץשהתקיימויציביס,ןבלתימלןכדיסבלתיסדימנטיסןשלשכבותקטעישלרבות

קורנגריו ; 1986וחובי(בוכבינדרהסלעהתלכדותשלביכדיתוךביסהיבשתמדרוןשלהעליןובחלק

למעבריסגורמיסמכן,לאחרשנוצרורביסקטניסןשבריסהגלישותהמקורי,השיכובמעברי .) 1993

המופיעיסמאלהרביסהינסבשטחהמעבריסלמעשהלקרטון.גירמאבןרגולרייסובלתירביס

במפןת.

 :הנאוגומתקופתתצורותשתיקיימןתוזויתית,אירוזיביתהתאמהבאיאלה,סלעיסמעל

המוכרת ) 1962(שולמן,סבוכהאוםכתצורת ) 1991 (שליבע"יןהוגדרשנבדקקונגלומרטא.

זבולוןבעמקהקיימתכירביתתצורתשלהקוגנלומרטביןמבדיל ) 1970 (גבירצמןזה.לאזורממזרח

העבודהבשטחהקונגלומרטסבןכה.אןםלתצורתומשויךיזרעאלבעמקהקייסגילובןלקונגלומרט

חתךעוביקלציט.ע"יחלקיתהמלוכדיסעבדת,חבורתמסלעיבעיקרשמוצאסמחלוקיםבנוי

מזהה Kajri) • 199;ז 1995(כפרי,כפרי .) 1991(שליב,מיעשרותמספרעדהואהכוללהקןנגלומרט

התחתוןהגלילמשוליבנאוגןשפעלהמקומיניקןזשלממערכתכחלקזהממויןבלתיקןנגלומרט

אתבקירובחופףוהואמצפוןזוניקוזמערכתתוחסעתיקמיספרשתקויזרעאל.עמקאלדרומה

הסיור.אזורשלהצפונייסבשולייסומתחילהיוס,שלשפרעםהורסט

(שולמן,בירהלתצורת ) 1991 (שליבע"ישוייךלעיל,שתןארהקונגלומרטמעלהמןנחחןארב.

היאזןתצורהמ.י 20-5שלכוללבעוביוקרטוןחסריתחואר,שלשכבותבנויהבאזורהתצורה .) 1962

מיס,עמוקאגןשלפציאסאובחןהעמקמרכזכשלאורךיזרעאל,עמקדרךימיתלחדירהביטוי

משקעינמצאיםאליו,המתקשריםובגאיותהעמקבשוליהחןאר.השקעתכדיתוךלהתעמקשהמשיך

 .בלבדהרדודהפציאסנחשףהסיור.באזוראגןאןתובגדותשהורבדורדודיםמים

לפניעודשהחלטקטונימקימוטכתוצאהשנוצרתבליטשלהיאהפלאוגאוגרפיתהתמונה

באנוגןהטקטוניתהפעילותהים.נסיגתלאחרוגםזותקופהכדיתוךבהפסקותוהמשיךהאאןקן,

אליו,מקביליםתתושבריםיזאערלעמקנוצרושבמהלכהשבירהשלבפעילותבעיקרהתבטאה

בתחילתטקטונישקטשלבתקופהשהתרחשהארוזיביתפעילותבולטת.טופוגרפיהליצירתשגרמו

שהורבדוסלעיםשלבסחףהראשוןבשלבהתבטאההנוף,להתמתנותשגרמההמאןחר,המיוקו
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הנארגניתההשקעהילפניהסלעהייצריתלאחרבאזירשהתרחשיתהליכים

שנה)מליין 40-50 (תיכרן-התחתרןהאארקןבתקופת



החרסית"'נ'סדרתהורבדווהןבמקום,שנוצרוקרקעותנסחפובהמשךבקוגנלומרס.כי:ילוקים

,) 1936 Picard, ( עמקדרךממערבהימיתהחדירהנכנסההמתוןהתבליסעלהסמוך.יזראעלבעמק

זו.ימיתחדירהשלהרדודיםהצפוניים~שולייםנמצאהמחקרשסחהחואר.אתשהשקיעהיזרעאל

המחקראזוראתהחוצהסינקלינליקולכיווןהיאהסלעשכבותשלהאזוריתהנסיה

 ,) 1962 (גרינברג ,) 1954 (רבינוביץשלעבודותיהםמצירוף[מתבסאלדרום-מערבמצפון-מזרח

 .זוסינקלינהלאורךעוברבאלכסוןהסיוראזוראתהחוצההכביש .]) 1979 (ולוי ) 1975 (מובשוביץ

אותוומחלקיםדרום-מזרח,-צפון-מערבשלכלליבכיווןהאזורלרוחבנמתחיםשברקוי

עמקהיווצרותכדיתוךכאמורלהתהוותשהחלההשבירהסקסוניות.ומדרגותגרבניםלהוסרסים,

שהוזכרה.הסינקלינהאתשיצרלקימוסבעיקרהומאוחרתבכיוונה,לעמקבקירובמקבילהיזרעאל,

שכבותמשיכתשלתופעותרבים,וסדקיםקסניםשבריםקיימיםהעיקריים,השברלקויבנוסף

ברקציה.ויצירתריסוקשליתופעותהשבר,לקויבסמיךמקימית

גברבנים,בעיקרהנסייות,השכבותשלהנמוךחלקןמעלהואהנאוגניותהתצורותמיקום

הססרוקסורלי,המתווהאתבקירובתואמתהסופוגרפיההמרכזית.הסינקלינהלאורךובמיוחד

הקונגלומרסהצסברותהנאוגניות.התצורותהשקעתמאזהשתנילאהכללייםהמתארשקייינראה

מיםסף-פרשתאותועדכנראהסינקלינה,אותהלאורךהיובירהחואראתשהשקיעההיםולשון

לעיל.שהיזכרבצפון

לפניעידבנאיגןשחלההיםמפלסמעלייתכתיצאהימיגדיודהיההשסחפניבעיציבניסףגירם

באזוררישומהאתהשאירהלאזוהצפה .) 1970גבירצמן, i 1970(ניר,יזרעאלעמקהיווצרית

מיושרותלהיותהגבעותלראשיכנראהגירםזהגדיידויושרה.גודדהיםאותוקרקעיתאךבמשקעים,

יהודה.ובשפלתמנשהברמתגםדומהלגדיודגרמההצפהאותהגבובהן.ודומותיחסית

פדוגבטיות.ותופעותקרקע . 3

 Yaalon & Singerי IIעתוארהנאריוחואר.קרסוןעלהעבודהבשסחנפוץהנאריכיסויהבארי.כיסוי

הרךהסלענקבובילתוךהגירניתהרנדזינהמקקרעהגירשסיפתשלפדוגנסי·כתהליך ) 1974 (

הואהכוללשעוביובאנרי,שכבותשלושתיארוהםבפלייססוקן.גשומותבתקופותשחלשמתחתה,

 '.מ 3עד

מ"מ. 20-2שלבעוביהלמיבר''',הקרום IIוקשה,דקעליוןקדוםא.

וכתמיםבפסיםומגווןהומוגנישאינוהאם,מסלעבמעסהקשההעלי'(ו'הבארי IIמתחתיוב.

 .חומים-אדומים

מתחתיו.הנמצאהתשתיתמסלעיותרינקבובילווחיפריך,רך,סלעשהוא ' 1התחתוהבארי IIג.

פדוגנסי,:שלביצירהשלבישנימאתרבדרום,האברימבנהאתביסודיותשבדק ) 1982 (שהרבני

שלמחדשוהתגבשותסדיוקהקשיה,שכללקקרעללאהתפתחותוהמשךהקרקעסחיפתמכןולאחר

 .הלווחיהמבנהוהיווצרותהתחתוןבנארימסהלהפחתתבמקבילבסדקיםקרקעיחומר

הטיררמדידךבטרףהמרגחיםמילדי'דאה
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מעליהכתוצאההאנריהיווצרותבדברמסקנתו .) 1958 (גולדברגע"הנארינבדקהארץבצפון

היום.מקובלתאינהבסלעגירניתתמיסהשלנימית

עלהנארי .) 196Z(גרינברג,הקונגלומרסואתהרכיםהסלעיםאתמכסההסיורבאזורהבארי

האנוגניות.התצורותשעלמזהוצפוףקשההאאוקניותהתצורות

ורנדזינהגיראבןמעלחומה-אדומהרוסהטרההןהגבעותגביעלהנפוצותהקרקעותשתיקרקעות

אלהקרקעותשתינארי.בשכבתהמכוסיםוחוארקרסוןעלשהתפתחהחומה)(אוחומה-דאומה

שוניםבמקומותלהבחיןשניתוכפיועו,דמיםתאחיזתצבע,הגיר,אחוזפיעלמשנהלחלוקתניתנות

הסיור.בשסח

אורגניחומרשליחסיתנמוכהרמהיחסית,חזקאדמדםגווןקשה,תשתיתסלעשלההקשר

תשתיתסלעידיעלמאופיינתהחומההרנדזינהרוסה.הסרהאתמאפייניםחסרה,אונמוכהוגירניות

מינרליהרכביחסית,רבאורגניחומרבקרקע,מסויימתגירניות'זה),במקרה(נארילמחצהקשה

כהה.לחוםיותרהנוסהוגווןמונסמורילוניס)(בעיקריחסיתגבוההמיםתאחיזתבעליחרסית

צומח . 4

התבוראלוןויער ) Quercus ithaburensis (התבוראלוןעץא.

מוגדרתהתבוראלוןביערכללית, .) 1968 (אלוניע"ינעשההתחתוןהגלילשלצומחמיפוי

שלמופעבעיקרקייםהסיורבאזורוריאנסים.מספרעםהרפואיוהלבנההתבוראלוןחברת

הכוללומופע ) 1998(הר,המפנים'בכלהמפותחנוספיםעציםללאהתבוראלוןשליער-פארק'

(מכונהמצויאלוןשלבשלסון'חורשמפותחהצפוניכשבמפנה'רביםתיכונייםחורשמרכיבי

הרפואי").והלבנההתבוראלוןחברתשלמצויאלוןייוריאנס

מינימביןביותרוהמותאםנשירהואבא"י.הגדליםהאלוןמינימשלושתאחדהואהתבוראלון

 .) 1986;רבינוביץ-וין, 1955(זהרי,יותרשחוניםלתנאיםבארץהקיימיםהאלון

במקביללמדיאחידשרוחבהברצועהוצפונה,והגלעדישראלמארץהואהיערתפוצתאזור

(איג,תורכיהבתחומימערבהומעסהתיכוןהיםשלמזרחיתהצפוןלפינהעדהתיכון,היםלחוף

הים.פנימימעל 500שללגבהיםמעלכללבדרךגדלאינוהעץ .) Zohary , 1973 ; 1967;אבישי, 1935

,-.!!, 

~ , 

צמחיםאבקתמאספישלדוגמאותסמךעלבה.ותפוצתוישראלארץאלהתבוראלוןהתפשסות

פי(עלהאקליםהשתנותשלוניתוחלישרא)לומצפוןרםבבקעתהחולה,בעמקבכנרת,(מקידוחים

הגעתוומועדהתבוראלוןשלהגאוגרפימקורואתלהעריךניתןשונים),תלוייםבלתימחקרים

 Zohary , ; 1998וחובי,שילמן ; 1998וחובי,;סיוון 1998וחובי,בר-מסיוס ; 1987,1986(ברו,ןלאזורנו

תקופתבמהלךהאחרונה,הקרחוניםשבתקופתנראהאלה,מחקריםסיכוםפיעל .) 1973

ועליההתחממותשלתקופהובאירן.באירופהשנכחדואלוןמיניבתורכיהשרדוהפלייססוקן,

 9,000כ-לפניעדשנה 19,000מלפניהתרחשהישראלבארץההרבאזורמ"מ 1000לכ-עדבמשקעים

תקופותשנה. 13,500-11,000לפניבמשקעיםוירידההתקררותשלבינייםתקופתעםשנה,

אתלראותמקובל .לכיווננוהתבוראלוןיערלהתפשסותסייעובמשקעיםוהעליהההתחממות
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ונראהשנה), 11,000כ(לפניההולוקןבתחילתהאחרונהההתחממותתחילתעםההתפשסותתחילת
להלן).(ראההארץבצפוןכיערמפותחתבוראלוןהיהכברלפחותשנה 5,000שלפני

שלהתחתונהבחגורהשלסהתבור)אלוןשללודאי(קרובנשיריםאלוניםשיערכאמור,נראה,

רקהגיעהואהארץשלמרכזיתכןאך ,) 1987(ברו,ןשנה 5,000כלפניהכנרת,סביבלפחותהגליל,הרי

מקבילהזותקופההעצים.במספרמשמעותיתירדיההיתהשנה 3,500לפנישנה. 4,000כ-לפני

והתיבשותהתקררותשללתהליךגטאךאז,שהתקיימההיערותוכריתתההתנחלותלתקופת

עציחשבוןעלנרחבתזיתיםנסיעתהיתהההלניססית,בתקופהשנה, 2,000כ-לפניבמקביל.שהתחיל

שלסבווחורשמסוימת,כריתההמשךכדיתוךהיערהתחדשלספירה 1500-500השניםביןהיער.

בהםקייםהיההתבורשאלוןגידולבתיעלגםהשא,רביןהשתלס,המקרים)(במרביתמצויאלון

אלוןעצימספרפחתיבעיקרבכלל,היערהצסמצםהאחרונותהשנים 250ב-גבוה.באחוזלכןקודם

 ; 1935(איג, 19ההמאהשלהראשונהמהמחציתהחלגברזהתהליךלכריתה.נוחשהינוהתבור

בגילן,ריכוזיםבמספרבעיקראנרץגדלהתבוראלוןכיום .) 1990שפר, i 1987ברו,ן i 1982קרשון,

יערהואביותרהגדולהריכוזלשרון.עדבדריםומגיעמנשה,רמתובמערבהתחתיןבגליל

הסיור).(אזוראלונים-שפרעם.

הסיורבאזורוהקרקעהמסלעלמערבתהתבוראלוויערהתאמתב.

 : } 1{איןרהמסלעלשינוייבהתאמהנמצאתאלונים-שפרעםאנזירהתבוראלוןיער-תפוצת

מבנהלשינוייבהתאםמשתנההתפתחותוומידתבלבדוהחוארהקרסוןשסחיעלנמצאהיער

ובחינהבשסחשנעשהמפורסגאולוגימיפויפיעל .) 1998(ה,רשיניםבאתריםהקיימיםוהרכב

קניבכלהסלעבחתךמאדרבהשונ~תנמצאהלקרסוןהגירביןהמעבראזורישלבמיוחדמפורסת

בקנהלמגמותועדמסריםומאותעשרותמסרים,שלבסווחיםהמיקרוסקופית,ברמההמידה,

גלישות,ואנכיים,אופקייםמקומייםפציאסשינוייהםלשונ~תהנורמיםקילומסרים.שלמידה

(הקרוםלעילשתוארוהנארישכבותשלושרבים.והעתקיםהקרסוןבתוךמוסבעגירקסעי

ואופייוהתפתחותןומדיתבחת,ןכללבדרךנראותהתחתון)והאבריהעליוןהנאריהלמינרי,

שבחלקםמשסחיםשלרצףיוצרהלמינריהקרוםוהסופוגרפיה.המסלעלשינוייבהתאםמשתנה

גרמה,בסלעהרבההשינות .) 4הקרקע{איןרלפנימתחתאלממשיכיםוהםהשסח,פניעלרצופים

כיסיונוצרוהנארירצףנקסעשבהםחולשהנקודותוליצירתהאבריבהתפתחיתלשונותלפיכ,ן

רבים.קרקע

ליערבמיוחדהמתאיםנידולביתיצרשתואר,והקרקעהמסלעמערכתשלהמורכבהמבנה

השנה.כללאורךרסיבותנשמרתוהקרסוןהאברישעלהרנדזינהשלהקרקעבכיסיהתבור.אלון

אלאיסיתבהולכהמיםתניעתדרכוומתבצעתבמים,גבוההרוויה"דרגתעלשומרהקרסון

נגרנוצרלכ,ןבנוסףהעונה.לכלהמספיקהיבכמותהעציםתצרוכתאתהמספקבקצבהקרקע

מורסבתהקרקעקלים,וסתיואביבלגשמיבתגובהכברהנארימשסחיעלמיידימקומיעילי

שעלרוסההסרהאדמתזאת,לעומתבקרקע.היובשתקופתומתקצרתאלהאירועיםבעקבות

עצי.צומחשלוהשרדותקליסהמאפשרתואינההקיץבמהלךמתייבשתהסדוקהגיר

רמתפיעלוהחוארהקרסוןאתריאתלדרנאפשרהתבוראלוןשלהפארקיערבתחום

בביתמפותחהתבוראלוןשלהסיפוסיהאפרקיערוהסלע.הקרקעבמערכתהנשמרתהרטיבות
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עלמכוסיםכנראהושהיונאונניחוארבקרבתהנמצאיםקרסון.באתריהקרסוניהנארישלהנדיול

עמוקהמקרקעכתוצאה(כנראהמהממוצעיותרגבוההרסיבותכללבדרךמשתמרתבעבר,דיו

הינוקרסון)(ללאהנאוגניהחוארבסיסשעלהנארישלהנידולביתזאת,לעומתבמעס).יותר

החרסיתיבמרכיביותרנמוכהזמינים"מיםמתכולתכתוצאהבעיקרמהרגיל,יותריובשני

המיםוכמותהקיץבסוףבקרקעהנשארתהרסיבותמדיתאחרעוקבתהיערהתפתחות .שבחואר

ועדהחואריהנאריעלבהתפתחותונבוליליערהנבוהה,הרסיבותבאתרימפותחמיערהזמינים.

 .הגירסלעיעללחלוסיןיערלהיעדר

הואלקיומווההסברמחקרבשלביעדייןנמצאלעי)ל(ראהמצויייאלוןייוריאנסשלהנידולבית

זה,בוריאנסהקיימתצפוףחורש"שלהצומחצורתלמדי.מבוססתהיפותזהשלברמהזהבשלב

 ) Quercusמצויאלוןמראשה.תצורתשליחסיתגבוההנימיתנקבוביותובעלרךקרסוןעלמפותחת

) calliprinos , גבוההרסיבותבהםשמשתמרתנידולבבתימופיעתיכוני,היםבחורשהנפוץהעץשהוא

קרקעמלשונותנהנההואהמרכזיתההרבשדרתיהודהבחבורתהקיץ.בסוףבקרקעיחסית

מיםמנצלהואמראשה,תצורתשלבקרסוןואילוקסרסית,בהמסהשהורחבוסדקיםהממלאים

לעץמאפשריםשלוהשורשיםמערכתואופיהמיםמשקתכונותהסלע.שלהנבוההמהאגירות"

התבור.אלוןמאשריותררבמעומקמיםולנצלחורששלהצפוףבמבנהלהתקיים

הסיורתחנות

נראיםהעליון.בגליליהודהבחבורתעליוהמפותחוהצומחהסלע-קרקעחתךמבנהבנסיעה:תצפית

תשמשזותצפיתמצוי.אלוןוחורשקרססית,בהמסהשהורחבוסדקיםלתוךחודריםלשונותקךקע
הסיור.באזורהקיימתהשונההקרקע-סלע-צומחלמערכתלהשוזאה

המיםבריכתנסופה),ביתקב(עתז'חבתם lתחנה
. . 

כחלקתורעןוהר.(יודפת)יוטבתהרירכסנראים"ומזרחהצפונזיהסיור.לאזורכניסהתצפית
נצרתהיינראיםמזרחדרוםלכיווןיהודה.~רת i:חגעיקרומסלעיהבנ'יהגל~לקמרשלמהמבנה

מאזורעבדת.וחבורתהצופיםהרחבורתמסעליובנוייםהקמרשלדךומההנוחתבחלקוהממוקמים
היערקסעימיקוםהתבור.אלוןשלהאפרקיערנראהסופוגרפיתהגמוךבאזורודרומההתצפית

גירהבנוייונההרעלהאאוקנית.עבדתחבורתשלהקרסוןמחשופיאת,במדויקמסמןזהבאזור

ללאחשוףהשסחעילית),נצרתשלחדשהשכונהעליו(בנויהמזרחבזרוםבתצפ~תהנראהאאוקני
 .·לעיןהניכראחרצומחאויער

הגלילאלוןז 2תחנה

 .הנאריוחתדקרסווגי,ךשבר,קו-הגלילאלוןשלהזמנילישובבכניסהאז

שלמחשופיםביןמבדילדרום-מזרח,-צפון-מערבשלאבזור,הכלליהשולסבכיווןשברקו

אתהמכסההנארישכבותשלושנראות . ) i3 , Zרמרת(איוריסתצורתשלהקרסוןופציאסהגירפציאס

וחוסררבגיווןניכריםהלווחי.התחתוןוהנאריהקשההעליוןהנאריהלמינרי,:הקרוםהקרסון

חוסרואתהקרסוןסלעשלהרבההראשוניתהשונ~תאתהמשקפיםהנאריבמבנהרגולריות

עצמו.הנארימבנהשלההומוגניות
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הסייראזירשלגאיליגיתמפה : 2א'ור

Geological Map of Eastern 
A10nim Shefar'am region 

00 0 . :" 30 - 110 Elevation :._ 

155 -0 11 1 ,' 0 \< 1' ;: 

190 -155 I /~\/ 
190-250 /\/ 
250 - 360 /\/ Roads /\/ 

50,000 : 1 e ןsca 
• Buildings 1\1 Lineaments ~ I' r .:~ו";""; '$R ~ 

~~~~(~' -r ,~ 
Uthology Formation Age 
Chalky-marl Neogene 

Maresha middle Eocene Chalk 
lower-middle E, variable Chalk Timrat 

lower-middle E. Umestone Timrat 

lower Eocene Chalk + limestone 

Tertiary-Paleocene marl 

 mומאלינים-זספzבנחאודז

·מקריותגאילוגיתמ!כה

 ) 1994 (זב' mטנה ) 1979 (ליי

רגינברג

) 1961 ( -

Greenberg 

] 19631 ( < 

... __ . 1 .,._ I 

C15ו:חננ -n םתוrוכ~חmוhO
rי'לסזfי!:Rtlftllןוtfוmםתב ...... 

 ) 1994 (ב' lmסנה

Adulam 

Taqle 

Aluvium 

'" cx> 

500 0 500 1000 Meters 
i 



) imrat formation זmiddle Eocene ( 

• trees chalk [ck] 
shallow or relict limestone layer on chalk ~ 

l3mJ limestone 
-- roads lineaments ---

he buildings in the center were built after the forest mapping ז
1meter.apr 

1998 GIS Center 
 NlrHeח

o 50 

1 :3500 

התבוראלוןיער-פארקעציעםהגלילאלוןשלגאולוגיתמפת : 3ראיז

69 



ציפורינלחלאגןתצפיתב.

הקןנגלןמרסשלמחשןפיםקסעיעםנמוכותגבעותנראותציפורילנחלמדרוםהתצפית,בחזית

עלחקלאייםשדותשלנרחביםשסחיםקיימיםהגבעותביןהתבור.אלוןויעראנריהמכוסההאנוגני

ציפורי,לנחלמצפוןומערבה,הגלילאלוןגבעתעלהקונגלומרס.עלשנוצרהקולובית-אלוביתקרקע

 .בנאריהמכוסהתמרתתצורתשלקרסוןעלהתבוראלוןיער-פארקשלהאופייניהגידולביתקיים

עלמבסמראשח.תצורתעלחושרשללמבנההאפקרעירעוברלנחל,מדרוםדרום-מערב,לכיוון

מקרסוןמעבריםמספרמראה ) J(איורהגלילאלוןשלהיערשכבתאתהכוללתהגאולוגיתהמפה

הקרסון.קסעיאתתואםהתבוראלוןעציכשמיקוםלגיר,

העציםושורשיהקרקעכיסיג.

הכוללהקרסון,שבסלעהרבההשונ~תנראיתהגלילאלוןשל " 40ה-יישכונתלאורךבהליכה

שלשונהבליהנראיתוכו.יקסניםשבריםשכבות,נסייתשינוימוסבעים,גירקסעילגיר,מעברים

חלקמכסהשסחיתקרקעהתשתית.סלעשללשונ~תהמותאמותהאנריושכבותוהקרסון,הגירקסעי

לשבריםבצמודנסויות,שכבותעלחולשה,קויעלמתפתחיםקרקעכיסיהעליונים.הנאריממשסחי

בקונשמרתבמיוחדגבוההרסיבות .) 4(איורלשורשיםעציץמעיןמהוויםהקרקעכיסיוכו.יקסנים

הכיס,בשולינוספיםבסדקיםקרקע,שלפסלעיתיםהמכילהתחתוןלאנריהעליוןהנאריביןהמגע

עליוןמחלקמורכבתהשורשיםמערכתשבכיס.גדולותאבניםמתחתובנקודותהכיסבתחתית

כשהשורשיםהקרקעבכיסיהמפותחיותרעמוקומחלקהשסחית,הקרקעבתחתיתהמפותח

 .הקיץסוףעדרסיבותבהםשנשמרתשצוינובאתריםמתרכזים

עלהבולסיםהאנריממשסחיההמשכיותאתלראותאפשראח.דקקרעכיסלפחותישץעלכל

תנועתלצורךחשובהזוהמשכיותהקקרע.כיסיואלהשסחיתהקרקעלשכבתמתחתאלהשסחפני

והשורשים.הקרקעאלקליםגשםארועיכדיתוךנגר

המשחקים).מגשרולדיהמאפרה(לדיהיערקברחתהגיראובעלרוסההטרהקרקע.חתךד

כשרדיגיראבניהמכילהסיימ 0.5כ-שעומקהחומה-אדומהרוסהסרהקרקעשלחתךנראה

כיסיאיןיער),(קרחותעציםאיןזוקקרעשלבקסעיםבתשתית.סדוקוגירשהבתלתה,גירשכבתשל

שלשרדירקמהוויםשבתוכהוהאבניםזוקקרעכאשררסיבות.עלשומראינווהסלעסגורים,קרקע

(איורבודדיםעציםשללהופעהאפשרותישנהקרסון,שכבתמופיעהמי 0.5כ-שלובעומקגירשכבת

J (. 
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הירוסה")·(ייהריאהמדידהותחנותהשטחפניעל;קרחתהיערתחוםה.

המופיעיעראלמפוזרות,גירואבנירוסהסרהשלתשתיתעליערמקרחתהמעברבבירורנראה

מדדיהתחנתמודגמתיותר.הכהההחומה-אדומה,הרנדזינהוקרקעהנארילמשסחיהמעברעם

מדדיתרסיבות),לתכולת(המתורגמתחשמליתהתנגדותשמודדיםגבסבלוקיהכוללתרציפה

 .) Data logger (נתוניםאוגרבעזרתנרשמיםשנתוניהםמסאורולוגיותומדידותקרקעסמפרסורת

ההתיבשותובקצבההרסבהבמהירותברורהבדלמראהס"מ) 20(בעומקהשסחיתבקרקעהמדידה

מידייתגורמיםבסתיוקסניםגשםאירועיבשדה.באתרןוהרנדזינהרוסההסרהקרקעותשל

רוסההסרהיותר.גדוליםאירועיםבעקבותרקהמורסבתרוסההסרהלעומתהרנדזינהלהרסבת

רסיבותעלשומרתהרנדזינהואילוהקיץבאמצעכברהיגרוסקופית"רסיבותשללמצבמגיעה

רסיבותמדדיותיותר.גבוההרסיבותנשמרתיותררבבעומק .) 5(איורהקיץסוףעדמסויימת

שתישלברסיבותדומותמגמותמראותהמקובלת)הגרווימסרית(בשיסהאבזורשנעשונוספות

הקרקעות.

מכסוראלהגליל-ביראלוןכבישמעלתצפית . 3תחנה

מפרדיקואחרלעקובאפשר .כלשהומעוצהצומחבוואיןהיערלתחוםמחוץנמצאהשסח

מעובדים,שדותנסוע,(יערשוניםשימושמימשקישבהםשסחיםשחוצההסבעיהיעראתהתוחם

הגירפציאסנראההכבישבחתך .ליתולוגישינויהמבטאתוחםקואותושיושפעבלימרעה)שטחי

חלקלהסבירעשויותאלהגלישותהיווצרותו.תוךסלעגלישתשלתופעותנראותתמרת.תצורתשל

שלהגירסלעבתוךהגליל.באלוןשנראהכפיהקרסוןחתךבתוךגיראבןקטעינוכחותשלמהתופעה

שכונה)בנית(במהלךהגלילבאלוןשנעשו;בחציבותבריטעורקינראיםהתצפיתשבנקודתהשכבה

 .בהמשךראההיערתפוצתעלאחריםויסודות Baהשפעתשלהאפשרותעל .בריסבולבוסינמצאו

הגליל.לאלוןובכניסהמכסוראלבבירטקיחתצורתמחשופיגםנראיםהתצפיתמנקודת

הסלוליםיערושמורתאלוניםנוףשכונת :הסוללים • 4תחנה

שליער-פארקקטעישללצדהצפוניבמפנהבעיקרמצוי,אלוןחורשמפותחיםהסולליםבגבעת

תצורתשליחסיתורךלמדיאחדיקרסוןנראההחורששבתשתיתהסלעבחתךהתבור.אלון

הומוגניבלתיקרסוןשלהמוכרהמבנהשובנראההפארקיערשלהסלע-קרקעבחתך .מראשח

קרקע.וכיסיאנריהמכוסה

נראה 7) ' 7חג Jו 7ואיס 77חסועקומי , 6(איורהקרסוןסוגישנישלתאחיזה"עקומיבהשוואת

כתוצאה ;הסוללים(בדגימתמראשך,תצורתשלבקרטוןיותרגדולהברוויההרטיבותשתכולת

זהבסלעהזמיניםהמיםותחוםהאגירותמכךוכתוצאההרך)הקרטוןשליותרהגבוההמהנקבוביות

הנקבוביםשלהקוטרתחומיביןמהיחסנובעהקרטוןסלעישלהעקומיםמבנהיותר.גבוהיםהינם

לערך(בהגיעוהמתחהגדלתעםמהנקבובים.מיםיציאתאיןנמוךיניקהבמתחבסלע.הנימיים

אחדגודלבכסדרהמתחעלייתועםיחסיתהגדוליםמהנקבוביםתחילהמיםיוצאיםאוויר")פריצת

להפעיליכולשהצמחהמתחיםתחוםאתתואםזהיניקהסווחשבסלע.המיםכמותכלכמעסיוצאת

מים.יניקתלצורך
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השורשים,נמצאיםשבוהתווךאתמהוויםהקרקעוכיסיהקרקעהתבור,אלוןשלהגדיולבבית

(איורהסלעמנפחמגיעהנקלטיםהמיםועיקרהעציםידיעלהמיםלצריכתמספיקאינוהקרקענפח

שלבקרטוןיחסיתהגבוההאווירפריצתערךבלבד,מהקרקענקלטיםהמיםהעונהבתחילת ,}ן

שבשוליבקרקעהמיםשמתחעדמהסלעמיםקליטתמונע 7)י 7חגון 7אעקום , 6(איורתמרתתצורת

הפרשיבעקבותהסלעדרךמיםתנועתמתחילהבקרקעהמיםמתחעלייתעםבר", 1-3ל-מגיעהכיס

כפיהמיםקליטתקצבאתתואםהמחושבהתנועהקצבוהשורשים,הקרקעלכיווןפוטנציאלים"

 90%וכ-בקרקע,הזמיניםהמיםמנפחבהרבהגדולבקרטוןהזמינים"המיםנפחבעצים,שנמדד

מהסלע,מגיעזהגידולבביתבעציםהנקלטיםמהמים

מותאם,והואהתבור,אלוןשלהפארקיערשלמזויותרגבוההאגירותדורשמצויאלוןחורש

יותר,גבוההשאגירותויותרהנקבובילקרטוןלכן,

המסלעעלניר)סבונה\ביתאום(תצורתהנאוגניהקונגלומרטשלהתאמהבאימגעבנסיעה:תצפית

עליו,שהתפתחהוקרקעאנוגניקונגלומרטנראהכעביהמחלף,באזורהאאוקני

חצירגבעת . 5תחנה

קונגלומרטקטעיגםנראיםהקונגלומרט,עלהמונחבירח)(תצורתאנוגנימחוארבנויההגבעה

,בחתךהקרטוןמנארירךשהואבנארימכוסיםוהקונגלומרטהחוארהחואר,חתךשלהעליוןבחלקו

מייצבת,צמחיהונשתלה 1991/2שלהגשוםבחורףחוארגלישותארעוהכביש

מיםשלנמוכהמכמותכתוצאהזה,באזורהתבוראלוןליערגבוליגדיולביתמהווההחואר

העציםלגודללבשים , 8(איורקטניםהם-העציםמבנהעלניכרתזומגבלהובקרקע,בסלעזמינים

הקיץבמהלךבקרקעהרטיבותבדיקתלשלכת,מוקדםונכנסיםהשכנה)האאוקניתלגבעהבהשוואה

החומההרנדזינהשלמזורבהבמידהכאן,הקיימתהגירנית,הרנדזינהקרקעהתיבשותעלמצביעה

שלמצבמראהבעציםהמיםמשקשלנוספיםומשתניםהמיםמתחמדידתהאאוקני,הקרטוןשעל

זה,גידולביתשלבעציםבמיוחדגבוההעקה

גריפת(בכפראנרי-קרטוןעלעירשלנוסףקטעפניעלחולפיםמזרחהבנסיעהבנסיעה:תצפית

 ,) 8(איורתמרתתצורתשלהגירפציאסעלהחשוףלאזורועובריםוסביבתו)זרזיר][גבעת
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ןסביבתהלאהלגבעתתצפית-זרזיר)(ביתהיבאלערב • 6תחנה

זה,פציאסעליערללאהחשוףהשסחנראהתמרת.תצורתשלהגירפציאסאזורהואהמיקום

נראיתהחתךשלהנמוךבחלקשבר.קויעלמסעלשינוייבעקבותיערלקסעיחדיםמעבריםונראים

תחתון).(אאוקןעדולםתצורת

הראההקרסוןלפציאסבהשוואההגירפציאסשלבאזורשנערךהתבוראלוןשלנביסהניסוי

העליםהרכבובדיקתבעציםחסרסימנינראוזה.גדיולבביתצעיריםעציםשלנמוכההישדרות

 Aוו- Cuשלמבוקרתבלתיוקליסההחשובים)ההזנה(מיסודות Pו- Kבקליסתקושיעלהצביע

מאשרתפוסרם)לא;אילני, 1996(הר,באזורהקרקעותהרכבבדיקתרעילה).השפעהבעלי(יסודות

שלילית.השפעהבמעסגבוה Cuוריכוזזובקרקע Pו- Kשלבמיוחדנמוכיםריכוזיםקיימיםשאכן

לאשלילית)השפעהלושישהשערהוהובעהלעילשהוזכר Baלמשל(כמונוספיםקורסיסודותשל

ביסוילדייאבהוהיאמשניתהינההצומחהצלחתעלבקרקעהכימיההרכבשהשפעתנראההוכחה.

בקרקע.מיםעקתשלבמצבים

עלמבסזרזיר).בית(מכפריומזאריבבר)(גבעתעידאתהכפריםדרדנסיעהבנסיעה:תצפית

הנמוכים.במקומותהאנוגניהקונגלומרס

זרזיר)(ביתמזאריב . 7תחנה

השוניםמסלעתנאיהמציינתחורש,שלאזורבתודהתבוראלוןהאפרקעירשלצרהרצועה

קרסוןסלעכשמתחתהאנוגניקוגנלומרסעלשהתפתחהקרקעהיאזהבמקוםהתשת'יתמסביבתה.

קקרע,ללאכמעסקרסוןעלהרצועה,בשוליקרסון.עלקרקעכיסידמוישלמצבנוצראאוקני.

ההבדליםאתלראותאפשרהמחקרלצורךשנעשובחפירותהמססיק.אלתשלצפופהגריגה"קיימת

הסלע-קרקע-שורשים.חתךבמבנה

היםפנימעלמי 180כ-שללגובהעדסופוגרפית,הנמוךבחלקהמשתרעהנאוגנילאגןמבס

אלוןיער-אפרקשלכיסויעםקונגלומרסהבנויותקסנותגבעותהחוארית,חצירגבעתאתוכולל

קושלמקורבשחזורבוצעהאאוקניות.זרזירגבעותמדרונותשלהתחתוןבחלקוקונגלומרסהתבור,

זה.באזורהאנוגניתהניקוזמערכתושלתצורתבירחשלהחוף

זרזירתיכוןתלמידיידיעלשנעשוגמרעבודותיוצגוגאולוגיה.נושאיכוללהסביבה,למדעיחינוך

אבזור.המערכתלהבנתרבותשסייעוסלע-קרקע-עירבנושאי

תמרתמדרןן . 8תחנה

מצויאלוןשורשיחדירתעלמבסמראשה.תצורתשלתשתיתעלהצפוניבמפנהמצויאלווחורשא.

 .הקרסוןסלעסדקידרד

תואיאח.דבואדיהממשיכיםואדיות 3נפגשיםשבהלרחבהמקומישםזהוייהמרובע".בחלקתב.

 .באנוגןגםניקוזקוהנראהכפישימשהמרכזיוהואדישברקויידיעלבחלקםמוכתביםהואדיות

עםהתבור.אלוןשליער-אפרקונוכחקרקעכיסימעיןשלהתפתחותקיימתאאוקני,קרסוןהסלע

המססיק·אלתשיחיומתרביםהתבוראלוןעצימתמעסיםהמדרוןבמעלההקרקעהתמעסות
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חתךנראהמצוי.אלוןחורששלהמדרוןהמשךהואהמקוםתמרת.הישובשלהצפוניתבשכונהג.

בתינראיםזותצפיתמנקודתהסוללים.בתחנתבחורשלחתךהדומהמראש,ךתצורתשלבסלע

האזור-צפוןוכלפיהמססיק,אלתגריגתהתבור,אלוןיער-פארקמצוי,אלון:חורשהשוניםהגידול

אפשרלסופוגרפיה,ביחסהשכבותנסיתפיעלתמרת.תצורתשלהגירפציאסעליערללאהחשוף

סופוגרפיות.מסיבותופחותושכבותתצורותביןממעבריםנובעהגידולבתיביןשההבדללראות

היערעצישתפוצתהואכאןשנלמדהחשובהעקרוןאחרים.לאזוריםהעקרונותוהשלכתסיכום

והסלע,הקרקעבמערכתלרשותםהעומדתהזמיניםהמיםמכמותבעיקרנובעתהעיקרייםוהחורש

הואהסיוראבזורהעיקריהמיםמאגראלה.מיםלנצלהשוניםהמיניםשלהפיסיולוגיתוהאפשרות

העצים.ולמצבלתפוצההמכריעהגורםהםהסלעשלההדיראוליותוהתכונותהקרסון,בסלע

לקיוםאפשרותואיןלמדירדודההקרקעשכבתבסלע,מיםשלאגירותאיןהגיריתתמרתבתצורת

שלמיםתרומתאיןובכרמל,המרכזיתההרבשדרתיהודהחבורתשלוהדולומיסהגירעלעצים.של

הפחותהההתאדותבקיץ.ההתיבשותלאזורמתחתעמוקהמקרקענהניםהצמחיםאךהסלע,

שללקיוםמספיקההקרקעשבנפחוהאגירותיחסיתנמוכהמיםצריכתמאפשרתההררייםבאזורים

אזורים.באותםחורש

מוסיףנדבךכשכלרביםשונותגורמיובעלתמורכבתהינהזהאבזורהסלע-נארי-קרקעמערכת

התשתיתלגורמיהצומחשביןהקשרולימודאלהשונותלגורמימגיבהצומחהמערכת.למורכבות

שונים.היבסיםשלבמיפויולסייעהתשתיתתכונותאתלהעריךמאפשר

מונחיםמילון

נקבובי(בסלעתווךשלבנפחהמאוחסןכלשהו)גזאונוזל(אוהמיםנפח .) storativity (אגירות

התווך.בגוףהנקבוביםלנפחשווהרוויה.במצבלמש)ל

 1שלללחץר~ב ?iבשוה r.מ 10שלמיםעמודללחץשווהמתח.אולחץשלמדידהיחידתבר

לדוגמאכךללחץ).השווההמיםעמודגובה(ע"פבמ'להציגמקובלנמוכיםמתחיםאסמוספרה.

 ) 6שלאיורהאנכיתהסקלהמ'(ראה 1 =בר 0.1

אואחוזיםבמספרימבוסאבקרקע.אורגניותהאיהפחמותלאחוזביסוי ) Calcareous (גירניות

הגירניות.בדרגת

 ,'מ 1.5-0.5בגובהגלדנייםעליםבעליעדירוקישיחיםשלפתוחהצומחצורת ) garrigue (גריגה

התיכון.היםסביבנפוצההצורהועשבוניים.שיחמבניהמורכבתתחתונהקומהעם

במתחבסלעאובקרקעהנמצאתהרסיבותתכולתשלהיחס ) effective saturation (רוויהדרגת

השלם.מתוךעשרוניבשברמבוסאתרוויה.שבמצבהרסיבותאלנתון

עלהחוזרמלוים,וצמחיםשולסיםצמחיםאוצמחהכוללצמחיםמינישלהרכבצמחיםחברת

השולסהצמחשםעלנקראכלל.בדרךדומיםאקולוגיםבתנאיםבקירוביחסיםבאותםעצמו

 .החברהאתבמיוחדשמאפייןאובחשיבותוהשנישהואנוסףצמחשםעלולעיתים
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שגובהםגדלנייםעליםבעליירוקי-דעושיחיםקסניםעציםשלצפופהצומחצורת ) maquis (חורש

ומספסים.שנתייםרבעשביםמי, 1.5-0.5גבובהנמוכיםשיחיםשלתחתונהשכבהעםמי, 3-1

ים-תיכוניים.אבזוריםנפוץהחורש

אחדכללבדרךנוגעיםאינםבועהציםשנופימרווחעיר Park-forest, woodland) (יער-אפרק

בשני.

מבוסא .דרכוהמיםהבערתקבצאתהמבסאתסלע)(קרקע,תווךשלתכונההדיראלויתמלויכות

המתקייםהמיםשסף-הואהקרקעשלההדיראוליתהמוליכותקבוע .) dx/dt (לזמודרךבערכי

 1 : 1הואהזרימהדרךלאורךבר-)בערךלעילראה ;גובה(ביחדיותהפוסנציאלים-מפלכאשר

) dh/dx=J (. דרגתלידירתביחסלוגירתמיבקצברוויההבלתיהמוליכותיורדתרווי,אינוכשהתווך

הרוויה-.

זמיניםמיםכמישה,נקודתשדה,קיבולראהזמיניםמים

הגדלבצומחהבדליםגבאובוסניקה.בשימושמקובלמונחהמדרוו.פונהאליוהכיווומפנה

שבמפנהמזונמוכההשמשקרינתזוויתהצפונישבמפנהמהעובדהבעיקרנובעיםהשוניםבמפנים

יותר.בגוההרסיבותבוונשמרתפחותמתחמםזהמפנהמכ,ךוכתוצאההדרומי,

עיקרימוצאכחומרשימשהמקירםובמרביתהקקרע,חתךבתחתיתהנמצאסעלתשתיתלסע

סלעלשכבתמעלבבערשהיובהרבכושונותסלעשכבות :נוספיםמוצא(חומריהקקרעליצירת

איאולי).ואבקזו,

שלכפונקציהבסלעאובקרקעהיניקהמתחאתהמתארעקום ) retention curve (אתחיזהעקום

בסקלההעקומיםאתלהציגמקובלהתיבשות.שלבתהליךהמתקבלתהרסיבותתכולת

 .) 6איןר(ראח pFבערכילוגריתמית

 .רוויקרק)ע(סעל,תווךשללנקבוביםאווירלהכנסמתחלישבוהיניקהמתחאווירפריצתערך

התיבשות.שלתהלדימתחילומאכוברויההתווךיותרנמוכיםבמתחים

הקקרע.הווצרותתהלדיהקרקע.פדןגנזח:תורתפדלווגיה

אומיםמתחמתח.מבסאשליליפוסנציאללחץ.שלבמדיותהמבוסאאנרגסימצבפוטנצ;לא

אלהגבוהמהפוסנציאלינועומערכתבכלוהמיםלמדידה,ניתובצמחאובקרקעיניקהמתח

גבוה).למתחנמוך(ממתחהנמוךהפוסנציאל

לאחרהרסיבות :שדח 7קיבןקקרע.רסיבותשלמצביםזמינים,מיםכמישה,נקייתשדהקיבלו

במתחכרסיבותמועךרמעשייםלצרכיםאךמדויקמצבאינו ;גשםאחריהכובדמיהתנקזות

ממנהלקלוסיכוליםאינםצמחיםשבובמצבהקרקערסיבות :כמישחשןדתבר. 1/3שלקרקע

הכמישהנקודתביוההפשר :זמיניסמיסתרבות.לגדיוליבר 15שלמיםכמתח;מוערךיותרמים

השדה.וקיבול

תהליךשלבסיוםקרקערסיבותשלמבצ ) hygroscopic coefficient (היגרוקסופית mרטיב

בעיקרהספוחיםמיםשלהיאהנותתרהרסיבותהחופשי.האווירעםבמגעסבעיתהתיבשות

החסרית.לחלקיקי

)(שונה dx/dt (לזמודךרבעכרימבוסאתווךדרךהמיםהתקדמותקבצת) ux ,ת ow (מיםשטף

בהפרש ) k (ההדיראולית-המוליכותשלמכפלהמהווההואבנקבובים).המיםזירמתממהירות
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דרךהעוברהמיםשטף :) dischargelספיקה .) q = k dh/dx (דרסיחוקעפ"י ) dh/dx (הפוטנציאלים"

 .זמוביחידתנפח =מונדרחתךשטח

 .צמחיםחברתראהשלוטצמחשלטןן,

נםמומסים.ואורגנייםמינרלייםמרכיביםהמכיליםהקרקעבמערכתהמיםהקרקעתמיסת

המשקליהיחסציון(תוךהקרקעתמיסתמכונההקרקעשלמימיבמיצויהמתקבלתהתמיסה

למיצוי).שהוכנהבתערובתוהקרקעהמיםשבין
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 : 6מס'סיור

ושיקוםנטישההפעלה·תכנוןמחצבות

ורשבסקיואלכסמימרןיעקב

הלאומיותהתשתיותמשרדהמכרות,יחידת

עלהמפקחביחדיתומסופליםוחציבהבכריההקשוריםשוניםנושאיםלהציגהסיורמסרת

אבמצעותתיערךהנושאיםהצגתמחצבות.לשיקוםובקרןהלאומיותהתשתיותבמשרדהמכרות

 : ) 1(ציורלהדגמתםשבנחרווהאתריםהנושאיםפירוסלהליבגליל.שוניםבאתריםביקור

 14בתמייאתנאיייייעל(המאושרגרשוםהרלאתרכחלופהלמחצבהמתאיםשסחאיתור . 1

 .ולחציבה)לכרייהארציתמתארתכנית

פיוניר.חברתדייעלהמופעלתחנתוןמחצבת-פעילהמחצבה . 2

משוקמת.בלתיעזובהמחצבה . 3

 . 4.5ה-בקיימנשרמחצבת-אישלב-משוקמתמחצבה . 4

כרמיאל.מחצבת-בישלב-משוקמתמחצבה . 5

 .סוריתחרבת-נסושהבמחצבהבקומותקבורה . 6

לשיקוליםבהתאםייקבעאבתריםהביקורסדר .מתודיהינוהנושאיםהצגתסדר :הערה

 .לוגיססיים

 :הנושאיםפירוטלהלן

מחצבהלפתיחתמתאיםשסחאיתור . 1

סביוןהר

החולה.לעמקמערביתהנמצאגשרום,הראתרנכללהצפוןלמחוזהחלקית 14בתמייא

תבדוקהתכניתאישורמיוםאחתשנהייבמהלך :כדלהלןהתמייאהוראותמפרסותזהאתרלגבי

גרשוםיי.הראתריבוסלחלופי,אתרוימצאבמדיה ....לאתרחלופותמעקבועדת

לבחורמנתעלהגלילנסרקהמכרותביחדית ) GIS (הגיאוגרפיהמעדימערכתאבמצעות

שלהגלםחומריפוסנציאלבסקרהכלוליםודולומיסגיראתרי 115כללההבדיקהחלופי.אתר

אשראתרים 67בנחרומתוכםהידרן.עדהתיכוןהיםומןצפונה 245רוחבמקוהגיאולוגי,המכון

האתריםמיון.המשךסוןמיליון 100מעלאחדבכלוהעתודותבינוניתמעלהחומראיכותבהם
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הסיורתחנותמפת . 1ציור

'" ... 



ואתרייערשסחיסבע,שמורותאש,:שסחיהבאיםוהנתוניםהתכנוניותהמגבלותלאורנעשה

אתרים. 10נותרוהניפוישלזהשלבלאחר . 14תמ"אפיעלחציבהו/אוכרייה

הרשותישראל,מקרקעימינהלהפנים,במשרדהתכנוןממינהלנציגיםשלפעולהבשיתוף

ומשרדהסבעלהגנתהחברההסביבה,לאיכותהמשרדהלאומיים,והגניםהסבעלשמירת

ואיכותו,החומרכמות :הבאיםהקריסריוניםפיעלהאתריםעשרתנבחנוהלאומיותהתשתיות

ולמרכזילצרכניםביחסמיקוםלישובים,קירבהוסביבה,נוףהמחוזית,בתכניתקרקעייעודי

הםבואשר ) 2ציור (הגמר"לייסיבובחמישהנותרוהאתריםמתוךקרקע.ובעלויותהצריכה

יינתןמהםאחדלכלאשרשוניםוסביבתייםולוגייםגיאקריסריוניםפיעלרבהבקפדנותנבחנים

גרשוםהראתראתלהחליףעשויאתרואיזהאםייקבעהמורכבהתהליךשלבסופווציון.משקל

 . 14בתמ"א

בסיור ) 3(ציורצלמוןנחללצומתמדרוםהנמצאסביוןהראתרנבחרהנושאהדגמתלצורך

עתודותהאבןוזמינותסיבהמיקום, :שוניםבתחומיםוחסרונותיויתרונותיוייסקרובאתר

סביבתיים.ומסרדים

פעילהחצץמחצבת . 2

 ) 4(ציירחנתי(מחצבת

לידחנתון,בהרנמצאתהמחצבהבארץ.מהגדולותחצץמחצבתהינהחנתוןמחצבת

שוניםמסוגיםלחצץהגנרסדולומיסמפיקההיאמשגב.האזוריתהמועצהבתחוםשפרעם,

בע"מ.(ישרא)לפיונירמחצבותיייעלומופעלת

חציבה,שסחיהכוללדונם 540שלתוכניתבשסח 1986בשנתלפעולהחלההמחצבה

בסוןלמפעלימשמשוהואסוןמליון 2.5כ-החצץשלהשנתיתהתפוקהואיחסון.מתקנים

חוקיפיעלהבסיחותדרישותבכלעומדתהמחצבהועוד.ברזלומסילותלכבישיםכמצעואספלס,

עלהשפעהתסקירנעשהכן.כמוהחברהשלהמחמיריםנהליהפיועלבישראלהנהוגיםהעבודה

מפגעים.למניעתלתקנותבהתאםהדרישותכלעלעונהוהמחצבההסביבה

מיושריםאווירבתצלומיהשימושגםיוצגפעילותמחצבותנושאעלהדיוןבמסגרת

וחישובהמאושרותהחציבהמתוכניותחריגותבדיקתלצורךמחשבובתוכנת(אורתופוסו),

מחצבהשלתוכניתגבולות GISה-מערכתבאמצעותשורססומיושראווירתצלוםעלהתפוקות.

מסיבות ,) 5(ציוראלהמגבולותהחורגתחציבהפעילותשלבקיומהלהבחיןניתןבההכלולה

 .הקואודרינסותרשתכמומזהיםאלמנסיםהישמסומיבנית

הסגוליוהמשקלהנפחים(ולפיהחציבהנפחיחישובהדגמתלצורךנבחרהאחרתמחצבה

מדייותשלספרתייםנתוניםפיעלנעשההנפחחישובבמשק)ל.התפוקותלחשבבקלותניתן

השסחפנישניביןהנפחלהפשריהנתוניםאתהמעבדתמחשבתוכנתוביישוםשנתיים,שלבהפרש

 .מזהיםאלמנסיםהושמסוכאןגם .) 6(ציורהמדידותשתיביצועבזמן
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גרשוםהרלאתרמועדפותחלופות . 2ציור
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לחציבהמאושרתתכניתתחוםשלשילובהדגמת . 5ציור

אבובמחצבתאורטופוטועם

במתכוון)הושמטההקואורדינטותכרשת

10 200 300 400רטמ 0 0 100 
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לחציבהמאושרתתבניתתחום 0
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מדידותשתיביןגבהיםהפרשימצייניםבמפההקובטורים
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משוקמתבלתיעזובה.מחצבה 3

 ) 8(ציוריראכמחתבצ

כ-החציבהונפחדונם 30כ-שסחהירכא,לכפרמערביתקיימכשנינמאצתהמחצבה

מבצוריםמכוסהובחלקהעזובההיאוכיוםלחצץשנגסרהגיראבוהופקהבמחצבהמייק. 450,000

חוקית.בלתיבצורההמוסלתפסולתשל

בביצועוהחלהמחצבותלשיקוםהקרואשרהיקףרחבפרוייקסלהציגכדינבחרההמחצבה

הינוהסקראתלהתחילהוחלסשבוהשסחעזובות.מחצבותשלארציבסקרמדובר . 1999בשנת

עלנסקרהשסח . 180אורדקודעהיםומחוףכרמיאל-עכולכבישהצפוובגולביוהמערביהגליל

דוייחשימשלסקרכבסיסשירב.משהודייראילנישמעוודייראתשכללהגיאולוגיהמכווצוותידי

נכללושסחתאאבותו . 1978בשנתהקמתהעםמחצבותלשיקוםהקרודייעלמומואשרגפני

נוספוהעזובותמהמחצבותחלקכיברור .)!( 56-הגיאולוגיהמכווובדוייחמחצבות, 29גפניבדוייח

וחלקוהושלם,ששיקומואומחצבות,לשיקוםהקרובסיפולכברנמצאותחלקוהשנים,עם

פסולת.לסילוקאתייםאומיםמאגריכבישים,כגוושונים,לידעיםמשמשות

אתהמציגותתמונותוצולמומיוח,דבסופסתודעונסקרתמחצבהכלעלהפיזייםהנתונים

על(מבוססמחצבותלשיקוםהקרושלהנתוניםבסיסבאמצעותנקלסוהנתוניםהמחצבה.מצב

 . CDגביעלונשמרונסקרוהמחבצותתמונות , Microsoft Access)תוכנת

מחצבהכלפרסיהמרכזסופסועיקרועלתמעתכדעוניםהמאפשרתבצורהערודהדוייח

המלצההשיקום,מבצהכוללהעזובות,המחבצותשלנתוניםריכוזבונכללכוכמוותצלום.

היבסיםלבגיהערותוכוגלםחומרשלנוספתהפקהלאפשרותאינדיקציהבי,שלבלביצוע

בקלותלהבחיו.ניתוישראלבצפווהעזובותהמחצבותמפתאתמציג 7ציורבולסים.סביבתיים

האזורשביתר,בעודרבותמחצבות ) 1999 (הגיאולוגיהמכוובסקרנוספוהמערביהגלילשאבזור

 .) 1978 (גפניבדוייחשמופוהמחצבותמצויינותעדייו

המחבצותאת(הכוללותמפורסותמפותמחצבותשליקוםהקרומכינה ,דוייחכלסיוםעם

עםודנהשנסקרו,האזוריותהמועצותשלהשיפוסמשסחיאחדלכלשיקום)הדורשותהעזובות

שיקומו.אתלקדםהאפשרויותעלהמועצותראשי

שוניםאבזוייםבמקבילבסקירהלהתקדםהוחלסהראשוומסהקרהלקחיםהפקתלאחר

מחצבות.לשיקוםהקרובהנהלתשייקבעדעיפותדסרפיעל
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ירקאמחצבת . 8ציור

'" '" 

טןריתחרבתמחצבת . 11.ציור



 )'א(שבלמשיסמתמחצבה . 4

 4.5ס"ממחצבת

הצ'קפיסס.מצימתהמרחקשםעלכךנקראתיהיאנשרלדינמצאת 4.5ה-הק"ממחצבת

שנים.עשריתבמשךבע"מיסדיאןבתעשיותדייעלשהיפעלהענקיתאבןבמחצבתמדיבר

לאחסיןצבאימתקןקייםהיההמחצבהבתיך , 1993ב-שיקוםוסעונתכנסושההוכרזההמחצבה

בניהובפסילתמילויבאדמתממולאהיההחציבהמבורחלקמחסנים.היוהמחצבהגבבוליתדלק·

 .נשרהמקימיתהמועצהשל

בפינויסיפלהמחצבותלשיקוםוהקרןהיי-סקתעשייתמבניהואהוחלסשעליוהקרקעייעוד

התלילהשיפיע(עקבבמיוחדקשיםבתאניםגינוןבפיתוחהמדרונות,יייצובבעיציבהפסילת,

 14כ-המחצבהבשיקיםהקרןהשקעותכלסךהמחצבה.קרקעיתיבהכשרתהמדרינית)יאירך

 .המחצבהשלהשיקוםממהלךשלביםשלושהמציג 9ציירש"ח.מיליון

 >'ב(שלבמשיקמתמחצבה . 5

כרמילאמחצבת

אלהשישמחצבות .שישמחצבותמספרבעברהיוכרמיאלהעירשלהצפונייםבפריירים

פורחלגןוהפךשוקםהמחצבותדייעלהגפועהנוףהגליל".לייאפרקשיקומןבעקביתהפכי

יגינוןעפרעבודותביצועאינסנסיבי,תכניןלה.ימחיצהמכרמיאלרביםמסייליםאליוהמושך

שלמסירהותחזוקהשק)ל,מיליון 4כ-של(בסכוםמחצבותלשיקוםהקרןבמימיןגדולבהיקף

המרהיב.לפרויקסיחדחברוכרמיאלעיריית

להנותכדיאולם ,) 10צייר (תצלומיםשנימצורפיםראייהזויותמשתיהפארקלהצגת

 .בילביקורתחליףאין-הכוללתמהתמונההתרשמותידיעלהמשיקםמהאתר

נטושהבמחצבהבקומותקבורה • 6

טוריתחרבתמחצבת

מציררקירסיןנחצב ) 11(ציוריסיףלצימתמערביתסורית,בחרבתאשרהנסושהבמחצבה

היאכשנהימלפנימפלסים)(שנימסר 15בגובהתלולחציבהקירבהקייםעדילם.תצירתשל

קבירהעלסקירהתנתןבאתרהביקירבמהלךיהאזור.עכושלבקומותקבירהכאתרלשמשהחלה

אתריםבמספרלמעשההלכהמביצעכברבקימיתהקבירהנושאנסישית.במחצביתבקימית

השיסהאתשנה 13לפניכבראישרההראשיתהרבנותשמועצתלאחראחדית,שניםמזהאברץ
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השיקוםבתהליך 4.5ק"מ.מחצבת 9ציור
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כאלףלסמוןניתןזושיסהפיעלישראל.ובארץבגולההיהודיתבמסורתמקובלתהיתהאשר

מושכלניצולכמובןהואהשיסהשלהגדוליתרונהרגילה.בקבורהמהממוצע 4פילדונם,נפסרים

מיחזורהעלהגוללאתסותםלקבורההקרקעששימושהעובדהלאורהקרקעמשאבישליותר

בעתיד.

קייםביותרהמתקדםהתכנוןנסושות.במחצבותהיתרביןמתוכנניםבקומותקבורהאתרי

מסרופוליןלישוביפתרוןלתתאמוריםאשרקברים, 320,000כ-עלמדוברובוברקתמחצבתלגבי

תלאביב.
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 : 7מס'סיןר

בגלילמוכריםלאארכיאולוגייםואתריםידופת Iציפורי

אביעםמרדכי

העתיקותרשית

 . 47-59,1995 ,) 109 ( 1חוברתבקדמןניןת,התפרסםהמצירףהמאמר

המערביבגלילומבזריםכנסיותשרידי

אביעםמרדכי

וכבוא

אי-yדשראלשלהופיכתההמדינהכדתהנצרותעלייתםע
הגלילוכעיקרהגליל,החלהקודש 'lלארנחדיתמפרוכינהיק

צהול-הדקישוםהמקומותבמתפחשובמקוםלתפוטהתןרתח,
מרכזי 3צוחמהבזיאנטיתהתקופהרבאישתהידצרנת.ייטת

ואיזורוטביובתיוהרובתרנרצת,התןרתח:כגלילופחלן

צרלייטתופחלןאבירתנזכירםדבכאהלמרכיזםהכירנת.

רקהו-המוקמותתאשתעידוהטטעיםראשונילשבבתכיהם

צמנאותהאץרבצפןרביורתהדקומותהנכיסותשתיישם.

מיטמ.ןדראmקכלתלשםח'כיררתמדם 'i'רפכהמצמת'תד\א mמאמר

צפ'רר.'יםררפיפ'שלכרחרןתככ'רשןףםהrןבנותכ1אנ'tכ'םדבהשנבתכ

היתה,שבכפר-נרחם, "ה~ Q~ק,ל"דרמוטהאחת,לכינרת.צמפון

ביותעלשהוקםפולחנימבנההפראנציטקנים,החוקייםלעדת
הכנייסההקמתעדלטה"נ,הד-הה'ובמאותפטרוט,של

לצuירם.פולחנימרכזשימשלטה"נ,הה'במאההמתומנת

הלשמייחאבטכחה,הדקומההקאפלההשניהי,הכנטייה

להס"נ.הה'המאהמראשיתאודח'המאה

למגפיאיםנובהרתבורבנרצתשנתגלוהכניסותשרדיי
מגבייחואחלשבמקומותשברור,אףלטה"נ,הה'-דח'רוכ.אות

לטה"נ.הדבמאהנוציייםפלוחן
בארץ-הצל"ניםשלטיורםמטלולאתבודקיםכאשר

המרעכי,בגלילאחדמקוםלאאףלאתראי-אפשרהקודש,

רבנוו

ז 1Iצק'

ז
חמת

A 

רנגrוה
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'גrתם

 ....חזושt nנםרא

 '""'''''''' tkזומוnז
 iב'יח

O ~...,...,!.-.,ח V'C: וסir זןקצרf1'f גירה

~ 
(22; 

"(זוכןחר tמזדרג'ידשג
i מנדר'f ור'ממצאlירt t 0 5ערבהכנטחנ'חזכנם';ך 

t .נ ,קמ
, 

הזובורךיתוכערתנוצרימצמא

המזרחיבגלילnבי"הנבסתמיקוםלעומתהמערביבגלילוהמנזריםהבנסיותמיקום
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ששימשוהנמלבאיזורהגדולההעידלעכו/פטולמאיס,פרט

יישובינזכריםאחרותהיסטוריותבתעודותגםהצליינים.את

שלשמונזכרלמשל,כ.ןרחוקות.לעתיםרקהמערכיהגליל

מוס-ויוהאנסהכישופים,שלהסינודיםבאחר )ו(כבולבישוף
לזהותהמציעשאנילעכו:הסמוכה"פריסימהאתמזכירכוס

כפישמקומו,התלמודיים,שבמקורותסאסיאוסאמיהכפרעם

לעכו.שמדרום-מזרחסאסיבוחרבתהנראה,

יישובהיהשלאלכאורה,אפוא,עולההכתוביםהמקורותמן
הארכיאולוגיהממצאמןוהנה,המדעכי.בגלילגדולנוצרי

גירןיוקטוראיתרהי"טהמאהבשלהיעודהרפכה.מסקנהעולה
משנותמאז.בחלןקשנעלמוהמערבי,בגלילכנסיותשרידי

 :כנסיותכמהבגלי,'נחפרוהשמוניםשנותאמצעועדהשלושים
הקירימינו.שללמעלותהסמוכהבסוכמתה,קטנהכנסייה

גםובהןרצפות-פסיפס,נחשפובסלע.נחצבהמבנהשלהצפוני

לסה"נ, 555שנתאתהמציינתיווניתבתובת
שעמרהערבילמבנהמתחתכנסייהשרידינתגלובחניתה

מועטרת,רצפת-הפסיפסהקיבוץ.ראשוניבושהתיישובבמקום

נשתמרולאהפסיפסיםאךבעלי-חיים,שלבדמויותהשאר,בין

שלימד.אינהשנתגלתההיחדיהוהכתובתכמלואם,
רצפות-פסיפס,כמהכהששרדוכנסייהנתגלתהבעברון

הבניהישלביעלאורהשופוכתיווניות,כתובותז 3וכהן

כמו,נצוריים,סמליםבצרפהגתגלוכןהבנסייה.שלהשונים

צלבים.למשל,

היישובשלהמעגןבקירבתגדולהכנסייהנחשפהבשבי-ציון

בית-העמק,נחלשפךשלהדרומיבצדומוקםהמבנההקדום.

נשתמרורצפות-הפיספסלשפך.מצפןרשכןשהישיובבעוד

השנייהבמחציתהוקםהמערביכפול;נארתקסנתגלההיטב.
צרפתו.שבמרכזבתובתשמעידהבפילסה"נ,הה'המאהשל

ממנהשררשלאאלאגדולה,כנסייהנתגלתהבנההירגם

בשלי-כעמטנשתמרהצרפת-הפסיפסהאטריום.אוהנארתסק

קירותסביבמקלעותשלעיטוריתברצועה mייוחמותה.
ציד.מחזותהמאתרותהמבנה,

מבצורכפרשלבמרכזוקטנהנכסייהנחשפהבתהבוחרבת

עיטוירסבוללותרצפות-הפסיפסהבזיאנטית.התקופהןמ

 ,ייבןיזאבלדעתכתובות-הקדשה.שלרבומספרגיאומטריים
הביבשואחריםגלהתקייםהכנסייההוסיפההאתר,חופר

לאעשיריןנוספות,כנסיותשתיתנגלומקוםבקירבתעהרבי.
לאחרונה. mשנחפכנס,כוחרבתהנכסהייוכןנחפרו,

בלבד.יסודותשרדושממנהכנסייה,נמצאהכיןסתלבראש

למנזר.אולכפרשהתייכהאםלתעדקשה

ובהצרפת-פיספס,בעלתקטנהקאפהלנחשפהבדעבה

גיאוטמםייר.דגימם

כנסיות.שלקטעיםנחשפורמהוככפרכרכרהכוחרבתגם

תוצאותאךכנסיות,שתינחשפולעוכשממזרחמכרבכפר

בעלתצרפת-פיספסהיתהאתחלנכסהייפורסמו.לאהחפירות

לכנסהיישחור.רעקעלכעוrי'כייסובןהמאוכלסות:"מקלועת
ששול"גיאומטירים,דגמיםבעלתרצפת-פסיפסהיתההשנייה

חבויים:"צלכיםבדם.בו

נוצרייישובהיההמערביבגלילכיעולה,אלומחפירות

בפרסומיוריכזאמנםעובדיהאשרלסה"נ.הו'המאהמאזצפוף

שלאאלאלו,ידועותשהיוהמערבישבגלילהכנסיותאתגם
זה.לאיזורמיוחדדיוןייחד

כאיזורשהוקמהביותרהקדומההכנסייהכינותנת,הדעת

הבי"שלמושבוומקוםהאיזורכירתבעכו/פטולמאיס,היתה

המערביבגלילכהעדשנחשפהביותרהקדומההכנסייהשוף.

כפילסה"נ, 417בשנתשהוקמהבעברון,הכנסייההיא

בשבי"הכנסייהחופרילדעתבה.שנחשפהכתובתשמעידה

המבנה,קיוםשלהשניבשלבבדצפההצלביםכיסוימעידציןר
שאסרלסה"נ, 427משנתהחוקהחלתלפנינבנתההכנסייהכי

שלאופייהכיהוסיף,אףאבי-יונהברצפה.צלביםעשיית

הכנסייה,קדמותעלמצביעיסדמויותוהעדדצרפת-הפסיפס

המאהלראשיתאוהד'המאהלשלהילדעתו,לייחסה,ישוכי

לסה"נ.הה'

מקיף,ארכיאולוגיסקרערכתיהאחרונותהשניםבעשר

בגל,לאירחסנורצייסושריירסכנסיותשרידילאתרבמטרה

אתירסוסקרתיידועיסאתריסמחשדבדקתיבסקרהמערבי.

שדעךהמערביהגלילסקרבצותאותרבשימושותךחדשים,
עללעמודבממגהשדעכתיהסקרבמסגרתפרנקל.רפאל

כניסותשלרבמספראיתרתיהמדעביבגלילהנצוריהיישוכ

מנזריס.לדעתי,בהס,לראותשישאתריסבדקתיוכןנוספות,

הביזאנטית,התקופהמןנוצרייםיישוביסוזיהיתיבדקתיכמו-כן

המעוט"וקבריסומשקופיסזומתקופהחרסיםעל-סמךבעיקר
חמשהאחרונותבשניסנערכוהסקרעלנוסףכצלבים.רים

התקופהןמכנסיותנחשפושבהןארכיאולוגיות,חפירות

החפירות.תיאורלהלןהכיזאנטית.

המרעביבגל,לכנסיותשרירי
קזrוn בnר",

המבוןמטםע mחפיעורבת 3קיימתי 1988-1985כשנים

במבנהבירושליםהעבריתהאוניברסיטהשללארכיאולוגיה

 .) 1757/2619(נ"צחשקרחרבתהנקראתפןשבאזיורובודדקןט

פתחים.שנילרהמאבני-גזית,הבהיונקומת-קרעקלמבנה

בעלקטןחדר-קבורהאלמוליךבזמרח,הנמצאהמקורי,הפתח

להגיעבבקשםרעריםפרצוהמערביהפתחאתקמרון.תקרת

שלתקדהוכללהיטב,שנשתמרומטוחי,ברבימארג-מיםאל

נבתנהזולקומהעמלשקותת. 7עלהמונחיםלרחרת-אבן

אטריום mהנאדתקסללאאפסיסים. 3בעלתקטנהכנסייה
 11.00המבנהאורךשבצפוןהנספחיםהחדריםוללאשבמערב

יורתשלבה uלנשתמרהאצמעידא.פיססמ: 8.50ורוחוכמ'

התפחמשקוףאתלרואתהיהאפשרחהפירהלפנידרעמ: 4"מ

רחריציררוושמניחרות,בצלבמעוטרדר.אבאתרו.צהפוני

משקוףםג . Wו- Aהאותיותלקיבועכנראה,שנוערו,מסמרים;

נפולים,שנמצואדהרומי,הפתחושמקוףהאצמעיהתפח

דוהמ. mבצועמטוםיר

שדר.-חדר-מדרגות,הנראה,כפיהיה,צמפוןהנספחהחרר

ת Uדמרושברימדרגותכמהאותרואףבסקרהיציעים.אלליך
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 ,הנראהכפיהיה,ביותרהצפוניהאולםכחרר.שבעיי-המפולת

שרי-אפאומררוםממערבשכן ,הכנסייהאלהכניסהמסררון

 .גובההפרשיבשללמבנהלהיכנסהיה

האפסים ,יתומהדרהסיטרהאולם-התוו.ןנחשפובחפירה

כתובות, 5נתגלוברצפת-הפסיפסהדרומי.והאפסיס;:אמצעי

TL: 4ב .די-םגנילאהעל-ידיפוענחו דמטריוסנזכריםמהן-

הכנסייהשלאוויר"תצלום ;חשקחורבתל'~פויכלל,;מבטחשקחורבת

ברצפתיהפסיפסכתןבתיהקרשה ;חשקחררבת

0 ז 1



המוקרשתהררומילאפסיסניסה:שנ'בה,כתה ;ק',;: nחןר':'ר.

שרוהקגיובר J'ל

כדנאמר,הכמהשמרלבה i ה=::ו,בנ =וי';-ד~-;:ו~הךר,>.ק

שלכרתוכנרלכול;-;קרוש :· I.ר 1ךניאור ה"::'ד~';-;הכנסי"ה

[אפ-המננההוקםהראשרה:ע:כבר~הה:הו.בת-::ך .~רמטר~

הבמהזרתכחשבכתובת .)הפןמפראנרהמברדז::ל-פן 518.ררל

רמטריוס,שלנוספיםמשפחהבבי,זכריכהדרומי :הא:ב:'של

בכתובתטומס,ואנרןלעולמםשהלכןובדלדרונרר:ב:;:'כגון

סרגיוסנזכר ,הדרומיהאפטיסאלהיטבכב~הו':-:;ה ,הסמוכה

האפ-במרכזשברליקוואריום ,כנראה ,הונחויריו~::;ע: ,הקרו:ע

 :ההרלרם 'סמתוךפסוקהראהררומרשבפתחבההכהוטרס.

 .)ב:פז( "יעקבוהכנמשמכלציון 'ר;;;:; 'ההב"א

הררומיתהסיטרהשלאולם-התוו.ןשל'פס ::iרצפות-ה:ב

 .גווניםבארבעהגיאומטרייםרגמיםללותוכמהבהושל

שבכברטהברצפת"הפסיפסתאריךנישאתכתובת ;חשקחירבת

הכנסריהשלהראשית

נטרסששימשהגרולה,אבןאהוצנכהאמצעיהאפ~יסמרכזנ

קרושרירשלהנחתשקעיש:מרכזהבח. iהמשולחןלרגלי

הבנוי ,נוטףרליקוואריוםנמצאהררומיבאפסי;;'.רליקוו'),ריום(

כאתרן.נמצאמכסה-השרשרצפת-שיש. הל.:'.[כמהנהור

עלררק.הרהוהרלרקוואררוםוחים,פתהיוה iהברונ-מהרקי

שעוטר ,רגי- j ב,)'שלנייררליקוואריוםבתגלהרצפת-הפסיפס

רברונזה,-ברזרבוביתיוצאתהקצרותתהרפנומאחהבצלב.

מתוכוולצקתבררררםהחפץאתלהחזיקהרה ";;פאע; ,המערר

המאמינים.רישבילבקבוקיםשמן

שהדהסורג,סגרהאמצעישבאפסרסהז:וגבהההנמהאת

מעוטרהוא .באתרונמצאהלוחותאחרלוחוה-;!\יש.שני;;שוי

., ' . ~,,-
,, ;:;,~'; 
"'~,-_.~ .:: '. 4 

למזרח;מבטהאחרינההחפיריתינתעיסבת;האתרחשקחירבת

הלוחור.שניביןהצומח.מעולםברגםמטוגנןצלבובתוכו ,בזר

שמעיריבכפי ,ברלת-עץסגוריהשה ,הבמהאלמעברהיה

מאחור' ,הבמהעלהפנימי.הסורגבעמורשנתגלוהציריםחורי

גיר-מאבןולחנותששנישלחלקיהםנמצאו ,הסורגותלוח

יש.רגלי-שעלשניצבומזה,ואחרמזהאחר

-וכותרעםיחרשעוצבו ,רקיםעמוריםנמצאוהבמהבחזית

ןםרילקיבןהשתייכןאולימ."ס 18קןטרםהקורינתיות.תיהם
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העלדוולחלקםהשתדדכוואולד ,)המזכחלשולחומעלחופה(

הסורג.עמורדשל

יהה-קןררנתרותכרהרותשנשאו ,שךנההראהקומהעמודך

באתרם.נפולדבוגלנת :מ 3כ'שללגוכהונשא

חשרפתהדתההרפררהשלשדמיתהמרהתגרררתאחה

רצפת'הפסדפסעלהכבסדדה.שלהררומדצרהשבהדצדעתמפול

כמפולתנתגלוכוהפוכדב.פסדפסדםשלגרולדםקטעדםנתגלו

הראשונההקומהשלמאלהקטוקוטרדכעלובסדסדםעמורדם

רעפדםאותםשכדסו ,מגולפדםמעקהולוחותמעקהעמורדכוו

חרס.של

הדצדעדםמבנהעללראשונהלעמורלנומאפשרזהממצא

המעקהלוחות .בארץהבדזאנטדתהתקופהמוכמכנד'צדכור

כרגמדםמקומדאומובדרדוגולפומקומדתמאכו'גדרנעשו

אחרלוח .רחדםופצלבדםרגמדגםדםהכולל ,דפדםגדאומטרדדם

שלהקורדנתדותכותרותדהםכעלד'חדדם.שלברמודותמעוטר

כ'~לכים.וכפרחדםמעוטרותהדוהדצדעדםעמורד

ערדדושכזרועותדה ,הזנו'ברנכרשתגםנמצאההרצפהעל

שברדםנמצאוכונרוה'ה;:;מו.שלדרדוה'הזכוכדהאחוזותהיו

לשלדשדדהשתרהמוקלאטדניהכתוכהועלדומזכחוו'שדש,של

 30כ'שגובהו ,זה::זבח .יוסקורומרונוס ,דופדטרהקאפדטולדנדת

משמעוהואתודה:שאדשכלדמשנדשדמושכהדה ,ס"מ

המקורדת.

ראטיניתכהיבהיעליי שי.;ן'-ןמזבחי ;חשקחורבת

רםבאפסםאריון-ושהדלוקהעוכרה ,ככנסררההממצאמיעוט

הרקה-העפר Ji2כ I1ו'מגורהרותולמרוהררקהדההררובור

ניטשהרכב:'ןךהכי .מלמריס ':iיפ-הפסר':צפתאהסתהישכ

עלתה::.:הקרתהערפרמסש:יסריקהרענודהמטודרתכצורה

התמוטטו.והדצדעדםכאש

 " ?k1~ך
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הביזאנטיתהכנסייהרישחז ;חשקחורבת
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זהו :היבטיםמבמהמיוחדתהיאחשקבחורבתהכנטייה

בקומההכנטייהבנויהשבובהערשנחשףה'חידהמבנה

דופןיוצאהשתמרותהמצבגםלקומת-הקרקע,ל i:משנייה,

אףהדרומיבקירהארץ,בצפוןאחרותלכנטיותבהשוואה

עדנשתמרהאמצעיוהאפטיטקטנים,חלונות ינ,,::נשתמרו

בהשנמצאובגלילהראשונההכנטייהזוה'ציעים,לגובה

היטבהמוכרתתופעהלפחות,קדושים,לשניטגידהל J:עדויות

כיעדות,בהשנמצאההראשונההכנטייהגםזוהנגב,מן

שבחודבתהטמוךהכפרמןאולילמשפחה,ק:'.!ודההקמתה
נזכריםדודותשלושהבנישלשמותיהםמכל-מקום,מחוז,

משפחתיים,טקטיםגםנערכובכנטייהכירומה,בכתובות,

אל-ראטאטבאוםהפראנציטקניםשחשפולכבטיותבדומה

גםבהנשתמרומודרנימיישובלריחוקההודותרן,שבעבר-הדר

היציעיםצורתעלללמדנועשויזהממצאלי,:יעים,עדויות

יציעיםשרידישלבזיהויםבידנוולטייעהעתיקיםבבתי-הכבסה
בכלל,ובארץבגליל,אחרוהבכנטיוה

 :",,'עח,רבת

חשפתימצובהלקיבוץשמצפון ) 1653/2746 (ורייב J:בחורבה

הטיטרהאולם-התווך,מחציתשרדושממנהקט:ה,כנטייה

בצורהנפגעהאתרהאטריום,מןוחלקהדרומיההבארתקט

בלתי-מטוד-ובחפירותהקיבוץשלהלוליםהקז.:הבעהקשה

ובהמרצפת-פטיפט,קטעשרדבאולם-התווךבעבר,רות

ריבועיחורובהןאבני-גירמשולבותברצפהוני, i:צבתשליב

הוצבוהטורגשלוחותהמעידה,עובדהטורג,שלעמורלהצבת

בעב-בשבי-ציון,בכנטיותבמואולב-התווך,בתזךהבמהלפני

ביןלהלן),(וראהכנטבחורבתגםוכנראהובנהריה,רון

ובהםפטיפט,קטעינתגלוהדרומיהעמודיםטורשלהבטיטים

הצומח,מעולםמוטיבים

דגםובהרצפת-פטיפט,נחשפהשבדרום-מזרחנ::'פחבחדר

בתשתיתהחדר,לקירמעברגיאומטרית,ןז.:טגרתניצניםשל

השוניםאדריכלייםפריטיםנתגלוהקיר,וכי::'זדותהרצפה

היואףשבחלקםאלה,שפריטיםייתכן,הכנטייה,שלמאלה

למבנה-ציבוראוקדומהלכנטייההשתייבוב::'טוקו,מצופים

הרומית,ההקופהמןאחר

במינויחידשהואפטיפט,שלגדולקטענשתמרבנארתקט

גפןשריגבצורתמטגרתישהפטיפטכמרכזהמערבי,בגליל

המונחתאמפורהמתוךיוצאהשריגמקלעות,היוצרמתפתל,

מצדבעלי-חיים,שלתהלוכהמתוארתהמטגרתטביבצדה,על

עבודתאמפודה,צדימשניבעלי-חייםשנימופיעיםדרום

ובלתי-גדולותהאבניםביותר,נמוכהברמההיאהפטיפט
מה-לזהותן,ואי-אפשרטבימאטיהדמויותועיצובריגולאריות,

ומוטיבאמפורותמופיעיםלמטגרתמדרוםנפגעו,שדאשיהןגם

טימטריה,ובלאבפשטותהםאףהמעוצביםהצומח,מעולם

לבן,בצבעגטותאבניםעשויההאטריוםשלרצפת-הפטיפט

כלפיהאטריוםמןאפורות,שמטגרותיהםמעוינים,שלדגםובה
האחריםלחלקיםאותוהמחבררחב,גדם-מדרגותעולהדרום
המבנה,של

ארלייחטישבשולייםשנמצאוהמעטיםהחרטיםעל-טמך

ריצו:ןשלטגנונולפיהביזאנטית,התקופהלשלהיהכנטייה

לטה"נ,הז'המאהמדאשיתשהואהנמנע,לאמןהנארתקט

ואזיחחורבת

 1 "נ(דונאם-60כשלשטחעלהמשתרעגדול,אתרזהו

 J:הקרקהכשרתכעתקשהבצורהנפגעהאתר ,) 168212597

במשךעתיקותשודועקבג'וליטהדרוזיהכפרמןתושביםבידי

ומןזמתקופת-הכרזלשרידיםנמצאובטקררבות,שנים

האתרשלשטחוורובהממצאמרביתאךההלניטטית,התקופה

כנטייה,נטקרההגבעהבראשהביזאנטית,לתקופהקשורים

פריטיםנמצאומ:במקום-15כשרוחכוגרם-מדרגותשבחזיתה

בקצהועתיקותשודבעקבותומאבן-גיר,משישאדריכליים

זהובעקבותרצפת-פטיפט,שלקטענחשףהאתרשלהמזרחי

בראשותוהעתיקותרשותמטעםבמקוםחפירת-הצלהנערכה

הגדולההבנטייהנחשפהזובחפירהאלו,שורותכותבשל

הנארתקסללאהמערכי,כגלילכהעדשנתגלתהביותר

אפטי- 3לכנטייהמ:-37כורוחבהמ' 42כ-אורכהוהאטריום

מחטנים,ומתחתםמזה,ואחדמזהאחדנטפחים,חדרים 2טים,

חרט,שלומשפךקערותקנקנים,גדולים,פיטטיםשהכילו

ניצנים,שלדגםבעלבפטיפטמרוצפתהיתההכנטייה

קוציץ,עליובהעיטורית,רצועהעוצבההקירותלאורך

לזהמאודדומההעיצובדמויות,המכיליםמדאליוניםהיוצרים

,~: 
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הכנסייהתכניתןאזיה:חירבת
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שלפ-הרצועהשלשרוחבהאלאבנהריה,רצפת-הפסיפסשל

מראליונים 4נשתמרובנהריה,מ"ס 40לעומת ,מ"ס-60כנינו

במדאליוןאנפה,מתוארתובשניגמל,מבילהראשוןבלבד,

שערהומוריסטיתנימהבעלתייחודית,סצינהצוירההשלישי

אחוריהורק ,סלמתוךהאוכלתארנכתתה: iכמנמצאהלאכה

ארנבת,הצדכלכוכו ,כפולהואכיעירההמדאליון ,נראים

 ,נרחכהצבעיםמיגוון ,קטנותהאבניםגבוהה:הפסיפסאיכות

אתהמבליטדבר ,שחורהרקענאטוראליסטיות,והדמויות

 ,שרשרת-ברונזהנתגלתהרצפת-הפסיפסעליות,הרמוצבעי

 ,)!('מ-2כרכהשאו ,השרשרת ,גדולצלכ-מתכתשכמרכזה

עלנמצאוכןבתקרה,תלויהשהיתהמנברשתחלקהיא

על-סמךגדולים,זלבר-ומסמריחרסשלרביםרעפיםהרצפה

נר- ,המחסןרצפתעלשנתגלהנ,"לסה 56G / 9משנתמטבע

כלי- ,הדרומילאפסיסהצמודבחדרשנחשףמעוטרשמן

חורכןאתל"חסיש ,הממורקותהקערותוכ"חוד ,החרס

הפלישהבעתאולי ,נ"לסה 'הזהמאהלראשיתהכנס"ה

 ,הפרסית

ז

שנמנ.'איבנ.'לביםמעוטרתנברשת"ברונזהשלחלקים ;ואזיהחורבת
הכנסייהשלהפסיפס-רג-פתעל

כנסחררבת

177צ"נ(כרמיאלהעירבלבהנמצא ,זהבאתר 9 / 2580 (, 

רשותמטעםחפירהלאחרונהרכהענ ,בתהלחורבתבסמוך

אבשלום-גורנידינהשלשותםבראכרמיאלועיר"תהעתיקות

גדולהבנס"הנחשפה ',פורתלאהובסיועאלושורותותככו

 ,מזהדואחמזהאחד ,חדריםצדדיוומשני ,מרכזיאפסיסבעלת

אולם-התווךאגן"טבילה,ובה ,קאפלהנחשפהלאפסיסוםרמד

פןס iאשיטתבאדומהןומאבמשישבאריחיםמרוצףהיה

 ,צבעוניותפסת"פסיברצפוותרוצפמהיוראותהסיט?קטילה,

ובחדריםבכנס"הציפורים, 2וכןגיאומטר"םרגמיםובהן

שלשמותלןוכתוהמזכיר ,תויווניתוכתוב 6נתגלוהנספחים

הוצבהבמהסורג ,;;ןמיממוצאברובם ,דיאקוניםושלתורמים

י,בהמערל,לגבתוראחיות ':iכנבהרבהמוכ ,באולם"התווך

 .החפירה".רריהל ,!,i 'ןכהכ::ררהה iעעלרניןלןכ-; 1J .אנ.'לריבהמררהאני

תיאוריהכוללים~לדוגןםרבררצפת-פטיפטשלקטע ;ואזיהחורבת
סלבתוךארנבת ,אגפה ,<;ז7ג-לשמאלמימיו :בעלי-חייס

ארנבהה'ב.רוכלב

-גרםעלההאטריוםמןן,בא-בלוחותמרוצףהיההאטריום

בחלקיהבפסיפס,הואאףמרוצףשהיה ,הנארתקסאלמררגות

שלהדרומיבחלקו:אחדקברים 3נתגלוהכנס"השלהשונים

הנארתקס,ב',,פוןואחדשמצפוןהנספחבחדראחד ,האטריום

צלבוביניהם ,קטניבוחפציםמעטותעצמותנמצאוםיבקבר

הראשונההפעםו 1 ,:;יקנקנ 3נתגלוהקבריםבאחדמכסף,קטן

 ,המערביב:לילכנס"הלר'~פתמתחתתורוקבנתגלוש

כמה ,הבסיסיםכךמעטכתמרךשנהאדריכלירםהפריטרםמן

רגל,- ,משישסור:ותלוחשלשברים ,כותרות ,עמוריםקטעי

שלהםאף ,םוקיב,ר";;ןלרותותכועמודי;:( ,ולחנותששלשיש

;יר,- iמאבמעקהשללוחותברישוכןשיש,

כהורח ,למשל ,כך ,בנ"השלביבכן:הלהבחיןאפשרבמבנה

אחר ,פסיפס-ך'~~רנ ~ל"""נךוריס iןפר 2הוספת,רי-עלהאטדרום

-כתובת:קבעהה,:פוניהפרוזדורבר'~פת ,מררוםואחרמצפון

חולקהמבנה ל;:-ןרו,האדלבשב ,מעגלבתוךיווניתהקדשה

-הכתומןחלקכיסההקירותרואח ,לחדריבה'~פוניהפרוזדור

כי ,הימר"'ד~כנה[הלק':פר vמנרםשלעלהעדויותלמרותבת,

 ,' iה ד::,ב~ה Vןניטכ"לסה 'הובמאהנבנתההכנסריה

.': .... .. ~ . . .. ~ ... 

'הפסים:פך.~ר":ו:גפןרה;;מקלשלגםר;כבסחורבת
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הכנסייהשלכללימראה;כנסחורכת

כתובת·הקרשהובןהפסיפס aברצפתרגם ;כנסחירבה

חירקנשוחורבת

 ,) 1663/2690צ"נ(נהריה-מעלותכבישלידהשוכן .רהרבאת

איילתבראשותהעתיקותרשותמטעם'הצלהחפירתהנערכ

שהמשכה ,מכנסייהחלקיםפושנחבמקוםשיאון.'ורנירטאצ'

האפסיטמן ,הבמהמןקטעיםפושנחלכביש.מתחתחבוי

שהחדרןעלשיאיןולרביר'טאצלאיילת .אבשלןם-גורנילרינהמירהניא

הסופי.ןפרסומילפנבממצאלריןלי

דגמיםשכללה ,התווך'אולםשלפסיהפס'ומרצפתהאמצעי

דברשלבים,כמההיולכנסייהצבעוניים.גיאומטריים

 .הבמהשטחובהגדלתיפסברצפת'הפטבתוספותהמשתקף

כיסההאחרוןשלבבלפחות. ,שלביםבשלושההוגדלההבמה

מןאפואשהיא ,הבתובתברצפה.שהיווצלביםובתכתהקיר

ויש ,המנזראבשלשמואתמזכירה ,הכנסייהשלהשניהשלב

 ,השניהשלבתאריךאכןזהאםנ."לסה 'החלמאהלייחסה

בגלילכנסייהשלמחודשתלבנייההראשונההעדותלפנינו

כיטויאתלקשוראוליניתןלכךהערבית.בתקופההמערבי

אחרתכתובתהבמה.שלהאחרוןהשלבקירעל'ידיהצלבים

אשרבכתובתגםהנזכר ,הקדושסרגיוסשלשמואתמזכירה

לצייןראויהאדריכלייםהפריטיםמןחשק.בחורבתנתגלתה

שנמצאו ,מזבחשולחןשלרגלייםוחלקימאבן'גירסורגלוח

גיר'מאבןכותרתנתגלוכןהמורחבת.הבמהבחזיתבאתרם

על'ידישנחשף ,גירבן'מאיתימונולדועמובצלבהמעוטרת

חפירת'נערכהחשיפתוובעקבות ,במקוםשעבדהטראקטור

ונראאותךתיהאשרעזה,כשררפהחרכההכנסריהההצלה.

רבים.רעפי'חרסגםשהבילה ,במפולת

אשרשובייקהבחורבתלחפירהמצטרפתהכנסייהחפירת

ואיילתשלום'גורניבאדינהשלבניהולןכשנתייםלפנינערכה

כןוקברים.בית'בדמבנים,פושנחההיאבחפירהר.'טאצ

אתהמזכירהיווניתכתובתועליו ,מברונזהנר'שמןבהנתגלה
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בת-הקדשהוכחועליןנזהונר-בר;שובייקהחורבת

אתהרדכזהמבהוהכתוהכנסייהגילויכעקביתש,ודקהסאכאס

 .נזרמאאלאינוולוכהמכלולכי ,לקכועניתןהמנזראב

\!רירי;יתייהזערבימההגלילברחכיישערכתהסקרבמהלך

זיהויו.עברניסשב ~שנחפרהכנסיותלרבות ,כנסיות )!( 5ו

כצירסיכיואפסה iקירשרידיעל-פינעשההשרירים

 ,עמוריסכגון ,אדריכלייספריטיספי-עלןכומזרחרב-מע

משישייםכלאדריפריטיכשלשבריס ,סורגיסשברית,רוותכ

שאופיינייס ,גדולוההועיירשלבבנסיוהלהבחיןניתןורעפים.

בסיסיס ,עמודיככגון ,שי'!!שלארריכלייכפריטיסוגודלןלהן

 ,שבי-ציון ,נהריהלשהכנסיותנמנוהזהסוגעם .כוהרותו

שהיההזואףואוליבצהמושבשלידייהכנסחורבתואזיה,

בכנסיותלהבחיןניתןכןלשלומי.שממזרחובהפי-מצבחורבת

 ,בתהובחורבתעירבבחורבת ,למשל ,מוכ ,סולירגכפריםשל

ס-בשנסיוהכשתי .חשקשבחורבתזוגוןכפרטיוה,ובכנסיות

מלבדבתה.חורבתשלידהקטנוהוהכנסיותמחוזחורבתביבה
שבחורבתאלו ,ל ::tלמ ,מוכ ,מנזריסשלותכנסינמצאוזה

ד.'מעובחורבתבייקהשו

המערביהגלילתובנסישלמאפייניהן

חתכבית

הןהמערביבגלילונחפרונסקרו I!Iהכנסיוהממחציתיותר

 ,פנימייסהסהאפסיסיסמהןבחלקאפסיסיכ. 3ותבעלכנסיות

המזרחיהקירמןהאמ'~עיהאפסיסבולטמהןאחרבחלקואילו

 ,ואזיהשלאלוהןאפסיסיכ 3עלותבהכנסיוה .הכנסייהשל

 ,נהריה ,)ונהיהעלייה ;iהכב(בההחורבה ,)'(ציון-שבי ,ברוןע

-המערהכנסייה(וימחחורבת ,)הכנסיותשתי(עירבחורבת

על-פי-רובהאחרותהולכנסיסוגר.וחורבהמכרכפר ,)יתב

הכנסייה(בההחורבת ,בסוכמההיוההכנסגוןכ ,אחדאפסיס

בר:::ב~ר.-הפסיפכ i ;:ובות,הכרוהבמה :הקוביישחןרבה

רכהח ,הב~תח i"ל i ~פ~'מ;:':-ה,'נקג:דהרי:בכהיה .. :ו:הנרהחהת

 ,ךחוונהרכוהלר:ד i ב::-:.::~רה::כהר ,הכ-ר:הכ.:וןרה:::כה(חוזונ

אלא ,דחא ':ן:ב!~ :t '~דכר:לה '::א:ברהפרשנחהריכנמל

~ךי'נ-י~'ב'',,:: ב:~ר i""ה:דב~ . jהכיןךפזכלו ,הודוסהיקרתנורו .!tשנ:

ריסחרובנבראבכר:'-;.::כב':ר.ר:חו:: ,ב- t ::לב!!,:[ו~פובפסרםאה

 ,האפ::'יס~ךי'בי .:t 'ןנעייםוריב

כר ,:~רגלרהרב~ה .. ::ה::'לה .:.i ' ד;ךב:-: ::~קוכ iיאינ.היךלענרוה

-ןכרר~חרררםר,:- \o;אפ:יר~ה~כ·נ,.ל:ויונזכנ-='נזעכרהרהבגלול

ברונוה ,ר:נ:~אפ~בו .~רב:גרה iכב~רארהאפסיםמ'~ךרעררם

בבהונכרןוני i :'::להבחי:ר :,i 'פ j \"~כ,: ,כבגבששהתרחלתהלרך

אהמה iמהןי :iהכ: ל:\,:ה iברןנ';ד :iל 'הרהמאהמןהכבסיות

גםהרורבי l :מן-;;'לילבדכליבראהילעלמוראהלאור '.וה

כרו ,אפסיסיסכה·ונ.לב·הןרכב:בגואהראפסיםהלונעכנסרות

כל-מ ,יס':האפ 'ך~'יב!\:מ ב:~ר::ןרדכחרררבבומפוושםפהקר

יומסקירה'הרי.:: .':יה,לונוכ,הו~':נ:;:~בשובר iלןאי ,וםקמ

במאהונבנה:כ'~,בילילגבהוהכנ"ביכלכמעטש ,רוריבבעולה

 .נ"לסה 'הו

הפסיפסים

 .בפסיפסב:.ר"~פוהכהעדוייפשנח':"המערב'הגלילכנסיוהלכ

-רנl.ז,'.נ .ל...:.,ז·מל 'וכ'כ ,;כ~בר'~בל'"';'הואואלכרצפוההשליטהרגם

חורבת .זבההכו: ,)ערבקט(רריכו',נ:חורכה ,ואזיה ,נהריה ,צרוו

כנסיותבכמה .'קטעיכ(וחניהההעליונהטדחחורבה ,מידב

 ,"מאוכלסותמקלעוה"ל i1 'ררהוט~עהעכרצושמוישהשבע

הודבהובכנ;:'י .ורמהמכר-אל ,,;-'א;ו ,בנהריה ,לנושל ,ומכ

 ,קשחרבתוכה ל::.:למ ,ככ~ו ,:כרךן:ב~בןיאגהםםדהעיקריהדגמים

 ,וןעבדהל ':;'ל;:; ,)''ל'~':ב ,ה:הכ:וס , i-ציויבש ,מכר-אל

תובכנסר iיה::-:ל iנ~ה t;,: iייהב ,בערררכהווחננ~חורכת

בסכורבהה::למ'';"ייר ,מוכ:בהי i:ב:כררךוגדאןנרםזגנדעלותב
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ניתןרביםגיואטמרייםבדמגיםלזי,זיהטמיטתבתה.יברחרבת
תאלעקיףהנראד.כפיערי. Uשחטיים:ב"צלבים rלהבח

קסיטלהואופטבישטתציריףצדבפד.צלביםלעשיתהאיטיר

דיהמאיליירח.גרהאנכטברחרבתהכנטהיישלבואלם-הותיך
בטיטיאת,הקאתידראהלרוציףלי

בבהמומפעישיניםגדליםבעלמנעייןגיאימטרימיטיב
שטמטינג.תנריטזהדמירבמעגלהמדירבצרופת-פטיפט,

הצללה.באצמועתרפטפקיטבהלפטיפטלשייתניסןרנעהש
בבנ-פטיפט irרצפתשבמרכזהריזטהיהאמטלןהמרישמה

אדוכיטפת. Uריטזהקןט.צלבבהשצועבנדייהי.שלטייה
נסותפ.רחהטבשליימ,במנזר 1ברחרנצמאהיירת.פשיטה
שבבנ-רבצפת-הפטיפטתנגלתהבשלימיתה.נשתרמהשלא

ברחרתכבנכטייהנאצמהיירתטקנהריטזהחניתה.שלטיהי

בנט.ברחרבתםגיכךשיביי,ןק.

 nUוגמרוםר

ת Uדג"י1כךמרישהמרעביבגלילגדיליתכניסיתבשליש
בשבי-הדאנתסק:אלהאטירםרןמהמיליכיםמינימנטאיילם.

בכנטהייבנט.יברחרבתיאזיהשלהמרעביתבכנטהייציןר.
ביקריב.מ:-2בנמיךלחמטניםהכניהסטףיאחיזשלית mהמז

שםגלדנותימירתילכןהכנטייה.שלפטיפט irרצופתמימפלט
.ת Uדגדבךמרעהלזילכנטהיי

ציהיעים

ליקםרינעמייניתרטתעדיייתתנגליהעמרביהגיללבכניסית
שבהחקש.ברחרתכתנגלתהביירתהבריהרהעחתצייעים.
יקימםתאזמכירתכהרחרבתרחרפציהיעים.חליקכלנאצמי

םגיכךמצמאים.שיםהיראבלאשבןר mב-rיאךציעיםי.לש
טפק. rאעמכטנדדיד..שלהכנטהייפחיחתעלבי-rיחשןרב

רחדתכלשרזרמכשבןה.ת Uבטקיאפלייהנכויסת.בריבכי
להרחרתכילדנוהי.ניתןלובןשמשי.ההיהבהמטירגחשק.

לרחרתשלשםידבציהעיםי.מעמקיתהםשראצמנמאברגיר
אדםר.בצבעבצרעוםיגיואטמםיירבדימגםהמועטירם . mמרסג

זוחמברחרתככןרגהרעמבי.בגלילרטתבנכויסתנתגלי
הכנ-(שתייאחיזרחרבתטרריר.רחרבתהמרעבית.)(הנכהייס

בנכהייסםג.ב Uרחרדתכנכטרחרבתשיביידק.רחרתכויסת).

רחהשירפםאלאבארגיר.לשלמרחרתשםידבנגתולבנדהיד.

סליר.גבועטתואםתחייטי

Iסהרגnחה

זזהת :נעמייתנותפעהבהטלהרעמביבגלילדפסמבנכיסית

החזבשבציןריהואםל.ותךאלדהמב.חליזתדבעמאלסהירג
סהירגלשהנפיימבצדידמב.דגלוקדבעמאלרכ Sכ-סהירג
לשצהופניתבכנהייסםגהדבעמ.ירצשמנישuחלרתטצרה

רסהרגזזהתלשרביםיריסמנםידגאיםנהרפח)(לשאשבציןרי
לארח-יתקיינהפ.יספט Tצרפתשבירתאבגהאלום.ותךאל

אלודבהותיך.ותךאלסהירגהירבענההירלשבנכהייסמכן.
לטבת.באנכרפיספטיתוקינהעהטייירתדערצד.ההירטתאבג

םגהמעבר.צירמשנימנחהת Uשילחהיצביזהבמקרהםג

זיבכנהייסואלדבהותיך.ותךאלרכ Sכ-הטירגדרוחבערבןר
ושציירבריעטי.רחרבעליתאבניםבתיךהטירגמעיירנרבצי

כיאילי.מרזמדהרבבד.לפעuבילצרפת-הפטיפטעל-גבי

נאצמיטירגמעיררלצהתכריטעייתאבניםעמץ.היההטירג
נכט.יבחירבתע'ייריבברחרתכבנחיתה.הבמהבחזיתםג

רבלמטרפלאפשרהמבהטשחדגודלתעuהרצפיריטלדעת

הבמה.עלשנרעךבטסקלשהתrיףאנשיםשליירת

שמדרםרבכנטייתשכןאזיירת.ותפעהזשיטפק.איןכעמט

האיזאתםעכמותה,נתגלתהלאלייממזרחהרעמבילגילל

נצמאילאלשםצמןופלבןרב,בדריםכנטייתבהמבמיפעיה
זי.לותפעהעירדית

רנטשיתוהנכסירתהרס

נשטיימתיהיאמנעיינתיארביאלויגיתהיטטיירתשאלה
לאירעויםשקיהריהתהניטשתןיאםהכחדגבי.הגלילכניסית
האזייר.רבבחי

אתחיימיסםהמרעביבגלילהכניסיתרחירפבלעמכט
בהמכלטה"נ. 613בשנתהרפטילכישטהכנויסתנשיטת

דלירכבןה.שפגעהשלירפהעדיריתנתגלישנחרפינכטיית
ישידירכלררחטהפיספטעל-בגינצמואבנדיייהרחהירפם

אלשמגטלישותביםעלואילהצמבעידברילדם.בכהיי
לא-רחמכןמכ"למקים.הרפיס,צהבאדת.קדטתבתעהכנהייס

הנכיהסחמית,עדיייתנגתוליאזהיברחרתכםגהמבנד.נדסיי
פיריטםםגשכלהלבבנהיי.נחטהמדהריימהחמןסאל

טמבעכאמיר.תנגהל.הכחוןסצרפתעלטקנםי.אדירכיילם
לד.יקדבגנהפ.יספט Tצרפתעלדבוזיאניטת,התוקפהיהלשמ

גדידל.בשירפהנההסרהכניסהי
רחהףלוארךהיסרפצהאבנעטסיההידירתעהדדירתלפי
טבחנרעךשםרצר.מכדיןרלאשיןרדאלדוגועידלרםוצמפןו

רעשרבהתקופתעלעדייית Uבדינכיסית.ינדסיייבצuםיר
הםיסרפחימטדדפ.יסם.בדת.קרבצירם Uהעלעטדיידרו

עלללדומואילניתןזיבעירלונכיסיתביםילשהלצuםיר
דש-דפ.חדמ.לונכיסיתיי.רעמהביבגלילדירצרנ.לחכירםסחי
דתרירצרנ.עהייחתתאודגוולהתדנב.ויסתתאדסיייסיס

ינ-,ךארהיושציכןרי.ןרגכסיה.רחףואלרךבעקירשnהיט.ת
סיממאיזנ Uיקראימ.מאצמםרש Uבדי rאאהלםירתאמירה

רעהתכוקפהייקםמשמהךעלעהלדיעהירשאפידגאפיוא
ותמךילראנושטי.דההבארזירת Uטקינכויסתכםירפבי.ת
אםי-רחםי-רפכקשח.רחרתכלשמל.רמכ.תעהדי,מנפיחשש

השמכדיתעלדיסדפ..דבוישטאירחםגדלת.םייקיסדהופ

שרבתכד.רחרתכלשבנכהייסהארחןולשהבעמדייוסממת
בפחהרידמחק,ך.רעהביתדת.וקפהןמטמבועתכהמתנגול

גתנהלומסהבהקבוחברתכטשןרעודנה-rירןח uעילרעשט
דת.וקפהןמבשקהרחםבבזינאםייט,טמבועתדrבולשטמןרמ

דםרקמ.ביט.תנעובשלייממהנזררחרפתדקהיךמ.רעהבית
ברחרתכהפחיחתעהליילארחינהרעהבית,בתוקפההתחשד
לאאף Uבדי rאבהעדזי.מתוקפהבנהיילשלבעחתושבהקיד
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הביזאנטיתבתקופהשנבנתהכנטייהשלקיומהעלאחתערות

 ,הרכרפירושאיןנ."לטה 'החהמאהאחרילהתקייםוהוטיפה

המערבי.הגלילמןןלחלוטינעלמההנוצריתשהאוכלוטייה

האוכלוטייהשכבותבעיקרהפרסיהכיב;שמןנפגעולרעתי

-שהשאולהןהביזאנטילנהלמישהשתייכואלוהן ,הגכוהות

-התקרבמטלולששכנוגרולותכנטיותהנוצרי.למימטרתייכו

-שתוש ,נותנתוהרעת ,טורנה:תווכקירהפרטיהצבאשלמותו

הנוצריתוטייההאוכלכי ,נרמהזאתלמרותנפגעו.רביםבים

הערביתבתקופהגםזהבאיזורקייםלהתהוטיפהיתרהכפ

בנוצרים,פתנוטפגיעההיתה 'החבמאהכי ,ייתכןהקרומה.

חרבאשר ,המטמוןבושנתגלהקבבחורבתהבנייןכערות

נמצאהלאשובייקהבחורבתבכנטייהגםזו.בתקופהוניטש

בימי-הביניים.המבנהלקיוםערות

בעתנטיותכהרובשלפעולתןהפטקתברברלטענהחיזוק

איקו-שלתופעותשאין ,עוברהבלמצואניתןהפרסיהכיבוש

ברמויות.שעוטרוהכנטיותלשהפטיפט-צפותברקלאזםנו

הפרטי,הכיבושבימינפגעולאהמזרהיבעבר-היררןהכנטיות

הרמויותאךהקרומה,הערביתפהקובתלהתקייםיפוהוטוהן

זאתלעומתלבנות.באבני-פטיפטוהוחלפפות-הפטיפטשברצ

הארץ,שלאחריםובאזוריםהמערביבגלילהכנטיותחרבו

הערבי.בושיהכלפניעורפעולתןפטקהוב-רי-פועל

נוצריתאוכלוטייהכהמצאו ,לארץהצלבניםהגיעוכאשר

שלהנוצריתכלוטייהוהאצא'~איהטתם-מןברובה ,מקומית

 ,העוברהאתאלנבלוםניורמר;ישבצרקהביזאנטית.התקופה

 ,המערביהגלילללוכ ,ישראל- Iבאר'הפראנקיהיישובשריכוזי

בתקופההנוצריתהאוכלוסייהריכוזיאתבריוקתואמים

להתקייםהוטיפהשבטבריהבריניקיבהרהכנטייההביזאנטית.

הקדומההערביתבתקופהשוקמה ,הביזאנטיתהתקופהאחדי

הצלבנית.פהובתקאףושימשהאדמה-עידתראחרי

המערביבגלילריםזמנשדידי

מנזרים.-15כזיהיתיהמערביבגלילשערכתיבטקר

יןשאכשם ,המערביבגלילהנזירותעלעדמישוםובירנאין

דאשוןרמז .באיזורהנוצריהיישובעלהיטטורימידעלנו

דופןקלוריןשלחפירותיההעלובטביבהנזירותשללקיומה

שכללה ,רצפת-פטיפטבעלממבנהחלקנחשףבמקוםבשלומי.

חלקזהוהחופרתלדעתהמנזר.אבאתהמזכירהבתובת

בפרהלידששבןבמנזרהמדוברלדעתיאך ,נזיריםשלמחווה

והכנטייהלמנזרבדומה ,הטמוכההכנטיישבחורבתהעתיק

ושוליבנתגלהזהמכלול .בתהחורבתשוליבשפונחאשר

מה,דוו ,בתהבחורבתהעתיקהיישובשלהדרומיים-המערביים

בתחוםהמנזראתגםכללההאתראתהקיפהשהחומהיכ

בפינתתחילהמלכנבנהרמנזהיכ ,ייתכןזאתעםהמוגן.

לאשערייןאלא ,ויטופאניעל-ירינברקהזוחומה .החומה

רשותביריהחומהקונוקהלאחרונה .בריקתהתוצאותפורטמו

בחפירהולו.כובשהייטביבבחומהלהבחיןוניתןהעתיקות,

נחשפהכןבר.-לביתהוטבמהםשאחר ,חרריםמהכנתגלו

-מעוטטורגולוחותריםועמובה .היטבבתמעוצקטנהבנטייה

נוטףמנזר .אבן-גירעשוייםהטורגלוחותזהחריגבמקרהים.ר

קצ'רבחורבת .)לעילוראה(ייקהבשובחורבת ,לרעתי ,נתגלה

נישבתוךבתי-ברכמהפרנקלרפאלחשףתפןשבאיזור

50כםצלעותיהשאורך ,ריבועייםיםמכלול םמהאחדבמ:-

רומהועיצובם ,הכנטיילהאופיינייםריכלייםראיטיםפרנמצאו

לראותשניתן ,ניבורט .הטמוכהחשקבחורבתהממצאשללזה

מושבשלידמע'רבחורבתגםוכךמנזרים,אלהבמכלולים

 ,מלבניבמיתחםמבניסשללולכמנתגלהזהוםמקבשומרה.

משקוף ,בר-בתי ) 1 ( 5נחשפומ:-45כורוחבו 'מ-50כשאורכו

40כשלבמרחקטייה.כנובצלבהמעוטר לחורבתממזרח 'מ-0

ממדיםלמכלולרל.'מגורבתחהנקרא ,ףוטנמכלולנמצאר'מע

כנטייה ,כתי-בר 2ובו ,ר'מעבחורבתהמכלולשללאלהרומים

הםאלהמכלוליםששני ,רומהבצלבים.מעוטריםומשקופים

ר.'קצבחורבתהמכלולכמו ,מנזרים

בקצהןשניג-בביה·בדשלהבתולות)(מיתקן·סחיטה ;מע'דחורבת

נזרהממיתחםשלהמערבי

חורבתבמצומצמתלה-הצחפירתערכהיהשמוניםבשנות

םמבנירונאם. S.2כ-שלשטחעלניםבמשריריבהנתגלוגוב.

למרותאך ,הקרקעהכשרתבעההגרולבחלקםנהרטואלה

 ,לקבועואפשר ,היטבררמוגבמכלוללהבחיןניתןערייןזאת

המבניםבאחרשטח.בהפזוריםריםרובבבהיםהמדוברשאין

התקופהלהילשכיינייהאופחרטיםוובתת-קרקעי,מחטןנחשף

 ,פתוצומרגרולהצרחנחשפהאחרשטחבהביזאנטית.

הוליךהפתחיםאחרלחררים.פתחיםקירותיהארבעתבש

פולתמבאבן.-וא;ניטקרמ ,-ריטוקןאגשררושממנו ,לבית-בר

פריטיםנתגלו ,שנייהמקומההנראהכפי ,החצראתשכיסתה

שיש-לירגוטורגלוחותכגון ,לכנטייההאופיינייםארריכליים
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הנמרזנכתיתעמ'י;רחיnנ

צבועני.פסיפסשלרביםשבירםנמצאוכןמזבח.שולחנותשל
ןמ-ששישממאבן-גיר,וחםתשלחמציתונמצאהלחצרבסמוך

במרכזיס"מ.-20כרnהםתטוקר-םודלקשרר.להחתמתהסתם

ותכתבומסביבלירעובים,שהטחאתהמחלקיםקטנים,צלבים

השכליטקןמכלולשלאהלמאפייניםביוונית.לשיוברכה
מנזר.היהבמקוםכימרמיזם,כנסייהשלפירטים

אךמנזר,שלשלםמכלולנחשףלאערייןהמערביבגליל
מכלוליםעלמצכיעיםהחלקיותוהחפירותהסקרמצמאי

מקיפהמ: SOxSOכ-שלשטחעלהמשתרעיםכינוני,כגודל

שעררקנתגלהומע'רמג'רלבחורבותרצופה.וחמת-מגןאוםת

בוחרבותלשמל,כמו,מרכזית,חצרהמכלוליםלרובאחד.

נצמאושובייקהובוחרבתקצ'רבחורבתומג'דל.ב Uמע'ר,

 2בתי-בד:נצמאובשלםכעמטומרוצפים.צריםמעברים

 2-1צקהבוחרתב Sכ-עמהבוחרבת Sמג'רל,בחירבת

בוחרשתשיבחהק.בוחרתברןבתהבוחרבת 1ב, Uבוחרתב

חבבנכהייס.נתגלתהשויבחקהתבהצקהב, Uעמ'ר,מג'לד,

צלבים.שלעיטיירםנצמאיהמכלםילו
המנזרשלזמישינהאלהמנזירםשלהשמורעתרצרםת

מארטיר"סמנזרשלמזילכינרת,שממזרחכורסישלהגדול
דמברשלהגדיילםהמנזריםשלזמויגםשבמעהל-אדוימם

שלהקטניםהמנזריםאתיותרזמכיריםואיפייםדuלם ","יה
ןל. Uשברמת-הבדירקריחהמנזראתאףיאולי , mיהודמבר
לאהמערביהגלילשמנזירעהיבד.המןאולינובעזההבדל
לקליטערנדוולאעולי-הרגל,שלצירי-התנעוהעלשכני
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פיזורםלנצרות.קרושיםמקומותהיולאבאיזורשהריצליינים,

נוטפותעדויותאטפתישסהתחתון,ובגלילהמערביבגליל

שלמאלהאחריסלגורמיסמן-הטתסקשורמנזרים,לקיוס

עשרותכעדותהנרחב,החקלאיהפיתוחיהודה.מדברמנזרי

שכנגדכמשקלשטחיםלתפוטאולינועדבמנזרים,בתי-הבד

היוהשלטונותביייתבן,אףהמזרחי.בגלילהיהודילישיוב
וציפורי.עכוצור,בתחומישירותי-דתבמתןמעוניינים

בזיויםועונית

מןהתבודדותמערתגיליתיבית-העמקנחלשלהעליוןבערוץ
מ: x 3 2המערהשטחבמצוק.החצובההביזאנטית,התקופה

התקופהמןחריססובומטויח,בור-מיסתבגלהכןביקרוב.

היווניתהאותוכןצלביםחרותיםהמערהבקירותהבזיאנטית.

Cזנ.

שלהגבוהיםבמצוקיסנמצאותנוטפותהתבודדותמערות

עמרות,שלקבוצותנטקריאביבבנחלעהליון.הגלילנחלי

וישחלונות,בהןשחצוביםמערותישהמצוקיס.במרומיבחלקן

להנחתמקומותאומיסלאיטוףמיתקניסבהןשחצוביסעמרות
מערותנטקרונמרבנחלחצוב.בית-בדנתגלהאףקנקניס.

התקופהמןקנקןניצבמהןבאחתחצובים.מיתקניםשהכילו

הניזר.""מערתבערביתנקראתאףאחתמרעההביזאנטית.

הנראותנוטפותמערותנמצאותובצתכזיבנחליבמצוקי

הןאךנחפרו,לאעדייןאלומערותהתבורדות.מערותבמו

למתבודדיבדומהמתבודדיס,נזיריסשלתופעהעלבצמיועת

טיחקטעינשתמרולאבגלילכילציןי,ראוייהודה.דמבר

יהודה.מדברבמערותבמומצויריס

היהודיםלתחרםהנרנrריםתחרםביזהובנל

לשרטטהאפשרותהיאהטקרשלהחשובותהתוצאותאחת

וביןהמערביבגלילהנוצריותהקהילותביןהגבולקואת

המזרחי.בגלילהיהודיותהקהילות

בפר-רמהרעדפקיעין,דרךבצפון,מפטוטהנמשךהקו

הרישלהגיאוגראפיהגבדלאתעל-פי-רובותפףהרקובדרום.

הגלילוביןהמערביהעליוןהגלילביןומפרידהעליוןהגליל

עשרותבאמרר,נתגלו,המערביהעליוןבגלילהמזרחי.העליון

בית-בולראותשניתןאחדמבנהלאואףומנזריםכנטיות

טפורותוטפרותירתארכיאולרגיותעדויותכדינוזאתםעכנטת.

למשל,כמו,המערבי,העליוןבגליליהרדיסשללהימצאותם

ושמרבתפןבקברמנורהבכפר-יטיף,ושופרמנורהשלעיטור

במקורותהמופיעאכזיב,שלבית-הכנטתראששגביון,של

עשרותנתגלוזאת,לעומתהמזרחי,העליוןבגלילדת.למורייס.

אחרשרידלאואףעבריות,וכתובותבתי-כנטתשלשרידיס

הראבאיזררנוצריסשללהימצאותסהיחידהרמזכנטייה.של

ממזרחםגנמשךהגבולקוש-חלב. Uבשנתגלהנוצריקבר

אףנתגלהלאטאטא-ברעס-עלמה-קציוןלקומצפוןלמערב.

רבות.כנטיותמצויותבאיזוראךבית-כנטת,שלאחדמבנה

אחדבמקוסרקכנטיות.שרידישוסנמצאולאזהלקומדררס
 :ובית-כנטתכנטייהשרידיזהלידזהנמצאוהמערביבגליל

שלמשוקףבצרביציחקגילההשלושיםבשנותרמה.בכפר
בכפרנחשףהשבעיסובשנותארמית,כתובתובובית-כנטת,

לכפרעדותלפנינוכיהנמנע,מןלאביזאנטית.מכנטייהקטע

במאותנוצריתבאוכלוטייההתחלפהשאוכלוטייתויהודי
לטה"נ.הה'-הו'

הנוצריותהקהילותביןחדיסכההבדליסאיןהתחתוןבגליל
היתה,לכךהטיבההעליון.בגלילכמוהיהודיותלקהילות

חשובים,ונציריםמרכזיסכמההיוהתחתוןשבגליללדעתי,

בגלילכמושלאהיהודי,האיזוראלהנוצריתהחדירהומכאן

העליןו·
יישוכעלמעידיסשנזכרוהמערביבגלילוהטקריסהחפירות

איןאמנםהביזאנטית.בתקופהנוצריתאוכלוטייהשלצפוף

הארכיאולוגיהממצאאךהאיזור,עלהיטטורימידעבידנו

טריטוריאליתחליקהועלומנזריםכפריסעשרותעלמצביע

הבישופרתאףואוליצור,שללבישופרתעכושלהבישופרתבין

הטר-ןההיווניות jהבכנטיות,שנמצאוהכתוברתציפורי.של

הנוצ-לרטייההארבמןחלקשלהשמיהמקורעלמרמזותריות,

הגליל.שלרית
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