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על תמיכתם  הבאיםולגופים חברה הגיאולוגית הישראלית מודה למוסדות ה
 2019 כפר בלוםותרומתם לכנס השנתי ב
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 2018-2019 לשנת חברי ועד החברה הגיאולוגית הישראלית

 נשיא - זהר גבירצמן
 סגן נשיא - עמוס סלומון

 מזכירה - גל יסעור
 יתגזבר - פוליבודה-שרית אשכנזי
 מרכז פעולות - אלחנן צוקר

 פעולות מיוחדות - יחיאל בן זאב
 מרכז תכנים - שלומי ויינר
 אחראי אתר אינטרנט - יואב בן דור
 חבר ועד -עדו סירוטה 

 

 ועדת הביקורת - אורי דור, עמית מושקין ורלי ולד

 
 .כהן על עזרתה בהכנת חוברת הסיורים-החברה הגיאולוגית מודה לחנה נצר

 ולאדם לוי על תמיכתם רבת השנים בפעולות החברה. לעמרי דבירתודות 
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 חבל על דאבדין ולא משתכחין

 
 
 
 
 

 נח לסמן
 שמעון מושקוביץ

 י דרוקמןרלצ'
 גדעון שטייניץ
 עידו מרכוס

 גדעון לאונרד
 חיים חמו
  נדב לוין
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  נח לסמן
2018-1924  

 
 

 חוש הומור מיוחד.נח כשמו כן הוא, הוא היה אדם נח לבריות עם 

 .1.1.1924נח לסמן נולד בעיר קליש בפולין ב 
בגיל צעיר מאד המשפחה עברה לעיר פוזנן ושם נח גדל עד מלחמת העולם 

משפחתו הקרובה של נח נספתה בשואה ונח נותר לבדו. במרבית תקופת  ייה.השנ

מלחמה נח הסתתר ביערות. כאשר פולין שוחררה בחלקה ע"י הצבא האדום של ה

ברית המועצות, נח התגייס לצבא הפולני ובחלק האחרון של מלחמת העולם, השתתף 

ם. שהשתחרר מהצבא בקרבות לשחרור החלק של פולין שעדיין היה כבוש ע"י הגרמני

 הוא השלים את לימודיו התיכוניים ולאחר מכן למד גיאולוגיה באוניברסיטת פוזנן.

נח התחיל לעבוד  1958דיו. בשנת עלה ארצה עם אשתו צלילה ושני יל 1957בשנת 

 במכון הגיאולוגי.

בהגיעו ארצה נח היה הגיאולוג הכלכלי היחיד בארץ. הגיאולוגים בארץ באותה 

היו מודעים לתחום זה. נח היה הגיאולוג היחיד במכון הגיאולוגי שעסק תקופה לא 

ירים לכליות פרטיות וממשלתיות. עם הזמן נח חינך גיאולוגים צעביעוץ לחברות כ
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במכון בנושא הכלכלי. נח השתתף בפרויקטים כלכליים רבים בפיתוח הנגב וביעוץ 

 גטים שלהם. לחברת כגון נשר לייצור מלט, ואבן וסיד במחצבות האגר

 נח עבד זמן ארוך למדי בקולומביה באיתור שדות פוספטים, וכן באתיופיה.

כון הגיאולוגי, נח הרגיש שהוא מיצה את עצמו בעבודתו במ 1971בתחילת שנת 

והחליט להקים חברת יעוץ פרטית שתספק יעוץ גיאולוגי כלכלי לחברת פרטיות 

פרוספקט בע"מ שקיימת עד וממשלתיות. באפריל אותה שנה הוקמה חברת גיאו

 היום.

והתמסר לכתיבת מספר ספרים על   נח פרש מחברת גיאופרוספקט 1986בסוף שנת 

 תקופת השואה.

 בר בנוה אילן.נח נפטר ונק 2018בשנת 

 .יהיה זכרו ברוך

 
 משה בראון, גיאולוג,

 נשיא גיאופרוספקט בע"מ 
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 שמעון מושקוביץ
2018-1927  

 
. משפחת מושקוביץ הגיעה לארץ 1927-יץ נולד בתל אביב בשמעון )"סיומה"( מושקוב

ומשהיגרה אחותו  13מרוסיה לתל אביב. אביו של שמעון נפטר כשהיה בן  1921-ב

לאנגליה נותר לבדו עם אמו אסתר )פירה(. ילדותו של שמעון עברה עליו במחסור גדול 

עבוד בבנק החל ל 16והמשפחה נאלצה להיעזר בתמיכת קהילת עולי רוסיה. בגיל 

"עותומן" הבריטי ואז גם הצטרף לשורות "ההגנה". כך, בכל סיום יום עבודה, שמר 

"גבעתי" -במלחמת העצמאות שירת בבלילה על השכונות היהודיות בדרום העיר. 

, עבד לפרנסתו בתחנת 1950 -ולחם באזור נגבה. לאחר שהשתחרר משירות צבאי, ב

 רדיו של מחלקת הדייג בנמל יפו. 

ואז עבר לירושלים  1954-ל בלימודי הגיאולוגיה באוניברסיטה העברית בן החשמעו

בזמן עבודתו באוניברסיטה ונישא לעדה. בהמשך נולדו לו שני בנים, אבנר ויובל. כבר 

-פרסם מחקרים על הסטרטיגרפיה של גבול פליו 1961התגלה כחוקר מבריק ובשנת 

דפות. עבודתו הגיעה לשיא פלייסטוקן וחבורת סקיה, תוך שימוש במאובני צ

החל לעבוד  1970-. שנתיים לאחר מכן, ב1968בדוקטורט בקפריסין שפורסמה בשנת 

 ושלים.  במכון הגאולוגי הישראלי ביר

-אז חדש יחסית: ננו -עוד באוניברסיטה העברית, החל שמעון להתעניין בתחום 

כמו גם  מאובנים גירניים. שמעון היה מתלמידי הרברט סטראדנר באוסטריה
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חוקרים עמיתים אחרים מרחבי המזרח התיכון. בישראל מצא שמעון "ארץ פרא" 

 (1965)זה שמעון שדיווח לראשונה  ויחד עם אלין ארליך ז"ל,  נכנס והפך כל אבן: היה

שער למחקרים עתידיים.  -פליאוגני בישראל -על עושר המינים בחתך הקרטיקוני

מאובן הגירני הראשון על במת ההיסטוריה, -שמעון גם היה החוקר שגילה, את הננו

סמוך  ,1995 -עסק בחקר המבנה הגבישי והאופטי שלהם וב 1989 -בשלהי הטריאס. ב

מאובנים גירניים עם -ה את יכולות הקורלציה המצוייות של ננולפרישתו הרא

דיסציפלינות נוספות, בעבודה שעשה על האיאוקן יחד עם האנס שאוב וחיים בנימיני. 

 פה זו גם פגשתיו כמורה.בתקו

שמעון היה מורה יסודי ביותר. מפליא השינוי שעברנו במחשבים, אבל אז, צילום 

יקרה ומורכבת. שמעון נהג גם לצלם וגם לצייר את במיקרוסקופ היה עדיין משימה 

האובייקטים. במיוחד אהב את אחד המרקרים הידועים שצורתו דומה לעששית נפט 

"הוא מזכיר לי את מנורת השבת בבית הורי"  -ן תחתון/תיכוןוהוא מצוי בגבול איאוק

ניכר , החל להתמקד בתחום הציור שבו 1993 -נהג לומר. לא פלא הוא שכאשר פרש ב

כישרונו ותשומת ליבו לפרטים הקטנים ולמצבים האנושיים היומיומיים. הוא הרבה 

בתי האבן לצייר את נופי ירושלים, את עין כרם, צריחי הכנסיות, הטרסות, 

 . 91והערפילים הנשקפים מחלון דירתו בקריית יובל בירושלים, שם גם נפטר והוא בן 

לחפש משהו מבריק בתוך ערימת חציר.  לא קלה היא עבודה מיקרופליאונטולוגית:

אבל, בכל פעם שאני מוצא את סמן הגבול המפורסם, אור קורן לי בקצה המנהרה 

ת השבת בביתו של סיומה. ברגע זה אני ממהר ואני יודע שהוא מגיע מרחוק: ממנור

 גם לצלם וגם לצייר את האובייקט, כי כך לימד המורה.   

 יהי זכרו ברוך.
 פץמנחם וינבוים ח
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 צ'רלי דרוקמן
6.4.2018-30.10.1938  

 
 

 כתר זכרון לצ'רלי

 

 פתאום איננו, צ'רלי. פתאום מדי. 

 . איש חם ובן שיח מעולה.מוח יוצר, נשמה משוטטת. סקרן וידען. חריף ובקי

  המקצוע ישב על ראשו ככתר, שבגאוה זכה בו. -מספר פרסומיו מי ימנה  

ואינו  80כך יזכרוהו חבריו, אשר כלל לא הרגישו כי גם הוא כמותם מסתער על גיל 

 עוצר. מה זה זמן בשביל גיאולוג.

לא קיימת סברה שאקדמאים צומחים מבתי אקדמאים, וכי זאת הדרך הסלולה. 

קמן לעתיד. בן למשפחת עולים עניה, עברה עליו ילדותו אצל צ'רלי, יחזקאל דרו

בצריף דולף בפרברי תל אביב. פרנסה דחוקה הכבידה על לימודיו ועל המשפחה 

שהקים עם הילה, בת יגור, אשת נעוריו ואם שלושת ילדיהם, אשר הלכה לעולמה 

ינת שלטת בחיפושי הנפט של מד בטרם עת. לא בקלות ולא בתנופה הגיע צ'רלי לעמדה

ישראל, אלא בזכות חריצות, תבונה נדירה, והיכולת להציג דעות נכונות בבהירות 

 הנחוצה.
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קרָבתי לצ'רלי יסֹודה היתה עמיתות גיאולוגית, אבל עד מהרה  הפכה לחיבה חברית, 

מעט נקודות דופי זה בזה, אשר באורח פלא לא הפריעו -למרות שמצאנו לא

רר מיד בהתחלה, כאשר ערכתי את עבודת ביקורתיות. זה התב-הסופר לנשמותינו

ערוך הם מבחן מחמיר. צ'רלי, אינני -הגמר שלו על הטריאס בנגב ובסיני. יחסי עורך

 יכול לעזור לך אם לא תראה לי על מה אתה כותב. בסדר, הכל יתברר. בוא נסע.

ולך ונוטוניות )במבט ראשון(, ג'בל ַרָקָָּבה הוא פירמידה משוכבת של תצורות חול די מ

רם לטריאס. בטיפוס מתחתית ההר לפסגתו  תמצא שם את הגבול המיתולוגי בין פֶּ

טריאס לא זוהה, אבל לילות -עישן צ'רלי חפיסה וחצי סיגריות, האידיוט. גבול פרם

 סיני וֵטה על גזיה מקרבים נשמות, יותר ממשרדים ממוזגים.

לנו אלוהי הפטרוגרפיה ד. באותם ימי בראשית שלח צ'רלי לא מת מעישון. לא לכך נוע

מג בסדימנטולוגיה. בחיוכו הנעים הלעיג -את פרופ' ג'רלד מ. פרידמן, יהודי יקר ורב

" כל מה שאינו אבן Gir lavanעלינו פרופ' ג'רי על כי אנו הישראלים קוראים בשם " 

סימנים, ומי יודע,  חול או גרניט, ולימדנו בסדרה של קורסים מגניבים לתת בלבן הזה

 לסביבה של נפט. רמזים

כולם נרשמו לעשות דוקטורטים אצל פרופ' פרידמן, וכיוון שהאיש הדגיש את 

חשיבותן של שוניות כסלעי מאגר, ירדו כולם לסיני ללא רתע כדי להכיר ולדגום 

ולחקור גיר שוניות.  באחד המפרצים השוממים  )היום הכל בתי מלון( הקמנו מחנה 

שרט של צור -לילה )הפרופסור נשאר בג'ינס וטילבשנו בגדי ים ומסכות צ  חטוף,

( ונעלי פלאדיום נגד קיפודים, והתחלנו לפסוע. Rensselaer Polytechnicמחצבתו 

 הקדמנו את כולם. צ'רלי איש קטן אמיץ ואנוכי המרהיבן. 

מטר.  בדרום סיני היבשת נגמרת לפתע. שּוחת הים האדום צוללת באחת לעומק אלף

גיה עוד גוחנת עד כמה שהיא ְמעיזה אל מעבר לטבלת הקצה, השונית על צבא אלמו

יאמן, -אבל אז נפער הלילה האפל של תהום המצולה מתחת לרגליך. המעמק הלא

 שאיש לא ישכח מתי שראה אותו לראשונה.

ולרגע חש האדם משהו מעבר לחיים, קסם עמוק ואפלולי, שנשמות זרות מנצנצות 

 וזה לא עוֵבר מיד. בו. התפעמות הדומה לפחד, ונעלמות

ראקּודות קרבה אלינו כדי לברר למה אנחנו שם, וצ'רלי, מצוייד כתמיד,  אבל להקת ַָּבָ

שלף מצלמת מיקונוס וצילם את קלסטריהם  הזועמים. צ'רלי תמיד תיעד את חייו. 

 גם בזאת השאיר מורשת.
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פסע לתוכו בצעדי און.  בערך מכאן ואילך החל בחיינו עידן הנפט. צ'רלי

ליאוזואיקון הרחוק, על ַיָמיו המוזרים, החוליים והאוופוריטיים, נשארו מאחריו. הפ

הוא נכנס לעולם המעשה, הקידוחים, החברות, הגיאופיסיקה, הזכיונות, 

הגיאופוליטיקה. השתתף בכל מחקר ודו"ח, בעל כרחו הצמיח סמכות וחשיבה 

 כלכלית. איש קטן גדול.

זוג, רופא לקרוביו וטָָּבח לאורחיו.  צ'רלי ידידי, -איש משפחה, אב ובןתה עת וכל או

 נעמת לי מאוד. מה טוב לי ולך ולנעמי ולכולם שהכרנוך.

אך נשמתך זכרה את הים. באותו יום, שביעי של פסח, פסעת והגעת אל שפת השונית, 

 שבה.אל קצה היבשת. ראית שוב את תהום האופל. ונשמתך צללה בקסמה ולא 

 . אולי גם היא זוכרת. ומן המחשך היא נוצצת

  
 כמון, איתמר פרת
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 עידו מרכוס

20.6.1939 - 6.8.2018 

 
 

בצער רב נפרדנו מעידו מרכוס, חבר אהוב, אח לנשק ושותף פעיל לחיפושי נפט בארץ. 

עידו היה 'מענטש' ברמה העליונה, איש צנוע, תמים ורגיש, אכפתניק, מתנדב לסייע 

פת שהקרין נעימות ושפע של הומור על כל הסובבים אותו. עידו, טוב הלב, ורע למו

ב וסבא מסור שנתמזל מזלו וזכה בנאווה היה מודל ודוגמא לאיש משפחה, בעל, א

 חיל, רעיה, אם וסבתא למופת!-אשת
של המאה הקודמת, עוד מהשכונה  40 -היכרותי עם עידו, שראשיתה משנות ה

 ה בשני תחומים: הצבא והגיאולוגיה.בירושלים כשהיה ילד, היית

 כמפקדה של "הסיירת הירושלמית", כולל במערכה לשחרור ירושלים במלחמת ששת

הימים, הכרתי את עידו היטב ומקרוב, ואני מעיד בזאת כי עידו שימש כל שנות 

חברותו במילואים בסיירת כלוחם למופת במחלקת התול"רים. זאת בדרכו 

פתית ובדבקותו במשימותיו. לבטח לא אפתיע אתכם אם החייכנית, המקצועית, האכ

מאוד על חבריו ביחידה. אגלה את אוזנכם כי עידו בדרכו הצנועה והשובבה היה אהוב 

 העובדה הינה שעידו היה אחד מאבני היסוד שהיוו את "משפחת הסיירת".

בגיאולוגיה הייתי מנהלו של עידו בשתי תקופות שונות בהם עמדתי מקרוב על 

ועיותו הבלתי פשרנית, חריצותו שהייתה לשם דבר, ועל הידע העצום שצבר מקצ

זים באן אומר שעידו היה אחד הגיאולוגים חיפושי נפט בארץ ובעולם. לא אגבנושא 
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המוכשרים והמנוסים ביותר בישראל בתחום חיפושי הנפט כשהוא שותף לעשרות 

 רבות של קידוחים שבוצעו ביבשה כמו בים.

ו מאושר כשסוף סוף, לאחר חמישים שנות אכזבה ד כמה היה עידלעולם אזכור ע

ולוגים רבים, כשלעידו מקום התגלה שדה הגז "תמר", שהושג בזכות פועלם של גיא

 של כבוד ביניהם.

ואיך לא אוסיף כי במבט מהצד של עשרות שנים נראה לי כי עידו ונאווה ראויים 

 ביותר לתואר "הזוג האולטימטיבי".

וחמש שנה מאז פגשתי בעידו כילד, העולם השתנה ללא ותר משבעים חלפו עברו י

צווים להמשיך בדרכו, לנסות הכר, העולם התהפך ועידו משאיר אותנו כשאנו מ

 לשנות דברים ולעשות אך טוב.

 עידו!

אני מודה לך על כל מה שעשית. תודה ומקרב לב לך על פועלך רב השנים עמנו, תודה 

 לנו!על הנעימות שהרעפת על כו

 אהבנוך מאוד!!

 עידו, בשם עשרות חבריך, הגיאולוגים, חבריך בסיירת הירושלמית ובשמי: 

 אני מצדיע לך!

 וח על משכבך בשלום!!!נ

 
  דברים שנשא יוסי לנגוצקי,

 מת ששת הימים, גיאולוג ומפקד הסיירת הירושלמית במלח
 בהלווייתו של עידו
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 גדעון שטייניץ
14.7.2018-15.12.1941  

 
ניתן להגדירו כאדם חכם  -אם לסכם במלים ספורות את אישיותו של גידי שטייניץ 

יוצאות דופן של אהבת הבריות. כחבר בלב ונפש לחבריו, וטוב לב, וכבעל תכונות 

 כמדען, כמורה, כאיש משפחה וכלוחם.
גידי נולד וגדל בירושלים למשפחה שמוצאה מגרמניה, ואשר המדע וההשכלה היו בה 

כזי מדורות. רבים וטובים מבניה היו מדענים מן השורה הראשונה בתחומים נושא מר

 . רבים ומגוונים

ה רופא, ביולוג ימי וחקלאי. הוא יזם הקמה של מכוני מחקר בביולוגיה סבא וולטר הי

 ימית בחיפה ובתל אביב, ואחר כך היה חקלאי, ממקימי רמות השבים.

אוניברסיטה העברית שהתמחה בביולוגיה אבא היינץ היה רופא וזואולוג, פרופסור ב

אי( הנקראת ת, והקים את המעבדה הימית באילת )היום המכון הבינאוניברסיטימי

על שמו. אמו רות הייתה רופאת ילדים ואחר כך עסקה במחקר סרטן. היא הקימה, 

במסגרת משרד הבריאות, את המרכז הלאומי לרישום חולי סרטן, שהוא מוסד 

 למי בתחומו,מפואר ובעל שם עו

כילד בירושלים שלפני מלחמת השחרור, בימי המצור ולאחריו, התעניין בנושאים 

חובב רדיו ואלקטרוניקה, ותלמיד מצטיין במקצועות הריאליים מדעיים. היה 
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והטכניים. היה זה אך טבעי, שבאווירה הביתית הזו, יפנה, כמו שני אחיו, לעיסוק 

ילה כשהיה עוזרו של ידיד המשפחה, פרופ' במדעים. התעניינותו בגיאולוגיה התח

ש רמון. לאחר גיאורג האז, הזואולוג שהעסיקו במחקר על מאובני זוחלים במכת

שסיים את התואר הראשון במחלקה לגיאולוגיה של האוניברסיטה העברית,  התחיל 

את עבודתו כעוזר הוראה בקורסים לתלמידי גאוגרפיה וגאולוגיה, ולימד שנים 

ים כמיפוי גאולוגי ומינרלוגיה, כעוזרם של ותיקי המורים במחלקה. אחדות נושא

ור לתלמידים, ולשתפם בנושאי המחקר השונים כמורה, גילה כבר אז נכונות רבה לעז

בהם התעניין. הוא משאיר אחריו גם תלמידים אחדים, שטרם סיימו את עבודתם, 

 שעבדו אתו לאחרונה.

, רתיות. הוא נלחם ללא חת למען דעותיוגידי היה בעל דעות עצמאיות ובלתי שג

יסס גם להגיע אבל לא ה –ולעתים מצא את עצמו בדעת מיעוט. הוא הרבה להתייעץ 

 לפתרונות עצמאיים.

תעלומות או חידות. ואכן,  –הוא נטה לעסוק בבעיות שהגדירם כ"אניגמטיות" 

של המילה אניגמה מופיעה בכותרות של כמה מעבודותיו. כך כשעסק בנושאים 

פטרולוגיה ובמבנים בצור מישש בעבודת הגמר לתואר מוסמך, כך גם  בעבודת 

ל שפיעת גז הראדון. עם זאת היה קשוב מאד למה הדוקטור שלו, או בבעיות ש

 שהעסיק את זולתו, וניסה לעזור ולקדם גם נושאים שלא נגעו ישירות לעבודתו.

ל, יחד עם אחרים, הכניס גידי לא היסס להיכנס לנושאים חדשים של מחקר. כך למש

 סטרונציום.-ארגון, ורובידיום-ה בשיטות של אשלגןלתלם את נושא הגאוכרונולוגי

כששב מהשתלמות בשוויצריה, הקים את המעבדה המשותפת לאוניברסיטה העברית 

 ולמכון הגאולוגי.

הצטרף למכון הגאולוגי, בתחילה למחלקה למיפוי, ואחר כך לאגף  1976בשנת 

מעבדה היו לו הרבה תלמידים לתוארי מוסמך ודוקטור, שעשו שימוש למחצבים. ב

ים שעסק בהם עם תלמידיו והשתרע הביא. מגוון הנושאבשיטות המחקר אותן 

קמבריום -מהוולקניזם הצעיר של הגולן ועד הסלעים העתיקים ביותר של הפרה

גדול ממנו גם בסיני. גידי הביא עמו ידע נרחב על הגאולוגיה של אירופה, והנחיל חלק 

 לתלמידים.

ם במכון הגאולוגי שימש גם כגאולוג ראשי בפרויקט מחצבים מרכזי, ושם, בשיתוף ע

אנשי המרכז הגרעיני שורק, הכניס לשימוש נושאים רבים של גאולוגיה גרעינית, תוך 

 שימוש בשיטות המחקר של עולם הגרעין.
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לרבים מעובדי האגף , עזר 1982-1986בעת היותו מנהל האגף למחצבים, בשנים 

ה פעילה בעבודתם, והדריך כמה מהם להיכנס לתחומים חדשים, השתתף בצור

. בעת היותו מנהל מחלקת המחצבים ניסה ליישם שיטות שונות של לתואר דוקטור

חשמליות והשתתף בפרויקט של שימוש -מחקר גיאופיזי, ובהם שיטות מגנטיות וגיאו

 ופיזית.במטוס זעיר ללא טייס כפלטפורמה גיא

מתוך פרויקט המחצבים המרכזי, התחילה גם התעניינותו בגז ראדון, אשר שימש 

האמור. בהמשך הפך נושא זה למרכז חייו המדעיים. בעת  ככלי מחקר בפרויקט

שניסה לקדם בשיתוף פעולה עם חוקרים מסטנפורד ואוניברסיטת פרדיו ועם 

רי לרעידות אדמה, וככלי עמיתים במכון הגיאולוגי את מחקר הראדון כמבשר אפש

 למחקר בנושאים שמחוץ לכדור הארץ.

, עסק רבות 1995-2000נשא בשנים  בעת היותו מנהל המכון הגאולוגי, תפקיד בו

במחשוב המכון בהקמה של מסדי נתונים ובמחשוב הארכיונים והספרייה. הוא קידם 

ון הגאולוגי את שיתוף הפעולה עם ירדן, ויזם פרויקטים של שיתוף פעולה עם המכ

הירדני. הוא עסק רבות גם בקליטת העלייה מברית המועצות לשעבר, וכשהגיעו לארץ 

קצועות שהיו קרובים לליבו, דאג לפרנסתם ולשילובם במעבדותיו מומחים במ

 ובנושאים מחקריו, ולסייע לקליטתם במכון.

ילויות נשא בתפקידים רבים, ואירגן פע -גידי אף היה פעיל מאד בחברה הגאולוגית

נבחר כחבר כבוד , ו1982רבות, ובהן כנסים והדרכת סיורים. היה נשיא החברה בשנת 

 . 2017בשנת 

ידי הגיע ללימודי הגאולוגיה אחרי שירות צבאי כלוחם וכקצין בחטיבת גולני. בעת ג

שירותו הסדיר הוא השתתף בקרב נוקייב נגד הסורים, ובמילואים היה מפקד פלוגה 

יבה הירושלמית, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום כיפור וקצין מבצעים בחט

שלו ביחידה אחרת, בה עשה  ובמלחמת לבנון. אחר כך המשיך את שרות המילואים

שימוש ביכולותיו המדעיות וניסיונו הצבאי, והמשיך בהתנדבות גם אחרי גיל 

 הפרישה החוקי משרות המילואים. 

בה שלושת ילדיהם מרים אמיר ויעל. יחד עם שלומית הקים גידי משפחה לתפארת, ו

הבתו בעת מם עשרה הנכדים, להם הקדיש תשומת לב מיוחדת, גמלו לו על אהם, ועי

 שעותיו הקשות.
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לצערנו נאלץ גידי להוכיח את יכולת הלחימה שלו גם בהתמודדות רבת השנים עם 

מחלתו, אשר בעת ובעונה אחת אתה, המשיך בעבודתו המדעית ובחיי המשפחה 

 ים שלו. השלמ

קשה הפרידה. זכרך יישאר נצור בזיכרונם של חבריך הרבים, תלמידיך ובני משפחתך. 

        
 י ברטוביוס

  



 9201 כפר בלום                                                           הישראלית                    כנס החברה הגיאולוגית
 
 
 

19 
 
 
 

 גדעון ליאונרד 
2019-1951  

 
. הוא למד בבית ספר גאולים ובגיל 1951גדעון נולד בשכונת תלפיות בירושלים בשנת 

תיכון ליד"ה. בצבא שירת עבר עם משפחתו לשכונת יפה נוף וסיים את לימודיו ב 14

 בהנדסה קרבית והשתתף במלחמת יום הכיפורים.
בן החל את לימודיו לתואר ראשון במחלקה לגיאולוגיה באוניברסיטת  1973בשנת 

גוריון. בהמשך עשה בה את התואר השני בהדרכתו של פרופ' דב בהט על היבטים 

תגלתה בעייה פיסיקליים של סידוק ושבירה בבקבוקי זכוכית. )באותה עת ה

בטיחותית בעמידותם של בקבוקי זכוכית שהכילו משקה מוגז והיו מקרים בהם הם 

 התפוצצו וגרמו לפציעת צרכני המשקה(. 
ונסע לארה"ב ללימודי דוקטורט  1979לימודי המוסמך בשנת  גדעון סיים את

באוניברסיטת מיניסוטה במחלקה להנדסה אזרחית. במחקרו הוא בחן תקפות של 

הידראולית כטכניקה למדידת מאמצים בבורות קידוח תוך שימוש בעקרונות  שבירה

 אנרגיההתקבל לעבודה בוועדה ל 1984של מכניקת השבר. לאחר חזרתו לארץ ב 

שנה. במסגרת עבודתו עסק בין היתר בבחינת דו"חות  30אטומית ועבד שם במשך 

תג"ר )תחנת שהגישה חברת החשמל לצורך אישור התאמתו של אתר שבטה להקמת 

כח גרעינית(. גדעון התמקד במיוחד בהיבטים של הסיכונים הסייסמיים הקשורים 

 לבטיחות האתר. 
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וצות עבודה שונות של הסוכנות במהלך שנות עבודתו ייצג את ישראל בקב

הבינלאומית לאנרגיה אטומית )סבא"א(. הוא היה פעיל שם בגוף שעסק באמנה 

)אמנ"ס(, ובמנגנון שנועד לפקח לאמת ולאתר הפרה לאיסור ביצוע ניסויים גרעיניים 

של אמנה זו. הוא השתתף בקבוצות עבודה מקצועיות בתרגילים ובפעילויות שונות 

 וזכה שם לשבחים על תרומתו. רגון, במסגרת הא

גדעון  היה מעורב בארץ בהקמתו ובפיתוחו של מרכז נתונים לאומי )מנתו"ל( 

ק )ממ"ג( שמהווה חלק ממערך האימות הממוקם במרכז למחקר גרעיני בשור

ידע על והפיקוח הגלובלי. המנתו"ל משתמש בטכנולוגיות של חישה מרחוק לאיסוף מ

איסוף מידע סייסמי שכולל פיצוצים ורעידות אדמה פיצוצים, וגדעון עסק בתחום 

בעולם, כאשר המטרה היא להבדיל ביניהם. לצורך איסוף המידע גדעון היה מעורב 

תחנות סיסמיות ליד אילת ובהר מירון, כפי שהתחייבה ישראל במסגרת  בהקמת שתי

טור האמנה. גדעון עסק בפיתוח ויישום של שיטות מדעיות לשיפור יכולת הני

 ייסמי שאומץ על ידי ארגון האמנ"ס.הס

הוקמה וועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות לרעידות אדמה וגדעון היה  1999בשנת 

 . 2014אטומית בוועדה זו עד שנת  נציג הוועדה לאנרגיה

תחומי התעניינותו היו מעבר לתחומי המקצוע ובשעות הפנאי אהב לצפות ולעסוק 

וגים, לצפות בסרטים, ובצד היצירתי עסק גם בספורט, להאזין למוסיקה מכל הס

בכתיבת שירים. חלומו היה לבקר במדינות רבות בעולם ולהכיר תרבויות שונות. 

שלב יחד עם עבודתו. באופיו גדעון היה אדם אופטימי נעים הליכות חלום זה הצליח ל

יד הלו תמשהתחבב על כל מי שהכיר אותו. גם ויכוחים וחילוקי דעות מקצועיים  התנ

 ברוח טובה עד למציאת פתרון מוסכם.

גדעון יחסר לשותפיו לעבודה, לחבריו ובמיוחד לבני משפחתו, לאשתו ענת לה היה 

 יו אפרת, גלעד ואילון ולשלושת נכדיו.   שנה, לילד 40נשוי 

      
 דוד ויינר        
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 חיים חמו
2.10.201-14.12.1951 8 

 
כמעט שישה חדשים עברו מאז שנפרדנו מאבא. אולי זאת החיות והחיוניות שלו, 

הנמרצות והגוף החזק. אולי זה הזמן היקר שקיבלנו כשהיינו לצדו בתקופה האחרונה 

שיך למלא אותנו עוד הרבה אחרי; אולי זאת הפרוזאיות בבית החולים, שהמ

יים שלנו, כבר לא כאן אבל קשה מאוד להפנים שאבא, ח -והחמקמקות של המוות 

איתנו. אבא שהנוכחות שלו השרתה בטחון ותחושה שכל עוד הוא בסביבה שום דבר 

שמשהו  רע לא יכול לקרות, והיה מאגר בלתי נדלה של כח וחיוניות. איך יכול להיות

 בעולם בכלל, הכריע את האיש החזק הזה.   

אהד. אדם שעשוי ללא  אבא שלי היה יצור חד פעמי; "פרא אציל" כמו שכינה אותו

חת, היה לו לב ענק ויכולות נתינה נדירות. היתה לו יכולת יוצאת דופן להחזיק בראשו 

לכל בקשה, את הפרטים הקטנים ביותר עבור האחר שמולו והתגייס במסירות ובמרץ 

מישהו צריך מדפים? חיים בונה. קנווסים לציור? הוא מיד  –אזוטרית ככל שתהיה 

בביולוגיה, תכנון חשמל. ותמיד בנכונות והתלהבות נמרצת, ותמיד  מייצר. פרויקטים

 תמיד בחיוך ותמיד ב"ברור" ובלי לעשות עניין.

ו ברצינות גדולה אבא היה אדם נינוח ושלם עם עצמו ובעיקר, הוא לא לקח את עצמ

רות של חופש פנימי וחוסר יכולת מדי. עם סנדלים ומכנסיים קצרים, דרגות אדי
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יבים שלא לרוחו, הוא היה סוג של קאובוי. מצויד באצילות הנדרשת, להיכנע לתכת

בהומור ובציניות )שאגב הלכה ומאוד התרככה עם השנים( ובשלל משפטים קבועים: 

, "אני בשביל חברים חותך אויר", "מכולם דווקא שיימשכו לעד" -)"החיים יפים 

נות, נדיבות ושמחת חיים, אני?" ועוד ועוד( הוא חי חיים נכונים, שיש בהם פשטות וכ

וחדוות עשייה. תארו לכם כמה טוב היה לגדול לאבא כזה. הוא היה אבא שאי אפשר 

 מרה בשבעה, ואנחנו נהנינו מחומו.לתאר. "ראדיטור אנושי" מישהי א

העבודה שלו שכל כך אהב. המכון היה  הפך אותו לאבא עוד יותר אדיר, היתהש מה

לאבא בית שני, ואנחנו ספגנו את האהבה הגדולה ואת תחושת השייכות שלו למקום 

ולאנשיו ולכל שביל וסמטה במבנה הישן. כילדים היינו רבים על הזכות להצטרף עם 

ולים ואהבת הארץ. אני זוכרת את אבא לשדה בג'יפ, שם הוא נסך בנו את חדוות הטי

של הכפית בקפה כל יום בשעה חמש וחצי בבוקר, כשהיה משכים קום במרץ הרעש 

לעוד יום עבודה מאושר בשדה. בסיומו היה חוזר למכון, לא משנה כמה מאוחר היה, 

לסדר במרץ ובדקדקנות את הבקבוקים והדגימות ולארגן את הציוד בסדר מופתי 

 שלמחרת. לקראת יום העבודה 

של תשוקה ולהביא את הכישרון הגדול והיצירתיות  המכון אפשר לאבא לחיות חיים

שלו לידי מומחיות פנומנלית )שעליה כמובן לא אמר דבר ולמדנו רק מאחרים(. 

במסגרת המחויבות העמוקה, אפילו בימיו האחרונים בבית החולים התקשר ממיטתו 

זור לעבודה. התרגשנו אתכם במעבר לוודא שהעבודה מתבצעת והתגעגע כל כך לח

ן החדש המרשים והמתוכנן לעילא, אבל משהו בנו יודע שאבא, כנציג של הדור למשכ

 ☺הישן, לא בדיוק היה מוצא את עצמו בשאגות "שלמה" במשכן החדש 

בתקופה האחרונה בבית החולים כשחולשת הגוף חשפה עוד יותר את המהות, 

עלינו. בדרכו כרגיל הוא היה עסוק בלהקל העדינה, האצילית של אבא, גם אז 

האופיינית, עד ליומו האחרון דאג להרגיע את הדואגים סביבו באומרו: "הכל דבש". 

בשיחות האחרונות אתו הרבה לספר עד כמה אהב את חייו ואת עבודתו ולא היה 

משנה בהם דבר. זו היתה ועודנה השראה גדולה. כאדם שחי את האהבה והתשוקה 

ם, למדנו מאבא במה נכון להשקיע בחיים: מוקף בחברים ומשפחה אוהבי שלו והיה

בנתינה, במשפחה, בעבודה שאותה עושים עם חיוך ותשוקה, בחברים, בשמחות על 

רגעים קטנים, באהבה. אנו מודים למכון שהיה בית אהוב לאבא וממשיכים להיות 

    אתכם בקשר קרוב. ויודעים שכך הוא היה רוצה.
  חמוע נט        
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 נדב לוין
8.4.2017-30.11.1957  

 
בקרית אתא, בן בכור לרות ולדב לוין. בבית הוריו ספג  עושר  30.11.1957-נדב נולד ב 

 תרבותי,  ונחשף לחשיבה מדעית מתוך עמדה של סקרנות וביקורת.

נדב למד בתיכון בבית הספר הריאלי בחיפה, ובשנים אלו פיתח את תחביבו לטיולים 

 באופן עצמאי, כך הכיר דרך רגליו כל אתר ופינה בארץ.  חוג סיירות והן  הן במסגרת

 בסיום התיכון התגייס לצה"ל ושירת כקצין שלישות.

לאחר מכן פנה ללמוד גיאולוגיה באוניברסיטה העברית לתואר ראשון ולתואר שני 

-וליתו -"פלינואותם עשה במסגרת המכון הגיאולוגי. נושא עבודת המוסמך היה: 
המחקר ". 1 -)פלייסטוקן מוקדם( בקידוח "מלך סדום IQינוזון לטרטיגרפיה של הפס

 נעשה במסגרת חיפושי נפט שנערכו בדרום ים המלח.

סימנים  התגייס למשטרה כקצין במחלקה לזיהוי פלילי, במעבדת 1986בשנת 

התמנה לראש המעבדה ובתפקיד זה שירת עד פרישתו  1994בשנת  וחומרים.

 . 2015ת לגמלאות בשנ

במרוצת שנות שירותו במשטרה קנה לו נדב שם של מומחה עולמי מוביל בתחומו: 

יישומים פורנזיים של מיקרוסקופיית אלקטרונים ובדיקות שרידי ירי. מאמריו 

)מבין הבודדים מחוץ לארצות התפרסמו בעיתונים החשובים בתחום והוא אף נבחר 
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נושא זה. במסגרת עבודתו, הרבה הברית( להשתתף בקבוצת העבודה האמריקאית ב

 גמה".להעיד בבתי משפט  ונחשב עד מומחה "לדו

נדב היה ישר וישיר, איש אשכולות וידען. היה לו עניין רב ועמוק בתחום המקצועי בו 

ושירה ובעיקר את כתביו של עסק וכן בתחומים רבים נוספים. הוא אהב ספרות 

וביהדות. כל מי שהכיר אותו יעיד כי  אלתרמן אשר נגעו לליבו, התעניין בהיסטוריה

.  כשמו, הוא היה נדיב ובעל לב רחב, ושמח להושיט היה לו חוש הומור חד ויוצא דופן

 יד לכל מי שנזקק לעזרה. 

וא היה איש משפחה נדב היה נשוי לעידית, ואב לשלושה ילדים: עדו, נגה ורתם. ה

 חם, אוהב ואהוב.

ימית ר כשנה של התמודדות הירואית, אופטלאח 59בגיל  8.4.2017-נדב נפטר ב 

 ומפוכחת במחלת הסרטן.

 יהי זכרו ברוך.
 חנוך סער
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 רשימת סיורים
 
     העתק ים המלח באצבע הגליל. 1
 26-61                וינברגר ועמיחי סנה םר

 ובתי המלאכה הפרהיסטוריים בגליל המזרחימחצבות הצור . 2
 62-76             יוסף-ארז בןו מאיר פינקל, רן ברקאי, אבי גופר

            גיאומורפולוגיה וסוגיות סביבתיות בגולן הצפוני .3

 77-99               וןנורית שטובר ודן מלקינס

ההיקוות של הכנרת ופיתוח סוגיות הידרולוגיות לאור מצוקת המים באגן . 4
 מקורות מים חדשים

       100-139     בורגר ואבי חיים גבירצמן, יוסי גוטמן, איגי ליטאו

 חורבות ורעשים ממזרח לעמק החולה .5

 140-162           אמוץ עגנון ושמוליק מרקו
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 : 1סיור מספר 

 העתק ים המלח באצבע הגליל

 עמיחי סנה, ם וינברגרר
 הגיאולוגי המכון

 הקדמה

ובשולי  אצבע הגלילהסיור נועד לעקוב אחרי מהלכו של העתק )טרנספורם( ים המלח ב

ולה, ולהציג את הקינמטיקה שלו. בעוד שאופי התנועה לאורך חלקו הדרומי של העתק הח

ים המלח )מדרום לכנרת( ולאורך חלקו הצפוני )הרי הלבנון( ידועה יחסית היטב, הרי 

בין החלקים הללו אינם ברורים דיים. בסיור נראה  שמאפייני הדפורמציה באזור המעבר

ע הגליל מהווים עדות לתנועה אופקית המלווה בהתקצרות ניצבת שהמבנים החשופים באצב

 ( לאורכו.strain partitioningמלח, ובמידור המעוות )להעתק ים ה

רליים אזור הסיור ממוקם בין אגן החולה והרי הלבנון, ומחולק לבלוקים )גושים( סטרוקטו

במקום זה ל. על ידי מספר העתקים המרכיבים את מערכת העתק ים המלח באצבע הגלי

, כאשר העיקרי שבהם, העתק הגבול המערבי של החולה מתפצל למספר העתקים ראשיים

העתק (. 1איור )ומתפצל להעתק ימונה והעתק רום , ממשיך צפונה, העתק קרית שמונה

. המערביים של בקעת עיון בואכה סוריה וטורקיה ימונה ממשיך בלבנון לאורך השוליים

 ינו בקרטיקון התחתון וגגו בהולוקןפי הנחשף באזור הסיור הבסיסו של החתך הסטרטיגר

כמעט כל , התאמות משמעותיות שאובחנו בתחומי הגיליון-למרות אי(. 3, 2איורים )

האאוקן העליון עד התקופות החסרות הן אלה מ. התקופות הגיאולוגיות מיוצגות בפני השטח

 .המיוקן התיכון

 Sneh andשל גליונות מטולה וראש פינה ) 1:50,000הסיור מבוסס על מיפוי בקנה מידה 

Weinberger, 2003a, 2006( ניתוח סטרוקטורלי ,)Weinberger et al., 2009; Levi 

and Weinberger, 2011( פיענוח חתכים סייסמים ,)Schattner and Weinberger, 

2008; Weinberger et al., 2010( אנליזה של משקעי קלציט ,)Nuriel et al., 2012a,  
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עתקים בצפון ישראל ודרום לבנון. אזור הסיור )תחנות המפת ה .1איור 

העתק הגבול המערבי של  - HWBF. ( מסומן במלבן מקווקו1-4

 .העתק הגבול המזרחי של החולה -HEBFהחולה; 
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2012b, 2017וגיאו )-( הידרולוגיהWeinberger et al., 2008הממצאי .)ת ם והתובנו

שמוצגים במהלך סיור זה הם פרי שיתוף פעולה פורה עם מיכאל גרוס וצפריר לוי )ניתוח 

מדבדייב )סייסמיקה(, פרח נוריאל פריזלנדר, ובנימין סטרוקטורלי(, אורי שטנר, אורי 

 ויהודית הרלבן )גיאוכמיה וגיאוכרונולוגיה( והידרולוגיה )אייל שלו, אביהו בורג(.

 (3, 2רפי )איורים החתך הסטרטיג

 מרגליות: הרי נפתלי דרומית להעתק

 ,Sneh and Weinberger)החתך הסטרטיגרפי של הרי נפתלי מוצג לפי סנה ווינברגר 

2003a, b) סתמך על עבודות קודמות ובה(Rosenberg, 1960; Glikson, 1966a; 

Sneh, 1974; Kafri, 1991)מטר מעל  800 . במדרון שמעל העיר קרית שמונה המתנשא

, הידרה, עין אל אסד, נבי סעיד, תצורות חתירה, מלמטה כלפי מעלה, עמק החולה נחשפות

, ין ובענה ומעליהן תצורות מנוחהדרומה יותר נחשפות תצורות סכנ. ודיר חנא, כמון, רמה

-דרומית יותר, באזור איילת השחר, חשופה תצורת חצור .רב וטקייה'ע, תצורת מישאש

 ;Mor, 1993הקרקע )-ליסטוקניות חשופות במרחב ומוכרות בתתפ-ופלי גדות. בזלות

Heimann, 1990). 

עובייה . יוניםחשופה רק בחלקיה העל, הבנויה בעיקר אבני חול מגוונות ,תצורת חתירה

חולות תצורת חתירה הושקעו באגן רחב ממדים . מטר 600 עולה על 2 על פי קידוח חולה

תצורת נבי  .יות וחופיות ובהן ביצות ולגונותת יבשתבסביבו, המשתרע על פני כל המרחב

היחידה עשירה בפאונה ימית והיא מכונה . גיר וחוור, בנויה חילופין של אבני חולסעיד 

המעבר בין שתי התצורות, חתירה . מטר 78 עובייה. Couches à gastéropdesבלבנון 

 .ונבי סעיד, אינו קל לזיהוי ולכן הן מופו כיחידה אחת

התצורה בונה מצוק . מטר 42 ועובייה, בנוייה בעיקר מגיר ביומיקריטי ן אל אסדת עיתצור

לתצורה השתרעות . שמונהמטר מעל העיר קרית  300 -המשכי ובולט מאד בנוף בגובה של כ

 .Muraille de Blanche  רחבה בחלקים גדולים של דרום לבנון שם היא מכונה



 9201 כפר בלום                                                           הישראלית                    כנס החברה הגיאולוגית
 
 
 

29 
 
 
 

 
 .טיגרפיה של גיליון מטולהטרהס .2איור 
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 .הסטרטיגרפיה של גיליון ראש פינה .3איור 

מונחת , באזורי תפוצתה בלבנוןCouches à Orbitolines המכונה , תצורת הידרה

 מאפייניה הם גיר ביומיקריטי המופיע לחילופין עם . בהתאמה על גבי תצורת עין אל אסד

אואוליטים ברזליים נפוצים ביותר ולעיתים מהווים מרבץ ברזל שאינו . ורגיר חרסיתי וחו

המופיעה בנוף , אואוליטית במקומות, את חתך התצורה סוגרת יחידה גירית קשה. כלכלי

תצורת היחידה מכונה בגליל . כדרגש בולט אך דק בהרבה מזה של תצורת עין אל אסד
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ייה המצומצם היא צורפה לתצורת עוב ובגלל Fallaise de Zumoffenובלבנון  אספורי

 .מטר 130 -העובי המשותף של התצורות הוא כ. הידרה

היא בעיקרה תצורה חוורית רכה עם מספר קטן של יחידות גיר ביומיקריטי  תצורת רמה

, זוהי יחידה ימית שהושקעה בים הפתוח. מטר 126 עובי התצורה. המתחלפות עם החוור

  Couches àבלבנון היא מכונה . ידות שמתחתיהליח רחוק יותר מקו החוף בהשוואה

Knemiceras על שם האמוניט המאפיין אותה. 

במקומות . מטר 200 -היא יחידה ליתוסטרטיגרפית דולומיטית בעובי של כ תצורת כמון

בדרך כלל בסיס התצורה גירי והוא מכונה . היא מתאצבעת או משתנה לטרלית לאבני גיר

Couches de passage הגירים מופיעים גם מעל לדולומיטים, כאמור ,לםוא. 

 240 -כרכרה וראש הנקרה שעוביים הכולל מגיע לכ, נחלקת לשני פרטים תצורת דיר חנא

חוור וצור המופיע בעיקר , קירטון חום, אבני גיר, פרט כרכרה בנוי דולומיטים. מטר

מטר מופיעה בחלק  20 כ בעובי של, בונה מצוק, יחידה דולומיטית וגירית. כנודולות גסות

חוור וצור המופיע , קירטון, בנוי אבני גיר, פרט ראש הנקרה שמעליו. התיכון של התצורה

 .כרבדות דקות וכגיאודות, כנודולות קטנות

. חשופות באזור מצפה פאר ויפתח, מטר כל אחת 100 -בעובי כ תצורות סכנין ובענה

בשתי היחידות . וי שונה של אזור יפתחבמיפ ביטויבעייתיות היחסים בין התצורות באה לידי 

 .וקריטריון השיכוב אף הוא אינו קל ליישום, ניתן למצוא מעברים בין דולומיטים לגירים

. חשופות ממערב ליפתח בשוליים המערביים של בקעת קדשחבורת הר הצופים תצורות 

 .מטולהליון מי גימטר בתחו 150 -היחידות נוחתות מערבה ומגיעות לעובי של למעלה מ

 השוליים של עמק החולה
החתך הסטרטיגרפי של הרי נפתלי מצפון להעתק מרגליות ובשוליים הצפוניים של עמק 

 ;Dubertret, 1951; 1960; Picard, 1952) החולה נלמד בעבר על ידי מספר חוקרים

Rosenberg, 1960; Glikson, 1966b; Horowitz, 1973, 1979; Heimann, 1985; 

1990; Kafri, 1991 .) 
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יחידת הדולומיט והגיר . דומה משני עברי העתק מרגליות כמון ודיר חנא, רמהחתך התצורות 

חשוב  משמשת אופק מנחה, שהוזכרה לעיל בפרט כרכרה( מטר 20 בעובי) המצוקית

בשוליים הצפוניים של עמק החולה  חבורת הר הצופים. המאפשר את ההתאמה הסטרטיגרפית

בשני . תל רועים – עכה ולאיזור תל חיאבל בית מ – ה לאיזור נחל עיוןמוגבלת בהשתרעות

כתמים אלה חשוף רק החלק העליון של תצורת טקייה מגיל פאליאוקן עד אאוקן מוקדם 

 360 -עובי החבורה כ, שתחילתו קרוב לגג החבורה, 3 על פי קידוח חולה, עם זאת. ביותר

 רה חשופה ממערב לתל חצור.בשוליים הדרומיים של עמק החולה החבו .מטר

הראשונה בנויה גיר קרטוני וחשופה . בר כוכבאו תמרתנחלקת לתצורות  ת עבדתחבור

. בתל אבל בית מעכה ובחלקו המזרחי של קיבוץ כפר גלעדי, במספר כתמים במפל התנור

 250 עובייה עולה על, השנייה בנויה גיר נומוליטי קשה. מטר 200 -עובייה החשוף מגיע לכ

דרומה יותר, יחידות אלו חשופות  .עתק הר צפייהוהיא חשופה מצדו המזרחי של הר מט

 ממערב לתל חצור.

היא . הניאוגנית מכסה באי התאמה ארוזיבית את תצורת בר כוכבא תצורת כפר גלעדי

עובייה הכולל . אבני גיר וחרסיות שמוצאם בסביבות נהריות ואגמיות, בנויה קונגלומרטים

ובעקבותיו ( Picard, 1952) לראשונה על ידי פיקרדהתצורה תוארה  .רמט 400 למעלה מ

שהניחו כי יחידת  (Glikson, 1966b) וגליקסון( Rosenberg, 1960) על ידי רוזנברג

מתאר קונגלומרט ( Ilani, 1992) אילני. הגיר מכוסה או מתאצבעת על ידי הקונגלומרט

עובדה שמחזקת , דיא במחצבת כפר גלעעבה מונח באי התאמה על גבי גיר תצורת בר כוכב

שהקונגלומרט נמצא בבסיס והגיר הלקוסטרי מכסה ( Sneh, 1996) את טענתו של סנה

הקונגלומרט הניאוגני מצדו המזרחי של העתק תל חי אף הוא שייך לתצורת כפר גלעדי . עליו

(Sneh ,1996 .)מה לזה הקונגלומרט מלוכד היטב בגיר ונראה דו( 420. ג.נ) בגבעת קרח

הקונגלומרט מכסה באי : עם זאת אין להתעלם משני הבדלים בולטים. כפר גלעדישל תצורת 

. התאמה יחידות מגיל קרטיקון ולא אאוקן, והוא מכיל חלוקים שאינם דווקא אאוקניים

 .מהבחינות הללו הוא דומה יותר ליחידת חלוקי עגל שמופתה מעליו
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 ,Heimann) די היימןה על יארה לראשונהוגדרה ותו בגבעת עגל חלוקי עגל יחידת

לעיתים , היא בנויה חלוקים שנגזרו גם מהחתך מגיל יורא והיא מלוכדת בליכוד(. 1990

הגבול בין יחידה זו לבין תצורת (. Heimann, 1990)גילה פליסטוקן עליון ; רופף, חרסיתי

 עיל אין לשלול אתבהתחשב בהסתייגויות שהובאו ל, יתירה מזו. כפר גלעדי אינו ברור דיו

אינה , ומופתה כתצורת כפר גלעדי, האפשרות שכל התצורה החשופה ממזרח להעתק תל חי

יחידת חלוקי עגל נוחתת דרומה והיא בונה את . אלא החלק התחתון של יחידת חלוקי עגל

יחסי השדה בין הקונגלומרטים לבין הבזלות הצעירות בשוליים  .בסיסו של תל הגדם

שבזלת חצבני הפליסטוקנית , נראה. רים די צורכםק החולה אינם ברוהצפוניים של עמ

, זאת ועוד. מכסה על יחידת חלוקי עגל( Heimann, 1990) מליון שנה 1.4 עד 0.8 שגילה

על פי ניתוח (. Mor, 1993)זרמי בזלת חצבני מכסים את זרמי בזלת משכי שגילה פליוקני 

ועל כן גיל הקונגלומרטים וחלוקי עגל  ומרטיםלקונגלהמפה הגיאולוגית גם בזלת זו צעירה 

 .פליוקני ולא פליסטוקן עליון

חשופה בצפון רמת כורזים ובמורדות הנמוכים של הגליל המזרחי גדות -תצורת חצור

בשולי עמק החולה. התצורה מורכבת מאצבוע של יחידות קונגלומרט )חצור( וקירטון אגמי 

טרים, ועובייה בקידוחים רב יותר. בסיס מ 30כ בי של )גדות(. התצורה נחשפת בעובי מיר

(. יחידות Heimann, 1990הקירטון נחשף במקומות בודדים שם הוא מונח על בזלת רומן )

הקונגלומרט אופקיות בדרך כלל ומונחות על סלעים מחבורות יהודה, הר הצופים, ועבדת 

-0.9תצורה הינו גיל ה רקעות.וכן על בזלות רומן ודלתון. היחידה מכוסה ברובה בנארי וק

 (.Heimann, 1990מליון שנה ) 1.6

בעיקר אלה שגילן , מאגדת בתוכה את יחידות הסלע הצעירות (חלק עליון) חבורת חולה

 מרבית החתך הקוורטרי קבור מתחת לכיסוי האלוביאלי בעמק החולה. קוורטר

(Horowitz, 1973; 1979 .)דות עם יחילופין המשקעים ברובם חרסיתיים אגמיים לחי

 .חלוקים ועם מספר יחידות בזלת

 צעירה מבזלת חצבני מכסה את זרמי הבזלת בשכבה שעובייה עד( טרוורטין) יחידת טופה

החשוף , בעבר נעשתה הבחנה בין טרוורטין כפר יובל העתיק(. Picard, 1963)מטר  25
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 ,Heimann) בניאסלבין טרוורטין דן הצעיר באזור מפל ה, כפר יובל – באזור הגושרים

מתייחסים לשתי יחידות הטופה )טרוורטין( ( Gur et al., 2004), אולם גור וחוב' (1990

  .כאל יחידה אחת שאינן נבדלות זו מזו בגילן

פליסטוקניות חשופות בכל המרחב וכוללות את בזלות משכי, דלתון, רומן -פליו בזלות

 ,Heimann, 1990; Mor, 1993 וחצבני ועין אווזים. לפרוט ראה עבודות קודמות )

Weinberger and Sneh, 2004.) 

 (5, 4המבנה הטקטוני )איורים 

 נפתלי דרומית להעתק מרגליות הרי
בצפון הרכס . רכס הרי נפתלי מוגבל במזרחו בהעתק הגבול המערבי של עמק החולה

 הקער שלהיחידות הקרטיקוניות הבונות את הגוש העלוי נוחתות קלות מערבה לכוון ציר 

הכללי  הרכס ההררי חצוי על ידי העתקים שכוונם. המשכו של קער יראון בלבנון, ובהואדי ד

הזריקה על העתק עין ) הזריקה עליהם בדרך כלל מספר עשרות מטרים בלבד, מערב–מזרח

לאורך העתקים אלו . וחלקם אף נרפאים מערבה(, מטר 200 -מצפה פאר מגיעה ל – גמא

מדרימים. ש ים, ולכן נחשפות בהן תצורות צעירות יותר ככלהגושים הדרומיים תמיד ירוד

דרום זוהו במרחק כמה מאות מטרים מערבית להעתק -מספר העתקים מקבילים שכוונם צפון

 הגבול המערבי של החולה.

 השוליים הצפוניים של עמק החולה
ל המבנה הטקטוני של השוליים הצפוניים של עמק החולה וסביבותיו נדון במספר גדול ש

( Sneh and Weinberger, 2003aרגר )עבודות מחקר בעבר; ראה מקורות אצל סנה ווינב

 ( והיימן וחוב' )Schattner and Weinberger, 2008וסקירה על ידי שטנר ווינברגר )

(Heiman et al., 2009. 

הראשיים בהמשך להעתק הגבול המערבי של עמק החולה מכתיבים את המבנה  ההעתקים

ותיו צפונה: העתק ימונה האזור. אלה הם: )א( העתק קרית שמונה והתפצלוי הטקטוני של

 ב( העתק מרגליות, )ג( העתק תל חי, )ד( העתק שחומית והמשכו הבלתי ברור ) והעתק רום,
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טורלים שמונה וסביבתה. שמות הבלוקים הסטרוקמפה גיאולוגית של אזור המחקר בקרית  4. איור

( 4)איור  ’x-x הגובלים אותם מופיעים בפינה הימנית העליונה. מסומנים מיקומי חתךההעתקים ו

)איור  GP170 ו GP179 (. קווים עבים מסמנים עכבות של חתכים סייסמיים12)איור  ’y-y וחתך

 .2היחידות הגיאולוגיות ראה איור של  (. למקרא9
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ר על העמק ממזרח וממשיך בהר חצבייא. העתק הגבול המזרחי של החולה סוג כהעתק

הוא המשכו הצפוני של  העתק קרית שמונה .שיאון )בלבנון: העתק רשייא( קהחרמון כהעת

 הגבול המערבי של החולה מהמבואות הדרומיים של קרית שמונה, ועד התפצלותו העתק

 ההעתק  ממערב להר נוטר בשטח לבנון. מעברו המערבי העלוי של העתק רוםלו העתק ימונה

באזור כפר ) קרטיקוניות ומעברו המזרחי הירוד חשופות תצורות אאוקניות ות תצורותופשח

מתפצל אף הוא מהעתק הגבול המערבי של החולה  העתק מרגליות .ונאוגניות (לעדיג

בצידו הדרומי העלוי . ומכאן הוא פונה צפון מערבה, במבואות הדרומיים של קרית שמונה

ון ן המונחות מול יחידות גבוהות יותר מן הקנומן והטורוחשופות תצורות מהקרטיקון התחת

צפון מאזור העיר קרית שמונה ועד -משך בכוון דרוםנ העתק תל חי. בצידו הצפוני הירוד

 
מיפוי הגיאולוגי והמדידות ( המבוסס על ה4יור )למיקום החתך ראה א ’x-x חתך גיאולוגי .5איור 

מבנים והיחידות המכניות השונות באזור קרית שמונה. החתך התחתון מציג את ההסטרוקטורליות 

במרכז הסינקלינה בבלוק משגב עם )מלבן המסומן בחץ בחתך העליון(. למקרא של היחידות 

 .2ה איור הגיאולוגיות רא
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שההעתק מעמיד תצורות מהסנון עד האאוקן בצידו  בהכללה ניתן להראות. בקעת עיון

בצידו המזרחי , וולקניותריות וסדימנט, קוורטריות – מול תצורות ניאגניות, יהעלו, המערבי

גבעת שחומית ומפריד בין עובר לאורך המרגלות המזרחיים של רכס  העתק שחומית. הירוד

 .המכסות את העמק, במזרח, הבזלות הנטויות הבונות את הרכס לבין הבזלות הנמוכות יותר

איור ) מק החולה למספר גושיםים הצפוניים של עילוארו מחלקים את השוההעתקים שת

שמונה והמשכו בהעתק -ליטני בין העתק מרגליות להעתק קרית – עם-)א( בלוק משגב (:1

בין העתק רום להעתק ימונה; )ג( בלוק מטולה בין העתק ( בלבנון) בל ניחא'רום; )ב( בלוק ג

 .חי להעתק חצבייא ל חיאם בין העתק תלקרית שמונה להעתק תל חי; )ד( בלוק א

שכבות הסלע בשלושת הבלוקים הראשונים נמצאו מקומטות ושבורות, ובמקומות השכבות 

עם מגיע לכדי כמה -רוחבו של בלוק משגב .אנכיות ולאורך ההעתקים זוהתה תנועה הפוכה

-בות תתמאות מטרים בלבד באזור ברך הליטני וצפונה משם עד לכפר רום. באזור זה השכ

 o50בל ניחא השכבות נטויות מעל 'בבלוק ג(. Dubertret, 1951מעוותות ) דאנכיות ומאו

 מערבה לעבר העתק רום. בלוק מטולה מכיל העתקים הפוכים וקמטים רבים.

 ניתוח קינמטי של הקמטים, ההעתקים, והעורקים מצביע על שני כיווני מעוות:

 ות קמטים שציריהםרצה לידי ביטוי בהיוואשר בא מזרח-מערב דרום-צפון התקצרות - 1

 דרום.-צפון ותנועה אופקית שמאלית לאורך העתקים בכיוון  מערב,-מזרח דרום-צפון

דרום, העתקים -אשר באה לידי ביטוי בקמטים שציריהם צפון מערב-מזרח התקצרות - 2

-U , גילימערב. יחסי שדה-דרום, ועורקים ניצבים בכיוון מזרח-צפון הפוכים בעלי סטרייק

Th דרום מצביעים על כך שההתקצרות -צפון הפליסטוקניים המקומטים בכיווןעים לסוגיל ה

מערב )בניצב לטרנספורם( מייצגת את הפאזה הפליסטוקנית של -מזרח בכיוון

פליוקן( של גזירה -הניתוח הסטרוקטורלי מצביע על שלב מוקדם )מיוקן .המעוות/דפורמציה

ג תנועה אופקית מסו למאוחר )פליסטוקן( שושלב  (pure shear) טהורה

 . השלב המאוחר מאופיין על ידי מידור המעוות ) (convergent strike slip)התכנסות

strain partitioningצפון (, שמתבטא בהחלקה אופקית שמאלית לאורך העתקים בכיוון-

 .צניפה מקבילי בקע, ויצירת חגורת קמטים ביניהםהעתקה הפוכה לאורך העתקי  דרום,
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יה מהשלב המוקדם לשלב המאוחר הינו הד לשינוי ארוך גל בתנועת ן הדפורמצונהשינוי בסג

 Joffeסיני( מזרחה עם הזמן )-הלוחות באזורנו, המתואר על ידי נדידת קוטב אוילר )ערב

and Garfunkel, 1987; Garfunkel, 2014; Weinberger, 2014.) 

 תחנות הסיור

 הר צפיה – 1תחנה 

לבנון -קיף על העתקי הבקע בדרוםהר צפיה. בתחנה זו נש שעלייה למצפור "דדו" ברא

 (.253884/797776ובאצבע הגליל ונבחן את המבנה של הר צפיה )נ.צ 

ממזרח מתנשא הר חרמון, שהינו קמר הבנוי ברובו מסלעים קרבונטיים מגיל יורא. 

 ,.Joshep-hai et alחי וחוב' )-ההתפתחות הטקטונית של החרמון נדונה על ידי יוסף

(. העתק הגבול המזרחי של הבקע ממשיך לאורך השוליים המזרחיים של עמק החולה 2015

פון מזרח וממשיך לאורך נחל שיאון והלאה לכוון עד הר החרמון, כאן הוא פונה בקשת לצ

רשייא. בין העתק הגבול המזרחי של עמק החולה להעתק הגבול המערבי נמצא עמק החולה, 

המערבי של עמק החולה מתפצל למספר העתקים ראשיים,  בולגההעתק שהינו שקע טקטוני. 

עדי וצפונה יותר כאשר העתק קרית שמונה, עובר בתוככי העיר, ממערב למחצבת כפר גל

 בדרום לבנון מתפצל להעתק ימונה והעתק רום.

מצפון נראת בקעת מרג' עיון, שמקובל להתייחס גם אליה כאל שקע טקטוני. הבקעה תחומה 

מזרח. העתק זה עובר בתוככי כפר כילא, ולמרגלות -צפון ימונה שכיוונו צפון קתעל ידי הע

ן. במזרח הבקעה, ברכס אל חיאם, נחשפים הסלעים הקרטיקוניים בואכה העיירה מרג' עיו

סלעי חבורות יהודה, הר הצופים ועבדת. יתכן שהעתק תל חי עובר למרגלות סלעים אלו 

 ותוחם את הבקעה ממזרח.

י מעמיד את התצורות טקיה ותמרת מול תצורת כפר ן, העתק תל חנחל עיו ץלאורך ערו

גלעדי, שחשופה רובה ככולה בתוך לבנון. דרומה באגפו המזרחי של תל אבל בית מאכה, 

חשף דרומה יותר העתק תל חי מעמיד את תצורת תמרת מול יחידת חלוקי עגל. ההעתק נ

ורת טקיה. בלוק את בזלת חצבני מול תצ במגרש החניה של מכללת תל חי )מזרח(, ומעמיד

מטולה התחום בין העתק תל חי במזרח והעתק ימונה והעתק קרית שמונה במערב, שבור על 
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ידי מספר העתקים משניים ובהם העתק התנור, המעמיד את תצורת טקיה מול תצורת תמרת, 

  , והעתק  הר צפיה.העתק מטולה

 

 

. ההעתק 8ו בחצר קידוח חולה העתק צניפה שטוח זווית כפי שנחשף בזמנ -עתק מטולה ה א() .6איור 

מעמיד את תצורת תמרת האאוקנית בגוש הרוכב כנגד תצורת כפר גלעדי הנאוגנית בגוש השוכב. )ב( 

 יצים עבים( וסימנימישור ההעתק בהר צפיה. דרוג שמאלי, אזורי השקעה של קלציט )מסומנים בח

 עה הפוכה.ם על תנוידהחלקה מעי
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בבלוק העלוי, ממזרח, מונחת תצורת תמרת הרוכבת על תצורת כפר גלעדי בגוש השוכב 

א'(. ההעתק נמשך 6מזרחה )איור  o40 ווית עם סטרייק צפוני ונוטהממערב. ההעתק שטוח ז

לה ובאזור זה הוא מקביל להעתק התנור והעתק תל חי. העתק הצניפה בתחומי המושבה מטו

 מערב בבלוק מטולה.-התקצרות מזרח לעמצביע 

מטר. הוא תוכנן לחדור לאקוויפר חבורת יהודה  590מפיק מים מעומק של  8קידוח חולה 

לא השיג את יעד הקדיחה המקורי. הממצאים שנחשפו )בזמנו( בפני השטח מציעים  אך

 תחמטר בתצורת כפר גלעדי המכילה שכבות קונגלומרט. מת 410חודר כ  8חולה  שקידוח

יות אבני גיר מטר בתצורת בר כוכבא הבנו 180לשכבות אלו מונחות שכבות בעובי של כ 

המפיק. הר צפיה עצמו בנוי מסלעי חבורת יהודה  מרוסקות טקטונית ומהוות את האקוויפר

ורים כנגד סלעי תצורת בר כוכבא לאורך העתק )תצורת כמון ומעליה פרט כרכרה( השב

ו של העתק הר צפיה אינו ברור דיו. מישור ההעתק נחשף כרהר צפיה. סגנון התנועה לאו

אסיביות של פרט ממערב לכביש הגישה אליו, והוא מתלכד עם השכבות המבסמוך למצפור ו

ב'(. המדרונות התלולים הנמשכים מהמצפור מזרחה 6מזרחה )איור  o 70כרכרה הנוחתות כ

אשר מעליהן מונחת באי , החמזר o70-o60בנויים מתצורת בר כוכבא הנוחתת בשיעור של 

 o50התאמה ארוזיבית וזוויתית קלה שכבות אגמיות של תצורת כפר גלעדי הנטויות כ 

הינו העתק נורמלי, אך הוא  על כך שהעתק הר צפיה סטרטיגרפי מצביעמזרחה. המערך ה

עבר שפעול מחדש כהעתק הפוך, כפי שמעידים משקעי קלציט שהשתמרו לאורך מישור 

מערב. -ב'(. בסמוך ישנם מספרי עורקי קלציט פליסטוקניים שכיוונם מזרח6 ההעתק )איור

תקה ההפוכה בהר צפיה מעידים על וההע הנטיות החריפות של כל היחידות, העתק הצניפה

מערב בבלוק של מטולה. עורקי הקלציט מעידים על מתיחה -ות משמעותית מזרחהתקצר

 דרום.-ניצבת בכיוון צפון

 נף-שאטו – ןימבצר הונ – 2תחנה 

מרגליות ופניה דרומה למצודת הונין. חניה לצד הדרך בנקודת  –עליה בכביש כפר גלעדי 

חפיר אל נקודת למבצר. עליה בשביל צר המתפתל מצפון להמפגש עם החפיר שמצפון 

 (.251138/791848תצפית על קיר המבצר והסלע מתחתיו )נ.צ. 
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יות. תחנה זו נסקרה בעבר על ידי מספר לגבתחנה זו ננתח את הדפורמציה בשולי העתק מר

 Rosenberg, 1960; Kafri, 1989; Ron et al., 1997; Weinberger andקרים )חו

Sneh, 2004.) 

מבצר צלבני בראש המתלול של הרי נפתלי ליד מושב מרגליות.  נף הינו-שאטו -מצודת הונין 

וסלמים לצלבנים עד מה, ומאז עבר מיד ליד בין 1107משערים שמבצר זה נבנה בשנת 

. הממלוכים הם אלו שבנו את שער הכניסה אליו, 1267ששוקם על ידי הממלוכים בשנת 

ומהכפר הערבי הונין שנראה מעל שרידי החפיר החצוב בסלע. חלקים מהמבצר המשוקם 

 .1837הסמוך לו נהרסו כליל ברעידת האדמה של שנת 

מאסיבי ולעתים משוכב דק, המשתייך  הסלע הבונה את החפיר הינו דולומיט קשה, לעתים

קנומן. ממזרח לשער הכניסה הממלוכי נוטות השכבות מזרחה, -ן מגיל אלביאןלתצורת כמו

(. בקצהו 7ל ידי סדרת העתקים הפוכים )איור וממערב לו השכבות נוטות מערבה ושבורות ע

רים, טמאופקיות. לקמר החשוף אורך גל של כמה עשרות -המערבי של החפיר השכבות תת

(. בבסיס 8( )איור o191/o7וממדידות דיפ לאורכו ניתן לקבוע שצירו נוטה קלות דרומה )

סימטרי בעל -ט אהחפיר חשופות שכבות דולומיט דקות, בחלקן חווריות, המקומטות בקימו

אורך גל של כמה עשרות סנטימטרים. בחלקו המערבי של המבנה )מתחת וממערב לשער 

(, ואילו בצד verging eastwardקמטים אלו נוטה מזרחה ) הממלוכי( הצד התלול של

(. צירי verging westwardהמזרחי של המבנה הצד התלול של הקמטים נוטה מערבה )

( דומה לכיוון ציר הקמר ארוך הגל o183/o17ממוצע כיווניהם )קמטים אלו נמדדו ישירות ו

ורך קירות החפיר ויוצרים אלחשופים (. מספר העתקים הפוכים עם סטרייק צפוני 8)איור 

 10מבנה של דופלקס. הבולט שבין ההעתקים מעמיד שתי שכבות מאסיביות זו מול זו כ 

(. השכבה הרוכבת במערב שבורה בעצמה 7מטרים מערבית לשער הכניסה הממלוכי )איור 

י מספר העתקים נורמליים קטנים הניצבים לשיכוב. ברקצית העתק וסימני החלקה על על יד

מישורי שיכוב מעידים על החלקה בין שכבתית. בין גושי הסלע המאסיביים  גבי

והקומפטנטיים ומתחתיהם נדחסו  וקומטו שכבות דקות לא קומפטנטיות. הקמר ארוך הגל, 

-יעים על התקצרות משמעותית בכיוון מזרחהקמטים קצרי הגל, וההעתקים ההפוכים מצב
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ת, וקמערב. מדידה ישירה של ההתקצרות בשכבות הד

 

חגורת קמטים והעתקים הפוכים המעוותים שכבות דולומיטיות של תצורת כמון במפנה  .7איור 

 .יתן בחלקו התחתון של האיורהצפוני של החפיר במצודת הונין. הפרוש הסטרוקטורלי נ

 

ת הונין. האליפסות מייצגות רוח סמך ברמת דוצ. סיכום הנתונים הסטרוקטורלים שנאספו במ8איור 

סביב הממוצעים. מעגל גדול מייצג את מישור הצירים הממוצע של הקמטים קצרי  95%ביטחון של 
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הינו ציר  S3טבים למישורי שיכוב שנמדדו לאורך החפיר(. הגל. ציר הקמט מחושב מדיאגרמת פאי )ק

 ההתקצרות המירבי.

 30%התקצרות של למצבן המקורי מצביעים על  תווחישוב המתבסס על שחזור השכב

. כיוון flexural slipויותר. כלל התצפיות מעידות שמנגנון הקימוט הוא בעיקר מסוג 

סלעים הצעירים יותר מגיל ניאוגן ופליסטוקן. לכן, נראה ההתקצרות דומה לכיוון שפוענח ב

ך העתקי בקע ים רוטקטונית צעירה הקשורה לפעילות לא שהמבנה הנוכחי נוצר בפאזה

 קשור לפאזה טקטונית קדומה יותר שייצרה את מבני הקשת הסורית. המלח, והוא אינו

 גבעת שחומית – 3תחנה 

חומית והגעה למצפה בדרום הגבעה )נ.צ. נסיעה לקרית שמונה, עליה ברחוב גבעת ש

254293/789660(. 

לי; נציג את מהלכם תפבר החתך הקרטיקוני הבונה את הרי נבתחנה זו נצפה מערבה אל ע

ע בצפון עמק החולה; נבחן את השתרעות זרמי הבזלת בסביבת גבעת של העתקי הבק

ור נתונים גיאופיזיים שחומית ובה; וננתח את המבנה הסטרוקטורלי של הגבעה וסביבתה לא

 וגילים רדיומטרים.

מטר,  350מטר, רוחבו  2200דרום שאורכו כ -ןשחומית הינה רכס מוארך בכיוון צפו גבעת

מטר. הרכס תוחם ממזרח את הבקעה האלוביאלית שעליה  85מעל סביבתו ב  והוא מורם

טוקן. שאלת שמונה. גבעת שחומית בנויה מזרמים של בזלת חצבני מגיל פליס מונחת קרית

לפי צורתו הציע ש( Picard, 1952הרכס העסיקה חוקרים רבים. פיקרד ) היווצרותו של

אופיינית, שכמה זרמי לבה ממנה התפשטו  יתסדקים וולקנ תלפנינו התפרצו" של הרכס

 חי' והתייחס אליו כאל קו טקטוני גדול הנמשך-תל הוא כינה סדק זה 'הסדק של". לצדדים...

 ,Picardון לאורך הגבול המזרחי של בקעת עיון. מאוחר יותר, פיקרד )צפונה לתוך לבנ

טקטונית. לעומת זאת, שולמן  אל הרכס כאל זרם בזלת שאינו מופרע( התייחס 1963

(Schulman, 1966 קבע שהרכס הינו בלוק נטוי מועתק הבנוי ממספר זרמי לבה. הוא )

רי שבהם, העתק תל חי, תוחם את הציע שהרכס תחום משני צידיו על ידי העתקים, שהעיק

( Heimann, 1990) והיימן (Heimann and Ron, 1987) הגבעה ממערב. היימן ורון
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 וחם את גבעת שחומית ממזרח, וכינוהו העתק שחומית. הם הציעואחד שת קזיהו העת

שהעתק זה הינו העתק תזוזה אופקית שמאלית בעל דירוג ימני היוצר אזור מקומי מוגבה 

 

אשר חוצה את המשכו הדרומי של מבנה שחומית. למיקום  GP-170 חתך רפלקציה רב ערוצי. 9איור 

. השכבה 1דוח קרית שמונה וקי 1. החתך הסיסמי ניקשר לנתונים מקידוח חולה 4איור  האהחתך ר

בגבעת ומקומטת ליד העתק קרית שמונה והאפורה באיור התחתון הינה בזלת חצבני, אשר מעוותת 

 (.Weinberger et al., 2010שחומית )

בעובי בזלת  םר( זיהה זInbar, 1980ענבר ) .(, הוא גבעת שחומיתpush up) טקטונית

מטר ממערב לגבעת שחומית )יסודות בית ברחוב  1000מזרח כ -ים נטוי לדרוםשלשה מטר

( הוא הציע שבזלת זו קורלטיבית לבזלת בגבעת שחומית, ובדומה לה היא נטויה 8-12הרצל 

 יסטוקן המאוחר.דרום שפעלו בפל-בסמיכות להעתקי צפון

לות מגבעת שחומית ובזלת בקידוח זב K-Arתיארך בשיטת ( Heimann, 1990) היימן

מליון שנה )להלן בזלת חצבני(. שתי דוגמאות  1מטר, ומצא שגילן כ  180בעומק  1חולה 
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שנה מליון  1.5ונמצא שגילן כ  K-Arבזלת נוספות מגבעת שחומית תוארכו בשיטת 

(Weinberger et al., 2010כמו כן, תוארכה הבזלת ברחוב הרצל ונמצא שגילה צעיר .) 

זהב, בעומק מספר מטרים  מליון שנה. בזלת מוכרת גם בצפון העיר בסמוך לעין 1מ 

(Michelson, 2001ובדרום העיר בקידוח לפידות ,)- מטר. 73קרית שמונה בעומק 

צומצם של מחשופים שבהם משטחי הבזלת מקוריים ת השכבות ניתנת למדידה במספר מנטיי

(. בשיא הגבעה השיכוב אופקי, ואילו באגפה columnar jointsוניצבים ל"עמודוני בזלת" )

 מזרח.-למזרח עד דרום o40-o20המזרחי של הגבעה נרשמו נטיות של כ 

צע ומית ואיתור ההעתקים בשוליה בולשם זיהוי סגנון הדפורמציה המאפיין את גבעת שח

(. אחד הקווים Weinberger et al., 2010סקר רפלקציה סייסמית בהפרדה גבוהה )

מטר. תחילתו במערב, בכביש מס'  2875ת שחומית לאורך ם מוקם מדרום לגבעימהסייס

מטר מזרחית  120קרית שמונה, וסופו במזרח, כ -מטר מצפון לקידוח לפידות 500כ  90

( פוענחה כגג שכבת בזלת המופיעה לאורך 9)איור . ההחזרה הבולטת בחתך 1ח חולה לקידו

מטר  180ת הבזלת )בזלת חצבני( בעומק בככל החתך. במזרח, גג השכבה זוהה כגג ש

מטר, והוא תואם  80ת זמן לעומק הינו . במערב, עומק הבזלת לאחר הפיכ1בקידוח חולה 

ן מעידה על בזלת חצבני מקומטת ושבורה ולכ קרית שמונה.-את הממצא בקידוח לפידות

אזורית  הדפורמציה פליסטוקנית צעירה ממליון שנה. ממזרח לגבעת שחומית, לשכבה נטיי

 בעלת רכיב מזרחי.

מציג מפה של גג בזלת חצבני שנבנתה על סמך הסקרים הסייסמיים, הקידוחים,  10איור 

י יוצרת קמר הקרוע בשוליו על יד והמיפוי שנעשו באזור. מדרום לגבעת שחומית, השכבה

 לבקעהשני העתקים נורמליים תלולי זווית, שזריקתם קטנה. ממערב לגבעת שחומית ומתחת 

ביאלית שעליה מונחת קרית שמונה, שכבת הבזלת מקומטת ויוצרת קער המוגבל האלו

 ממערב באזור שבור הבנוי העתקים קטנים, היוצרים "מבנה פרח חיובי". ממדידות השדה,

ך הסייסמי אנו מציעים שגבעת שחומית הינה ביטוי מנתוני הקידוחים, ומפענוח החת

זווית. הבקעה ובשוליו העתקים נורמליים תלולי  חרמז-מורפולוגי לקמר הנוחת לדרום דרום

האלוביאלית של קרית שמונה התפתחה על גג הבזלת המקומטת היוצרת קער הנוחת קלות 
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( על רקע המפה הגיאולוגית של אזור  m.s.l datum 0. מפת קונטורים של גג בזלת חצבני )10איור 

מטרים  260ובה פני הים ל טרים מעל גמ 230ומה בשיפוע מתון מ ית שמונה. המשטח צונח דרקר

בזלת חצבני מרוכזת בחלק המערבי של אגן החולה. העיר קרית מתחת לגובה פני הים. דפורמציה של 

האיור הקטן מציג את פיזור (. Weinberger et al., 2010) שמונה מונחת על קער שצירו נטוי דרומה

ר של זסלבסקי  ר תגובת אתדו בקרית שמונה במסגר סקכי תדירויות התהודה שנמדער

(Zaslavsky, 2002)ממדי פשוט תדירות התהודה תלויה ביחס ישר במהירות גלי -. במודל חד

על ירידה הגזירה, ותלויה ביחס הפוך בעובי הסדימנטים מעל השכבה המחזירה. המפה מצביעה 

ני ל בזלת חצבה של הסדימנטים דרומה מעעיר לדרומה ולכן על העמקכללית של התדירויות מצפון ה

 )השכבה המחזירה(.
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מזרח ושעון במערב -לדרום דרום

אל העתק קרית שמונה )איור 

(. בסמוך להעתק קרית שמונה 10

פרח חיובי התפתח מבנה 

בסמיכות להעתק תזוזה אופקית. 

הקער ומבנה הפרח החיובי הקמר, 

התקצרות כללית  מצביעים על

 10%ל עד מערב ש–בכיוון מזרח 

המאוחר. תרומת בפליסטוקן

ההתארכות המקומית בשולי 

הקמר עקב ההעתקה הנורמלית זניחה, ומיוחסת לתגובתה הפריכה של הבזלת בעת הקימוט 

 .11מטית של מבנה שחומית מוצגת באיור הרדוד. הצגה סכ

 העתק קרית שמונה – 4תחנה 

-עלה רחוב קק"ל דרוםבמת בות ששת הימים וקק"ל. הליכה מהצומנסיעה לצומת הרחו

 (. 253065/790634צ. מערבה )נ.

מונומיקטי המכיל חלוקים אאוקניים בשוליים המערביים של הרחוב נחשף קונגלומרט 

ורוד. היחידה בונה את חלקו התחתון של המדרון שמצפון -ט צהובהמלוכדים על ידי קלקרני

אינן חושפות את בסיס  חיל העפר שנעשו בעת הקמת שכונת קדמת תלקרית שמונה. עבודות 

מטר. בחלקים היותר  100או את גגה, אך מאפשרות לקבוע שעובייה המזערי הינו כ היחידה 

ת יחידות האגמיות בנויות שכבות דקות ( חשופו4גבוהים של המדרון )אינן נראות מתחנה 

רט ומגלהקונדדות של שכבות קונגלומרטיות. של אבן גיר, חוור וקירטון עם אינטרקלציות בו

והיחידות האגמיות בונות יחדיו את תצורת כפר גלעדי. עובייה המוערך של התצורה הינו 

קומות רבים (, אך בסיסה וגגה אינם ברורים דיים ובמGlikson, 1966aמטרים ) 400

התצורה נאוגני אך בהעדר תארוך התצורה מקומטת ושבורה ומועדת להכפלות חתך. גיל 

גן טקטוני משתפל,ומאוחר יותר עברה הצטברה בתוך א רהצוישיר קשה לעדן זמן זה. הת

מבנה שחומית . מודל סכמטי המציג את 11איור 

 .ם לו )מבט מצפון לדרום(וההעתקים הסמוכי
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הרמה והתקצרות משמעותית שבאה לכדי ביטוי בקמטים הדוקים, העתקים הפוכים ושכבות 

בדפורמציה פנימית בקונגלומרט עצמו המלווה ב "המסות  –נכיות, ובקנה מידה קטן יותר א

 ."לחץ" ו "מגעים משולשים

עשיר בחרסיות  צים אזור דפורמציה "רחב"חול בהמשך ההליכה במעלה רחוב קק"

(gouge( ובמארג פנימי )S-C structuresומגיעים לסלעים קרבונטיים של חבורת ,) 

זו מעמיד העתק קרית שמונה את תצורת כפר גלעדי אל מול תצורת כמון יהודה. בתחנה 

ית התנועה , ונראה שמקומום בקרובדר-צפון (. סטריק ההעתק12קנומן )איור -מגיל אלביאן

ו הפוכה. אזור הדפורמציה "הרחב" הינו מדומה ונובע מהזוית החדה בין כיוון ההעתק עלי

ונה דרומה מכאן עובר דרך בתי העיר אל עבר וכיוון המחשוף. מהלכו של העתק קרית שמ

לעדי בת כפר גסה הדרומית של העיר, ואילו צפונה מכאן ההעתק עובר ממערב למחצהכני

 ימונה והעתק רום. והפיצול להעתקעבר הר נוטר, אל 

הסיכון הסייסמי לעיר נובע ממיקומם של ההעתקים קרית שמונה, תל חי ושחומית בתוככי 

רכים מעליה )איור  יר, ומהמבנה הקעור של בזלת קשה מתחת לסדימנטים אלוביאלייםהע

ה גים את פאזות הדפורמצימצי 1-4מסכמים את הממצאים בתחנות  14ו  13(. איורים 12

  .ורך העתק ים המלח בצפון ישראלואת מידור המעוות לא

 
 ( בניצב להעתק קרית שמונה ולמבנה שחומית. ראה מיקום חתך’y-yמערב )-חתך מזרח 12. איור  

y-y’  2 ולוגיות ראה איורשל היחידות הגיא . למקרא4באיור. 
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מטית של שתי פאזות הדפורמציה לאורך העתק ים המלח בצפון ישראל. פאזה סכה הצג13. איור 

-סטריקסליפ טהורה; פאזה מאוחרת )פליסטוקנית( של תנועת -מוקדמת )נאוגנית( של תנועת סטריק

הצבועים באפור פעלו בפאזה המוקדמת ולא סליפ מסוג התכנסות שמלווה במידור המעוות. מבנים 

כן מוצגים צירי המעוות האינפיטיסימליים וצירי המעוות הסופיים  מוכ וחרת.שפעלו בפאזה המא

 )באליפסות(.

 תל חצור – 5תחנה 

 (.Lבמערב התל )שטח חפירה כניסה לגן הלאומי תל חצור והגעה למפעל המים 

ערביים של עמק החולה. מקובל להניח שהאגן תל חצור ממוקם לאורך השוליים המ

 (.Heimann, 1990ליון השנים האחרונות )מ  4ח  ב אשר התפת pull-apart basinהינו

אגן החולה תחום משני צדיו על ידי העתקי אורך; העתק הגבול המערבי והעתק הגבול 

הגליל  דרום והם מונחים בדרוג שמאלי. הרי-לה, שכיוונם הכללי צפוןהמזרחי של החו

ם את הקצה הדרומי מתנשאים ממערב, ואילו רמת הגולן בולטת ממזרח. העתקי רוחב מצייני

 יטוי שלהם בפני השטח משני. בתת הקרקע זוהה העתק נוסףוהקצה הצפוני של האגן אך הב
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ך העתק ים המלח סכמטית של הפאזה המאוחרת )פליסטוקנית( ומידור המעוות לאורהצגה . 14איור 

הבלוקים דרום בעוד ש-כיוון צפוןבצפון ישראל. רכיב בתזוזה האופקית מרוכז לאורך העתקים ב

מערב ולהתפתחות חגורת קמטים והעתקי צניפה. סיסמיסיות -ביניהם נתונים להתקצרות מזרח

יה של אקטיבצ-דרום, מרה-אופקית לאורך מישורי חולשה בכיוון צפון לה לנבוע מתנועת החלקהיכו

ם קווי . (blind thrust fault) העתקים בתוך הבלוקים או פעילות לאורך העתקי צניפה "עיורים"

 .ורים מתארים העתקים נעוליםאפ

האגן ועליו תנועה אופקית שמאלית מאוחרת  מערב החוצה אלכסונית את-בכיוון צפון צפון

 (.Agnon et al., 2009; Schattner and Weinberger, 2008מליון שנה ) 1לכ 

מטר מעל סביבתה.  25-35השטח העיקרי של תל חצור מונח על פני גבעה טבעית המתנשאת 

ליון מ 1.55-2.3ון, שתוארכה לגילים של מערבי של הגבעה בנוי מבזלת דלת-החלק הצפון

אופקיות של קונגלומרט (. שאר חלקי הגבעה בנויים משכבות Heimann, 1990שנה )

גדות הפליסטוקנית. יחידות הקונגלומרט מכילות חלוקים של גיר, -וקירטון של תצורת חצור

ור שנגזרו מסלעי הקרטיקון העליון והאאוקן, וכן חלוקי בזלת שנגזרו מבזלת וצדולומיט 

וי גדות בעת מיפ-א במוקד הסיור הנוכחי, חצוב לתוך תצורת חצורדלתון. מפעל המים שנמצ

גיליון ראש פינה והמעקב אחר מהלכו של העתק הגבול המערבי של החולה, הבחנו שבזלת 
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(. רצועת 15ת בחלק הצפוני של תל חצור )איור דוג-דלתון מועתקת כנגד תצורת חצור

 ינות חצור.העתקה נוספת זוהתה למרגלות החלק הדרומי של התל בעי

נראה היה שהקו המחבר את שני קטעי ההעתקה מצפון ומדרום לתל עובר דרך שטח חפירה 

Lעל המים של חצור. לפיכך, סרקנו את פיר מפעל  המים, המנהרה , שבו ממוקם מפ

מעט ועינן מופרעות. אולם, וחדר המים. השכבות בפיר ובמנהרה המשופעת כ, המשופעת

-אנכיים בעלי סטרייק צפון-שכבות אלו שבורות בחדר המים על ידי סידרה של העתקים תת

אחד ממישורי ההעתק )העתק  (. הקיר המערבי של חדר המים שעון עלo010-o350דרום )

D וחד, והוא מעתיק שכבת קונגלומרט כנגד מי(. ההעתק המזרחי ביותר בולט ב16, איור

 (. סימני החלקה אלכסוניים על פני מישור ההעתק מעידים17ת דקות של קירטון )איור ושכב

ת מספר רב של מעיינוית שמאלית. יב תזוזה אופקנורמלית עם רכ - ל תנועה אלכסונית ע

, אחו, גומא ועוד. ממוקמים לאורך העתק הגבול המערבי של החולה, וביניהן עיינות עינן

דירים )פרמאבילים( של הקרטיקון והאאוקן בהרי הגליל הסיבה לכך היא שהסלעים הח

טוקן המכילים פליס-פרמאבילים( מגיל פליו-מועתקים כנגד הסלעים שאינם חדירים )א

הגבול המערבי של  שלעמק החולה. המשכו של העתקסדימנטים אגמים ופלוביאטילים 

ו טקטוני. מי התהום זורמים כך שגם עיינות חצור מונחים על אותו ק החולה דרומה מצביע על

קוויפר חבורת יהודה מאזור המילוי החוזר בהרי הגליל ופורצים לפני השטח אמזרחה דרך 

 (.18ות העתק" )איור לאורך "מעיינ
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 –פליאוקן )תצורות ע'רב -סנון – sp טורון, תצורת בענה; – tגיה של תל חצור. מפת גיאולו .15איור 

-פליו – pβdאאוקן תיכון )תצורת בר כוכבא(;  – e2 )תצורת תמרת(; אאוקן תחתון – e1טקיה(; 

עיי  – Rאלוביום;  – Alגדות(; -פליסטוקן )תצורת חצור-פליו - Qzgפליסטוקן )בזלת דלתון(; 

. סימון Lמפעל המים בשטח עתק הגבול המערבי של החולה. חץ מסמן את ה – HWBFחורבות. 

מפת מיקום של תל חצור ואתרים  – Inset Aט' לפנה"ס. -'אדום מתאר את גבולות העיר במאות הח

מבט מפה וחתך של מפעל המים בחצור. מספרים  – Insets B, Cמתקופת הברונזה והברזל.  אחרים

ה בחדר המים מסומן (. מיקום אזור השבירShiloh, 1990י הים )מתיחסים לגובה במטרים מעל פנ

 חץ.ב
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תל חצור. הבדלי העובי ביחידות במבט מערבה על מערך ההעתקים בתחתית מפעל המים . 16איור 

דרום( של ההעתקים -הקונגלומרט הן דפוזיציונאליות. הקווים המרוסקים מתארים את כיוונם )צפון

 (.A-A ,B-B ,D-Dברצפת חדר המים )

העתק הגבול המערבי של החולה בתחומי מפעל המים יש חשיבות בהבנת הלכו של לזיהוי מ

. Lהקמתו של מפעל זה. מפעל המים ממוקם בעיר העליונה בקרבת חומות העיר בשטח 

הינו מתקופת הברזל, והוא מהווה דוגמא מפוארת למערכת מים ששרתה  םמפעל המי

 לחת החפירה בראשו של יגאל ידיןמשאוכלוסייה עירונית בתקופה זו. הוא התגלה על ידי 

 חצור: ראש כל , ותאור מלבב של גילוי זה מופיע בספרו של ידין1968-1969בין השנים 

על המים והתוכניות האדריכליות שלו פ(. פרטים על מYadin, 1972הממלכות הללו" )

 ,Garfinkel and Greenberg( וגרפינקל וגרינברג )Shiloh, 1992מצויים אצל שילה )

מטר, בדומה לגובה  192(. מערכת המים הגיעה למפלס מי התהום בגובה טופוגרפי 1997

מטר. המערכת כולה נמצאת בתחומי  150עיינות חצור שמחוץ לחומות העיר במרחק כ 

עיר, ולפיכך היא סיפקה לתושבי העיר גישה נוחה למקור מים חיים בתקופת שלום ובעת ה
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מצור. בנייתה הושלמה 

"ס, והיא פנהבמאה הט' ל

כנראה יצאה מכלל שימוש 

האשורי בעת הכיבוש 

 לפנה"ס. 732בשנת 

( כתב בספרו " 1972ידין )

בראשית החפירה היינו 

כולנו סבורים, שכמו 

הפיר  במגידו אף כאן ירד

המאונך עד למפלס המים, 

ושם יהפוך למנהרה 

אופקית, שתוליך אל 

המעיינות שמחוץ לתחומי 

ר העיר... והנה לפתע נתבר

ודו של מפעל המים... ס

 לנוכח גאוניותם של

מהנדסיו ומתכננו המקוריים 

ל נתמלאנו ענווה של המפע

שמהנדסי והערצה." הרעיון 

הט' לפנה"ס תכננו המאה 

י התהום מאת מפלס לפגוש 

הידע הנוכחי על ההידרולוגיה לאור מדהימה,  בתוך תחומי התל היא מרשימה, שלא לומר

החלק ויפר באזור נמצא עשרות מטרים מתחת למפלס המעיינות. האקו –של חצור וסביבתה 

מטרים גבוה יותר מהנקודה הנמוכה ביותר בתחומי  10ל המים נמצא העליון ביותר של מפע

ט' לפנה"ס. מדוע אם כן המהנדסים הקדמונים לא חפרו פיר אנכי ההביצורים מן המאה 

בחצור )העתק בקיר הצפוני בתחתית מפעל המים העתק . 17איור 

A  עתק זורק יחידות קונגלומרט כנגד שכבות דקות (. הה16באיור

וסימני ההחלקה  גדות. הסטרטיגרפיה-של קירטון בתצורת חצור

נורמלית בעלת רכיב -לאורך ההעתק מעידים על תנועה אלכסונית

 .של תנועה אופקית שמאלית
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נראה,  כו מאמץ גדול וזמן רב?במקום הנמוך ביותר בתל ישירות אל מי התהום, ובכך חס

לאור  י של התל נעשו בכוונה תחילהשמיקום מפעל המים והפיר בראשו בסמוך לקצה הדרומ

הידרולוגי, אנו -תל והניתוח הגיאוהזיהויו של העתק הגבול המערבי של החולה בתחומי 

 
זרימת מי תהום. )ב( כיוון חיצים מצביעים על  . )א( גבולות בין אגני ההיקוות בשולי החולה.18איור 

 א'(.18דרך מפעל המים של תל חצור )למיקום ראה איור  ’A-Aחתך גיאולוגי 
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המים שלחצור. מערכת המים והפיר האנכי שלה מציעים הסבר לדרך שבה נבנתה מערכת 

ים רלמפעלי מים אח מוקמו בחלק הדרומי של התל בגלל הקרבה לעיינות חצור. הדבר דומה

נהרה מטר, המ 202ה זו, אשר מוקמו בקרבת מקור מים חיים למרגלות התל. בגובה מתקופ

 מערב במקביל לקירות העיר. כיוון זה נבחר כנראה -המשופעת נחצבה בכיוון מערב דרום

אף שמרחק החציבה גדל במידת מה. אנו מדי לשולי התל, כדי להימנע מחפירה קרובה 

קצה המנהרה המשופעת  עם המעיין שבחוץ  ה לחבר אתנמשערים שמנהרה האופקית תוכנ

השבירה ואף נעשה שימוש  השבירהל ההגעה לאזור )בדומה למפעל המים במגידו(, אב

 במישור ההעתקה המערבי כקיר לחדר זה.

יתה להגיע עיינות חצור הסמוכים, אבל בצרוף נראה, שהתוכנית המקורית של מפעל המים הי

גבולות התל לאורך העתק הגבול המערבי של החולה. דבר זה  וךמקרים מזהיר, מים עלו לת

אפשר למהנדסי המפעל לשנות את תוכניתם המקורית וליצור מערכת מים סגורה שעמידה 

ה הח' לפנה"ס בפני מצור. מעניין, שהעתק ים המלח אשר גרם לחורבן לתושבי חצור במא

 העניק חיים ופריחה קודם לכן במאה הט' לפנה"ס.
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 : 2 מספרסיור 

 מזרח הגלילמחצבות צור ובתי מלאכה פרהיסטוריים ב
 יוסף-איר פינקל, רן ברקאי, אבי גופר, ארז בןמ

 החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב

 מבוא

צור היווה חומר גלם מרכזי במהלך רוב ההיסטוריה הקדומה של המין האנושי באזורינו וגם 

יד, עיבוד שלל הציד אחרים בעולם. האדם עשה בו שימוש לצרכי הכנת כלים לצבאזורים 

לצרכי מאכל ושימוש בעורות, חיתוך חומרים צמחיים ועוד. עקב כך, הנושא של אופן השגת 

י שיקבל מקום מרכזי במחקר הפרהיסטורי. תחום המחקר העוסק חומר גלם חיוני זה ראו

גיים ראשוניים,  חציבתם ולעיתים כרייתם, הוא באופני השגת חומר גלם ממקורות גאולו

סטוריה ארוכה במקומות שונים בעולם וכולל מחקרים בתחומי הגיאולוגיה, בעל הי

זה רק לאחרונה. המחקר  הארכיאולוגיה והאתנוגרפיה, אם כי בישראל התפתח תחום מחקר

ליאולית המוצג חלקית בסיור זה, מוסיף מידע משמעותי בתחום חציבת חומרי הגלם בפ

 ופן כללי.כלכולית בישראל ובא-תיכון ובניאולית-התחתון

, הן ארכיאולוגיים והן אנתרופולוגיים, עסקו בתחום הכריה והחציבה מחקרים קודמים

ן, וכן בנסיונות להסיק מתחום זה לנושא העברת בהבנת פעולות הכריה והחציבה ומשמעות

חציבה וכריה כמקומות בולטים בנוף ידע, הכרת ועיצוב הנוף הקדום, משמעותם של אתרי 

ושוב לאורך זמן ועוד. בצפון ישראל התגלו לפני מחקר זה חמישה אתרי אליהם חוזרים שוב 

בכרמל,  164סא, אתר אתר סא –חציבת צור מן התקופה הפליאוליתית הקדומה והתיכונה 

 אתר גבעת רבי בגליל התחתון, אתר שדה אילן ואתר הר פועה. שני האחרונים הם

כוללים: גודל של אתר בן אלפי  הרלוונטיים יותר בהקשר למחקר המוצג כאן ומאפייניהם

מטרים רבועים ומאות ערמות חציבה; גודל הערמות שנמצאו נע מגובה של מטר ושטח של 

מטרים ושטח של עשרות מטרים רבועים. שני  3-5ים ועד ערמות בגובה מספר מטרים רבוע

בולבוסי צור המצויים בתוך שכבות סלעי גיר בהקשר של האתרים מאופיינים בחציבה של 
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מחשופי סלע גלויים על פני השטח; המאפיין של אתרי החציבה שנמצאו הוא שדה של ערמות 

סיתות צור הכוללת בולבוסים, חלקי פסולת אבן גיר ובתוכן כמות גדולה של פסולת 

ניים וגרעיני לבלואה )ראה בולבוסים, גרעינים ברמות שונות של עיבוד, נתזים, כלים דו פ

י ערמות חציבה באתר הר פועה )גדולה וקטנה( נמצא מטמון (. במסגרת חפירת שת1איור 

י הממצאים, של כלים וגרעיני לבלואה. לא ניתן לתארך באופן מדויק אתרים אלה אך על פ

ניתן לשייך את האתרים לתקופות הפליאולית התחתון המאוחר והפליאולית התיכון. שני 

חב, תוך הפגנת יכולת תכנון אתרים מאופיינים בניצול ארוך טווח של שטח תעשייה נרה

 וארגון מרשימות.

הסיור מציג מחקר שבוצע במסגרת עבודת הדוקטורט של מאיר פינקל, שנעשתה בחניכת 

 יוסף, ועוסק באתרי חציבת צור מהסוג שתואר -פסורים רן ברקאי, אבי גופר וארז בןהפרו

The process
1. Locating specific desired flint 

extraction front
2. Extracting flint, sometimes 

employing limestone or 
basalt tools

3. Creating stone waste piles 
(backfill piles) from the large 
amounts of broken limestone 
– during or immediately after 
flint extraction

4. Aligning backfill piles on top 
of and between exhausted 
extraction fronts, leaving 
unexploited flint extraction 
fronts free for further use

5. Flint knapping – core shaping 
for later use; blank 
production and/or tool 
making conducted on top of 
backfill piles that form tailing 
piles known today 

 
תהליך הפירוק של מדפי גיר ובהם בולבוסי צור, במסגרת תהליך החציבה והסיתות. התמונה  .19איור 

מדף גיר בתהליך פירוק. בחלק  –(. בחלק העליון 4צולמה באזור חציבה וסיתות הר ריחן )ראה איור 

גיר, צור מסותת ופריטי בזלת, אשר נעשה בהם שימוש ערמת חציבה וסיתות הכוללת גושי  –התחתון 

 ליך החציבה.הבת
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לאורך מה שיכונה כאן 'רצועת' החציבה והסיתות  –למעלה בכל אזור הגליל העליון המזרחי 

 (. הוא מגדיל באופן ניכר, תוך הרחבת השימוש בשיטות 2האיאוקנית )ראה איור 

על היקף אתרי החציבה והסיתות מאזור מתקדמות ופיתוח שיטות חדשות,  את הידע הקיים 

-חדשות על הקשרים בין אתרים אלו לבין אתרים פרהיסטוריים בצפון תתובנו זה ומאפשר

 מזרח ישראל.

 איזור המחקר

ק"מ בחלקו המזרחי של הגליל  5-ק"מ וברוחב של כ 30-הוא רצועה בצורת קשת באורך כ

(. מדובר ברצף 2דישון )ראה איור מאיזור שדה אילן ועד איזור נחל  -התחתון והעליון 

יו בצפון ובדרום של גיר איאוקני, מתצורות בר כוכבא ותמרת. מטבע תעקרוני, המקוטע קצו

הדברים איזור נרחב זה כולל מגוון יחידות גיאוגרפיות ותצורות נוף שלא יפורטו. מכנה 

ם היחסית משותף מנקודת מבט נופית בין רוב האתרים הוא המצאותם על רמות וכן קרבת

אליו )ארבל, עמוד, עכברה, דישון(.  אגם הכינרת והנחלים הנשפכים -למקורות מים 

'רצועת' הגיר האיאוקני תחומה ממזרח )במקומות רבים( באזורים בזלתיים וממערב בגיר 

מתקופות הסנון, טורון וקנומן. מאפיין מרכזי של פני השטח בכל האיזורים בהם נמצאו 

 הוא רמת הטרשיות הגבוהה שאינה מאפשרת חקלאות )קדומהאתרי חציבה והסיתות 

ומודרנית( של גידולים, הן עקב המסלע והן עקב החלחול המהיר של המים דרכו. מאפיין 

אחר הוא קרקע הטרה רוסה הקאולינטית שהתפתחה על תצורות בר כוכבא ותמרת שאינה 

וטנית "מדבר הגליל". מסוגלת להחזיק כמות גדולה של מים וגורמת למה שנקרא בעגה הב

עיקריות לכך שאתרי החציבה נשמרו לאורך תקופה כל המאפיינים אלו הם כנראה הסיבות 

כך ארוכה. מבחינה בוטנית תצורות הצומח המרכזיות הן בתה וגריגה, ללא חורש אלה 

ואלון האופיינים למרכז הגליל ומערבו. כמות המשקעים השנתית בימינו משתנה באיזור 

האקלים הקדום  למ"מ. נתונים ע 600-מ"מ לכ 1000-תת מצפונו לדרומו מכהמחקר ופוח

ממזרח לאזור המחקר,  15-של האיזור מצויים במחקרים על אתר גשר בנות יעקב הנמצא כ

 הנמצאת במרכזו ובמחקרים כללים יותר על האקלים הלבנט בתקופות ממערת נחל עמוד

 ק"מ ממנו( הנו 20זור המחקר )ועד האתרים מתקופות פרהיסטוריות באי קדומות. מספר
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של מזרח הגליל )בקו ' החציבה והסיתות האיאוקנית הגיאולוגיה של הגליל ו'רצועת 20. איור

-קו(. ראה מכלולי החציבה והסיתות של הדישון, הר עכברה ושדה אילן וכן אתר גבעת רבימקו

(. 1997סנה, ברטוב ורוזנשאפט,  –)מפה גיאולוגית  מזרח, המצויים כולם על גבי צור איאוקני

 (.1999י נתן וחובריו )קטן של תצורת תמרת שנדגמה ע"מחשוף צור  -בריבוע

פליאולית התחתון של גשר בנות יעקב, מעיין ברוך, רמת ברעם ורמת ה רב וכולל את אתרי

, מערת שובך מערת עמוד, מערת זוטיה –יראון, אתרי הפליאולית התיכון של נחל עמוד 

-ומערת אמירה וכן את אתר החניה של נחל מחניים. אתרים מהתקופות הניאוליתית
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ירי, מערת הקבורה של פקיעין מתאו, עין -כלכוליתית כוללים את הגושרים, ביסמון, תל

ועוד. כל אלה הם אתרים שאליהם וייתכן ויוצאו פריטים מעובדים או מעובדים למחצה 

 נמצאו ואופיינו במחקר.מאתרי החציבה והסיתות ש

 דישוןאזור החציבה והסיתות של נחל 

אזור הדישון הוא הגדול והעשיר ביותר מבין איזורי החציבה והסיתות שנמצאו במחקר. 

בסקר שנערך, נמצאו בנוסף לאתר הר פועה שצוין קודם לכן, מספר ריכוזי ערמות פסולת 

 מתודולוגיים לשמונה אתרי קמ"ר )אשר חולקו לאור צרכים 25חציבה בשטח כולל של 

 
אתר חציבה  –: )ציר תנועה מסומן באדום( 2 : תצפית על כלל איזור הדישון.1 מפת הסיור. .21איור 

 כלכוליתי.-אתר חציבה ובית מלאכה ניאוליתי -: )ציר תנועה מסומן בכחול(3 יתי.וסיתות פליאול
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ראה  –מו רמות שטוחות, שלוחות או ערוצים אי שטח כייני תווחציבה וסיתות על בסיס מאפ

 (. כל אתר כזה מכיל בין ערמות בודדות למאות ערימות, עם שונות בין 4-ו 3איורים 

ות וקטנות. מטרים( בינוני 4-5מ"ר וגובה של  100ערמות שחלקן גדולות מאוד )שטח מעל 

ערמות גדולות, מאות  100-הערכה גסה של כמות הערמות הכוללת בכל מרחב הסקר היא כ

( 8חציבה נבחנו ממצאים מערמה יצוגית אחת )סה"כ  בינוניות ואלפי קטנות. בכל אזור

, tested  nodules -תרבותי. הממצאים )בולבוסים שנבדקו -לצורך קביעת ההקשר הכרונו

ולים, פריטים דו פניים מסוגים שונים, גרעיני לבלואה, להבים, גרזנים, גרעינים, נתזים גד

ה בפליאולית התחתון )תרבות כילפות ועוד(, מעידים כי עיקר הפעילות האנושית התרחש

אשלית( ובפליאולית התיכון )תרבות מוסטרית(, תוך שימוש אקראי גם בתקופות מאוחרות 

דים של מדפי הגיר הכוללים בולבוסי צור, נמצאו יותר בניאולית ויתכן שאף בכלכולית. שרי

ת המצב הטבעי של פני השטח, לפני שמדפי הסלע הפכו לערמובאתרים אלה ומציגים את 

 פסולת החציבה הנצפות בשטח כיום.

 .4תצפית על כל אזור החציבה והסיתות של הדישון המופיע באיור  –בסיור  1תחנה מספר 

. האתר נמצא על שלוחה 4באיור  1-וסיתות המסופרר כ אתר חציבה – בסיור 2תחנה מספר 

וללת מספר ון המושב כרם בן זמרה דרומה לכיוון הדישון. השלוחה כמאורכת היורדת מכיו

ערמות גדולות מאוד עליהן נמצאו אבני יד אשליות, גרעיני לבלואה מוסטריים 

, תצלום קרקע וכן את מציג את האתר בתצלום אוויר 5וגרזינים/כילפות כלכוליתיים.  איור 

צור בתצורתם הטבעית במרחק  פני השטח של רמת חציבה וסיתות בודדת וכן בולבוסי

 מציג אבני יד שנמצאו על הערמה ובסמוך לה. 6ור עשרות מטרים מן הערמה. אי

ניתן לראות את הערמה המופיעה  7באתר זה בוצעו לאחרונה חפירות בהיקף מוגבל. באיור 

וצע בה חיתוך באמצעות טרקטור. החפירה חשפה את כל חתך הערמה לאחר שב  5bבתמונה

 יסוד, בו נמצאו בולבוסי הצור.עד לסלע ה

מטרים מעוקבים של  5-מטר צפונה מזרחה, הראתה כי ב 100 חפירת ערמה אחרת במרחק

מ"ר,  330פריטי צור מסותת. שטח הערמה הכולל הוא  9500פסולת חציבה וסיתות נמצאו 

 רה המוגבלת יש בערמה זו כחצי מליון פריטי צור מסותת.כך שלפי החפי
 



 9201 כפר בלום                                                           הישראלית                    כנס החברה הגיאולוגית
 
 
 

68 
 
 
 

 
ואתרי החציבה והסיתות של נחל דישון ם הפרהיסטוריים . הגיאוגרפיה, גיאולוגיה אתרי החיי22איור 

 (.2013)ראה מקרא; מפה גיאולוגית: לויטה וסנה, 

(  שנמצא RAWבית המלאכה לגרזנים/כילפות ניאוליתיים/כלקוליתיים ) - 3 תחנה מספר

( המהווה חלק ממכלול 4באיור  3ריחן )אתר באתר החציבה והסיתות הפליאוליתי של הר 
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שלוחת קק"ל )העיגול  –באזור הדישון  1תצלום אוויר של אתר חציבה וסיתות מספר  – a. 23איור 

קה צור ואבני גיר על הערמה שנבד -cמזרח; קרקע מ תצלום – bמסמן את הערמה שנבדקה במחקר(; 

בולבוס צור גדול בתוך סלע  – eבולבוסי צור )מוקפים בעיגול( בתוך גיר;  – dס"מ(;  40 -)קנה מידה 

 הגיר.
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ה אופיין בשתי שיטות הפקת צור ון. בית מלאכה זהדיש

  שימוש בבולבוסי צור  –

על פני השטח וחציבת צור ממדפי גיר, בדומה  שנמצאו

למה שנעשה בתקופות קדומות יותר. מחקר זה כלל 

שקילה של פריטים. התוצאות איסוף שיטתי, מדידה ו

-ת המלאכה הגדול בלבנט )כמראות כי מדובר בבי

רך סקר מפורט בשטח של מ"ר(. באזור זה נע 40,000

מ"ר  400-מ"ר, שכלל ניתוח מלא של פריטים מ 900-כ

מ"ר נוספים.  500-פניים שננטשו מ-וניתוח פריטים דו

מ"ר  4איסוף דומה בוצע מערמת חציבה וסיתות סמוכה )

ם איסוף פריטי –מ"ר  200-איסוף מלא, שאר הערמה  –

המכלולים שנאספו וכן של עשרות (  בוצעה שקילה של כלל 8אינדיקטיביים. ראה איור 

 בולבוסי צור שלמים שנמצאו מצפון לבית מלאכה זה.

 

 חיתו  ערמה  - Bשטח 

 
(. ניתן לראות (5bהמופיעה מעלה . חיתוך ערמת חציבה וסיתות. 25איור 

 ה בולבוס צור שבור ולידו פריט מסותת שנמצא אותו גובה.בתמונה התחתונ

פניים -. פריטים דו24איור 

בתהליך סיתות מהערמה 

 (.5שנבדקה )ראה איור 
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תצלום  – a(. RAW. האזור בו נמצא בית המלאכה לגרזנים/כילפות ניאוליתיים/כלקוליתיים )26איור 

ל בית המלאכה, הקו וחם את האזור הכולל שהר ריחן: הקו השחור תאוויר של אתר החציבה והסיתות 

וערמת חציבה וסיתות  1-9ריבועי האיסוף  – bמסמן ערמות חציבה וסיתות פליאוליתיות;  הכחול

RAW 100 ;)למעלה(c  -  ערמת חציבה וסיתותRAW 100 ;d -  1-9ריבועי האיסוף. 

תות, אפשרה ם שונים של תהליך הסימדידה ושקילה של גרזנים וכילפות שננטשו בשלבי

מבולבוס שלם, ועד כלי כמעט גמור )איור  –תה מלא אשונה בישראל, תהליך הפחלאפיין לר

(. בעוד שבישראל נמצאו בעבר בתי מלאכה של גרזנים ניאוליתיים, מדובר בבית המלאכה 9
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ת מלאכה הראשון שנמצא עד כה ליצור כילפות כלכוליתיים. עובדה מעניינת ויחודית לבי

 סיתות פלאוליתי.ותו בתוך אתר חציבה וזה, היא המצא

כמה  –להתמודד עם השאלה הכמותנית , אפשר אתר זה לפתח גישה מתודולוגית כדי בנוסף

פריטים יוצרו באתר בית המלאכה? שקילת כלל מכלולי פסולת הסיתות מארבעה ריבועים 

לבוסי צור מטרים ושקילת בולבוסי צור שנשארו בריבועים אלו, וכן שקילת בו 10X10בני 

יתות (, ובו לא זוהתה פעילות ס10מצפון )איור  גדולים, מהאזור שצמוד לבית המלאכה

אפשרו לבצע את החישובים הבאים: הגודל המינימלי של הבולבוס שבו עשו שימוש 

המסתתים הניאוליתיים/כלכוליתיים; כמות הגרזנים/כילפות אשר יוצרה מכל בולבוס גדול 

ת המלאכה, ות הכוללת של הפריטים המוכנים אשר יוצאו מבי)יעילות ההפקה( וכן הכמ

 .13,000-19,000-שהוערכה בכ

 

 
 

בולבוסי צור גדולים  – a-c  .28איור 
מטר מצפון  150מאזור הנמצא 

 –)קנה מידה  RAW-ב 1-9לריבועים 
 ס"מ(. 40

. גרזינים בתהליך 9יור א
-1סיתות שנאספו מריבועים 

 .RAW-ב 9
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 חתימה גיאוכימית

המכון במחקר נוסף,שבוצע בשיתוף עם אופיר תירוש מהמעבדה לגיאוכימיה אנליטית  של 

 למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, נבנתה תמונה גיאוכימית מלאה של הצור

 

מזרח -סיתות באזור הדישון ושישה אתרי מגורים פרהיסטוריים בצפון. שלושה אתרי חציבה ו29יור א

ן לזהות קשר בינהם באמצעות חתימה גיאוכימית. ההשוואה הגליל ובעמק החולה אשר נעשה ניסיו

, כילפות( שבורים מאתרי נעשתה בין פסולת סיתות מערמות חציבה וסיתות לבין כלים )אבני יד, גרזינים

 (.1997סנה, ברטוב ורוזנשאפט,  -ת המגורים )מפה גיאולוגי
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  –רה, וכן שדה אילן האיאוקני המאפיין את מכלולי החציבה והסיתות של הדישון, הר עכב

דגימות  70'רצועת' החציבה והסיתות האיאוקנית של מזרח הגליל. התוצאות, המבוססות על 

ידים שונה( בשלושת המכלולים, מעידות על מאפיינים אחמשבע ערמות )כ"א מאתר 

וברורים של צור איאוקני מתצורת תמרת לעומת צור מתקופות גיאולוגיות אחרות. בו בזמן 

שלושה  –כימי של שישה אתרי מגורים באזור הדישון ובאזור עמק החולה -ון גיאובוצע אפי

כלכולית )בייסמון, -ה מהניאוליתמהפליאולית התחתון )מעיין ברוך, ברעם ויראון( ושלוש

(. החתימה 11שברי כלים מכל אתר )איור  10על בסיס ניתוח של    –ירי( הגושרים ועין מ

ערמות חציבה וסיתות  האתרים הושוותה לזו של שלוש כימית של פריטי הצור ה-הגיאו

ממכלול הדישון והתברר שאפשר לזהות התאמה מסוימת בינהם. התוצאות מראות כי 

הממצא הליתי  ה על בסיסכימית של פסולת סיתות מערמה שאופיינ-ימה הגיאוהחת

 הקרובים –התחתון  כפליאולית תחתון דומות לחתימה של פריטים מן האתרים מהפליאולית

  
 Rare Earth Elementsשל נתוני יסודות כדור הארץ נדירים )  Chondrite. נרמול בשיטת 30איור 

– REE מפריטי צור שנלקחו משלושה אתרי חציבה וסיתות מאזור הדישון ומכלים שנלקחו מששת )

 (.n=10 for each except for R [n=9]אתרי המגורים שנבדקו ) 
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 ק"מ צפון מזרחה( של מעיין ברוך.   20-)יראון וברעם( והרחוק )כ

ת המערבת פליאולית שתי ערמות החציבה והסיתות האחרות שנבדקו מכילות פסולת סיתו

אה התאמה בינן לבין הכלים שנבדקו מאתרי כלכולית. נמצ-תיכון וניאולית

(.  המחקר 12הניאולית/כלכולית של הגושרים, ביסמון ועין מירי )בערוץ הדישון( )איור  

מתודולוגי בסוגיות הקשורות לשימוש בשיטת שבוצע, כולל מעבר לאמור מעלה, גם דיון 

 גלם. ו האנליזות הכימיות, לצרכי מחקר חומריעותה בוצעאשר באמצ ICP-MS-ה

 סיכום

מזרח -'רצועת' החציבה והסיתות האיאוקנית שימשה מקור חומר הגלם המרכזי של צפון

עיני אבני יד, גר –ישראל, כאשר לתושביו היה צורך בהפקת פריטים בעלי נפח גדול 

חקר המוצג חלקית בסיור, מרחיב לוולואה, או גרזנים וכילפות נאוליתיים/כלכוליתיים. המ

הן  –יעותינו על פעילות האדם בתקופת הפליאולית התחתון והתיכון באופן ניכר את יד

היקפה  –בהיבט ההיקף המתועד של הפעילות בצפון ישראל, ובעיקר בהיבט אופי הפעילות 

ועה את החשיבה המקובלת כיום לגבי היכולת הקוגניטיבית, מודל התנהמאתגרים  –ואורכה 

ות האדם של תקופות אלו. המחקר מציג המרחבית ושיתוף הפעולה בין קבוצות באוכלוסי

את בית המלאכה הגדול ביותר שנמצא עד כה בלבנט של גרזינים וכילפות 

לאתרי עמק החולה, ניאוליתיים/כלכוליתיים והוא כנראה מרכז היצור של פריטים אלה 

כימי שמספק המחקר אפשר לזהות קשר בין אתרי הגליל ואולי גם הגולן. מסד הנתונים הגיאו

בה והסיתות, אך ערכו הוא גם בהיותו בסיס מידע רחב למחקרים עתידיים אשר ינסו החצי

 לזהות את מקור חומר הגלם של אתרים פרהיסטוריים בצפון ישראל. 

 ספרות
Finkel, M., Gopher, A. & Barkai, R. (2016). Extensive Paleolithic flint extraction 

and reduction complexes in the Nahal Dishon central basin, Upper Galilee, 

Israel. Journal of World Prehistory, 29, 217–266 . 

Finkel, M., Barkai, R., Gopher, A., Tirosh, O., & Ben-Yosef, E. (2017). 

Preliminary geochemical results (ICP-MS) of flint debitage from an extensive 
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 :3סיור מספר 

 גיאומורפולוגיה וסוגיות סביבתיות בגולן הצפוני

 3, 2, דן מלקינסון1סוזי-נורית שטובר

 החוג ללימודי ישראל, אוניברסיטת חיפה .1
 החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה .2
 מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה .3

 מבוא

ים הנמשך לאורך שולי הלוח הערבי מתימן רמת הגולן מהווה חלק משדה וולקני גדול מימד

ינה מורפולוגית, רמת הגולן ן השנים האחרונות. מבחמליו 30 -ועד תורכיה, ופעיל לסרוגין ב

מהווה יחידה פיסיוגרפית ברורה ונבדלת מהאזורים הסמוכים לה, למרות הגיוון הרב הקיים 

רפית הגדולה והן מהמגוון בתוכה. הרבגוניות הנופית של הגולן נובעת הן מהמשרעת הטופוג

ב אלפיני טרופי בכנרת לאקלים סומ', ומאקלים סוב 2200מ' ועד  -215האקלימי: מרום של 

בחרמון. בתוך כך, מאפייניו הפיזיים של הגולן משפיעים על המגוון הביולוגי ועל שימושי 

 הקרקע בידי האדם.

של החרמון בצפון הגולן הוא אזור נמוך סטרוקטורלית, התחום בבין האנטיקלינה 

 ק"מ בצפון; 5גיע לכדי והסינקלינה של העג'לון בדרום. רצף הסלעים המזוזואים בגולן מ

(. בתוך Meiler et al 2011ק"מ ) 1.5-2ואילו במרכז הגולן  עוביים של  סלעי הסנון הא כ 

קער זה הלכו והצטברו במהלך הפליוקן והפלייסטוקן רצף של קילוחי בזלת ותלי סקוריה. 

(. Meiler et al 2011מטרים במרכז הגולן ) 1000ובי הבזלת המקסימלי מגיע לכדי ע

בין התפרצות להתפרצות, הארוזיה, התחתרות הנחלים והתפתחות  בתקופות של שקט וולקני

 הקרקעות הפכו לגורם הדומיננטי בעיצוב הנוף.

ן, במרחב שבין היא הכרת היבטים גיאומורפולוגיים ואקולוגיים בצפון הגול מטרת הסיור

 (.1מרגלות החרמון להר אביטל )איור 
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הר חרמונית,  -5ברכת רם,  -4מפל סער,  -3רמת הבניאס,  -2ע'ג'ר, -1. מפת תחנות הסיור: 31איור 

 קניון נחל עורבים. -8צומת ווסט ומאגר עורבים,  -7פארק אביטל,  -6

 ג'ר מעיינות הווזאני והכפר ע': 1תחנה 

 ,Mor"ש; מ 1.6-0.9תצפית על קניון החצבני. הנחל חתור בבזלת חצבני הפלייסטוקנית )

ס"מ  3.1-5.5 -מ' ולפיכך קצב ההתחתרות מוערך ב 50 -(. עומק ההתחתרות כ1993

שנים. קילוחי בזלת חצבני משתרעים דרומה עד קיבוץ דן ומערבה עד גבעת שחומית,  1000/

 (.2מול קרית שמונה )איור 

כפר בזלת חצבני מכסה את בזלת משכי שגילה פלייסטוקן מוקדם. קילוחיה נבעו מאזור ה

כטרסות  משכי בלבנון והיא מלאה וזרמה דרומה בתוך אפיק החצבני. ניתן לעקוב אחריה

 (. Mor, 1993דבוקות לגדות הקניון בתוך ערוץ החצבני )
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לת חצבני בדרום לבנון וישראל. ערוץ החצבני חתור בתוך בזלת . תחום ההשתרעות של בז32איור 

 (.Sneh and Weinberger, 2003 -חצבני )בעקבות 

לבנון וכולל ארבעה קמ"ר בתוך  645משתרע על שטח של  ווזאני-אגן ההיקוות חצבני

אזור ההר ( 1אזורים מורפולוגים הנבדלים על פי הגובה והתהליכים המעצבים אותם: )

משטח האגן ומאופיין  33%מ'. האזור כולל  1500, כולל פסגות שמעל בנוןהגבוה בל

. העיצוב הקרסטי דומיננטי ונופים של שדות טרשים, דולינות 60% -גבוהים מ בשיפועים

כולל את השטוחים שגובהם נע בין אזור המדרונות המתונים ( 2ם ביותר; )ופוליות נפוצי

משטח האגן ומאופיין  42%רע על פני מ' מעל פני הים. אזור זה משת 900-1500

ים או בטרסות. השיפועים בו מתונים יותר בהתיישבות כפרית וחקלאות הררית בעמקי הנחל

ות של אבני חול, חוואר וחרסיות יחדות רכ ( והליתולוגיה האופיינית כוללת8-30%)

 יע לרום , מגאזור הגבעות שלמרגלות ההרים( 3מהקרטיקון התחתון, וכן גיר מהפאלאוגן; )
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 ,.Baroud et alינות הדן, ונחל סער+בניאס )אגן הההיקוות של נהר החצבני, מעי. 33איור 

2014.) 
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מ' מעל פני הים. זהו אזור גבעי, בנוי מחילופין של מגיר ובזלת. השיפועים בו  500של 

, הנמוכיםור המישורים אז( 4משטח אגן ההיקוות; ) 19%<( והוא כולל רק כ 5%נמוכים )

ני הים. האזור מהווה את חלקו מ' מעל פ 500מהאגן וגובהם אינו עולה על  7% -תופס רק כ

ות והוא משופע במים שמקורם במעיינות הגדולים שלרגלי הדרומי והנמוך של אגן ההיקו

ים דרג'ת. התהליכים הגיאומורפים העיקרי –החרמון: עין ווזאני, עין סראדה, עין אל עראב 

י אזור זה הם הצטברות סדימנטים )ויצירת קרקעות( לצד התחתרות החצבנהפועלים ב

ה לעמק החולה כפי שנראה גם בגבול ישראל לבנון, ולפני הכניס –במישורי הבזלת 

(Baroud et al., 2014 אורך הנחל 3( )איור .)ק"מ ומוצאו צפונית לכפר חצבאיה  65

( והוא אחד משלושת מקורות 4יור מלמ"ק )א 110-130בלבנון. נפח המים השנתי נאמד ב 

 (.5איור המים העיקריים של הירדן העליון )

 
 (.(Shaban, 2017. התפלגות הספיקה הממוצעת בחצבני 34איור 

 

 –נובע בתוך ערוץ החצבני מול הכפר ע'ג'ר וניזון מאקוויפקר הקרטיקון  עיין הווזאנימ

מעיינות שנובעים באגן החצבני, חלקן ניזונים  20 -(. הוא אחד מכ6איור ) Sannineתצורת 

-10מ"ק/שניה ) 0.3-0.8ר היורה וחלקם מאקויפר הקרטיקון. ספיקתו נאמדת ב מאקוויפ

 מ"ק שנה(.מל 25
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(. הכפר נכבש 2017 -אישי )נכון ל 2560לאווי, שאוכלוסייתו מונה הוא כפר ע הכפר ע'ג'ר

ושרטוט קו  2000חמת ששת הימים. עם נסיגת צה"ל מלבנון בשנת על ידי ישראל לאחר מל

שחלקו הצפוני של הכפר שייך ללבנון וחלקו הדרומי לישראל. לכל הגבול החדש, נמצא 

 (. 1982התושבים תעודות זהות ישראליות )מאז 

 
עליון. האיור משקף ספיקה ספיקה ממוצעת שנתית של המקורות העיקריים של הירדן ה. 35איור 

 Baroud etובבניאס, בהתאמה. )מלמ"ק בדן, בחצבני  114 -ו 123, 241שנתית ממוצעת של 

al., 2014 .) 

 
 (.Baroud et al., 2014. חתך גיאולוגי סכמטי בעמק החצבני, בן הר דב לרכס חממיס )36איור 
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 ר וטרסות נחליות: רמת הבניאס, קניון נחל סע2תחנה 

תרע בסוריה האגן משנחל סער זורם בקו המגע בין סלעים סדימנטריים לבין סלעי בזלת. 

מ' במורדות הדרומיים של  1650קמ"ר. ראשיתו ברום  54.1ובישראל, על שטח כולל של 

מ'.  330החרמון, והוא מהווה יובל עיקרי לנחל חרמון )הבניאס( אליו מתחבר ברום 

ים של הנחל מנקזים את מדרונות החרמון וזורמים בשיפועים גבוהים של האפיקים העליונ

הנחל מנקז את בקעת יעפורי השטוחה והאלוביאלית המשתרעת  ך מהלכו. בהמש40-50%

עד הכפר מסעדה. בבקעה נובעים שני מעיינות גדולים: עין סער הניזון מאקויפר היורה ועין 

הנחל נכנס בבת אחת לקניון תלול וחתור  משרפה שניזון מאקויפר הקנומן. בכפר מסעדה

 8.5%נחל בקטע זה הם בממוצע מה של הלעומק של למעלה ממאה מטרים. שיפועי הזרי

 .  4-5%ובאזור הבניאס יורדים ל 

כמחצית משטח האגן כולל סלעים קרבונטיים מן היורא ועד הקרטיקון העליון שמקורם 

בזלת וסקוריה( שמקורם בגולן. שאר סלעים וולקניים ) 40%בחרמון ובשוליו, וכמעט 

 (1ה הליתולוגיה באגן כוללת אלוביום וקרקעות. )טבל
תולוגיהלי  שטח  

 ]קמ"ר[
 שטח
]%[ 

 11.1 6.0 אלוביום
 6.2 3.4 פירוקלסטים
 50.5 27.4 סלעי משקע

 31.5 17.0 בזלת
 0.6 0.4 ברכת רם

 100.0 54.1 סה"כ
 . ליתולוגיה באגן נחל סער.1טבלה 

 

שנה.  110000הכביש לבניאס: הנחל חתור בבזלת סער שגילה כ פית מהגשר על בתצ

להלן(. T 2 -ו T1טרסות ) 2מטר. בתוך האפיק נראות  80ן קירות הקניון כ המרחק בי

 האפיק מופר על ידי הגשר ומעביר המים, ויש לכך השלכות על הטעונת המוסעת באפיק.

1T – ולה העליון חלק, מכוסה קרקע פיק הפעיל. גבמ' מעל הא 5 -הטרסה העליונה נמצאת כ

סה מורכבת בעיקר מבולדרים גדולים הנתמכים על ועצי אלון. גבולה תחתון לא חשוף. הטר
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חלוקי גיר; עיגוליות =  20%חלוקי בזלת ורק  80%(. Clast supportedידי חלוקים )

0.4-0.2 ;= 0.5m 50= 1m, D 90Dירות הטרסה . מטריקס חולי. רוחב האפיק בן שני ק

 (.8, 7מ'. )איורים  31א  הו

 
בזלת סער. בולדרים שחורים  – βsרסות באפיק נחל סער באזור רמת הבניאס. ות טנוכח. 37איור 

 בזלת, בולדרים לבנים גיר.

2T – מ' מעל האפיק הפעיל. גבולה העליון חלק, גבולה  2 -הטרסה התחתונה נמצאת כ

מ'. בנויה  19שוף. ממוסך ע"י טלוס. רוחב האפיק החתור מגדה לגדה הוא התחתון לא ח

 45%חלוקי בזלת,  55%בזלת וגיר, הנתמכים בתוך סדימנט חרסיתי חום. חלוקים של 

חרסיתי. )איורים  . מטריקס0.1m 50= 0.5m, D 90D =; 0.8-0.7יגוליות = חלוקי גיר; ע

7 ,8.) 

3m, D 90D =50 משופע בבולדרים ומגה בלוקים )באזור הקניוני אפיק נחל סער  –אפיק

= 1m .)קטנים וחצצים  , הצטברו במעלה הגשר חלוקיםבתחנה זו הסמוכה לגשר האירי

( הממלאים את השקעים בין הבולדרים ומשנים את מבנה קרקעית האפיק. המבנים 8)איור 

פוע קטן, האופיניים הכוללים שרטונות ואימבריקציות מאורכות חסרים, ובמקומם השי

אגם עונתי ך נעוצה בהפיכת מעלה הגשר ל. הסיבה לכarmorוקרקעית הנחל מכוסה בשכבת 
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כאשר מעבירי המים נסתמים או כאשר 

הספיקה גבוהה מדי לממדי המעבירים. 

מטר במעלה  100נמשכת כ ההפרעה 

 הגשר.

 : מפל סער3תחנה 

מפלים  24מפל סער הוא אחד מסדרה של 

(knickpointsגבוהי )מ' שזוהו על  2-ם מ

ק"מ בין הכפר מסעדה  6פני מרחק של 

 -ם גבוהים ממפלי 10למפל סער. מתוכם, 

לים מתחתרים בתוך מטרים. המפ 5

עמודוני הבזלת בעוד שהבריכות בבסיס 

המפלים חתורות בתוך הקלינקר הפריך 

(. בין הכפר מסעדה 9איור והנקבובי )

 מ'( האפיק מתחתר  667מפל הידידות )ל

 
 (Shtober- Zisu et al, 2018).אורך של נחל סער פיל ה. פרו39איור 

 

גודל החלוקים בטרסות ובאפיק  התפלגות. 38איור 

 הפעיל במעלה הגשר האירי ברמת הבניאס.
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בגולן. למטה מזה האפיק הבזלת שמקורה  בין הסלעים הסדימנטרים של החרמון לבין בגבול

פרופיל האורך קמור. בשתים מהברכות חתור כולו בבזלת. בין מסעדה ומפל הרסיסים 

בעונת הקיץ. ייתכן שאלה מעיינות הניזונים מרים כל השנה, גם שבתחתית המפלים המים נש

 עונים בין קילוחי הבזלת.מאקויפרים קטנים וש

אלף  760קצב ההתחתרות של נחל סער מתאים לקצבים אחרים שנמדדו בגולן. במהלך 

אלף  100שנה; במהלך  1000ס"מ/ 19.7 -השנים האחרונות התחתרות הקניון מחושבת ל

שנה. קצב נסיגת מפל  1000ס"מ/ 22-30 -מחושב לת קצב ההתחתרות השנים האחרונו

 (.Shtober-Zisu et al, 2018שנה ) 1000ס"מ/ 68 -ופה זו חושב ל( בתק10סער )איור 

ההיסטוריה הגאולוגית של קניון נחל סער מלמדת על קילוחים ממלאי אפיק שזרמו בתוך 

ורפולוגית שונות מבחינה מ העמק הקדום ועל התחתרות מאוחרת שהותירה שתי גדות

 ( מראים שלשהShtober-Zisu et al., 2018וליתולוגית. תיארוכים חדשים בצפון הגולן )

   

 (.Zisu et al, 2018 -Shtober( בראש ובסיס המפל )Ar39-Ar40. מפל סער וגילי הבזלת )40איור  

25m 

110.4 ± 8.9 ky 

112.5 ± 6.6 ky 



 9201 כפר בלום                                                           הישראלית                    כנס החברה הגיאולוגית
 
 
 

87 
 
 
 

מ"ש קילוחי  3.25( לפני 1שלבים וולקניים שעיצבו את המורפולוגיה של אגן נחל סער: )

 נראיםבזלת הכסוי זרמו על פני מרחב רב וכיסו את כל רמת הגולן, מצפון עד דרום. בצפון 

 ממקורותמ"ש בקעה בזלת דלווה  0.75 -ל 1.2( בין 2דמות הר רם וסביבתו; )שרידיהם ב

זרמו צפונה הגיעו שונים במרכז ובצפון הגולן, כדוגמת תל קצעה והר אודם. קילוחים ש

חל סער קדום בשלב למרגלות החרמון וכיסו את הקואסטות בשולי הקמר. אם היה קיים נ

 110-120( האפיק הלך והתחתר, ולפני 3דלווה; ) זה, הרי שהוא כוסה על ידי קילוחי בזלת

אלף שנה התפרצה בזלת עין זיוון. לפחות שלשה קילוחי לבה זרמו לתוך הקניון  והצטברו 

מ'. בסיום ההתפרצות נחל סער שב והתחתר בגבול בין הבזלת  50ות לגובה של במהיר

 הסדימנטרים והותיר מדרגת בזלת חתורה מעל האפיק. והסלעים

 : ברכת רם4תחנה 

 תצפית על ברכת רם, הקואסטות של החרמון, הר רם ועמק יעפורי. 

 פאלאוסול אשלי

אלאוסול חרסיתי התחום בין שני מחקר שנעשה בשוליים המערביים של ברכת רם, תיאר פ

אלף  800שנה והקילוח התחתון לכ אלף  3±233 -קילוחי בזלת: הקילוח העליון תוארך ל

(. המכלול הליתי שנמצא בפליאוסול Feraud, et al., 1983, Goren-Inbar, 1985שנה. )

( והכיל בנוסף לפרטי הצור גם חלוקי Acheulianתוארך לקומפלקס התעשייתי האשלי )

 אבן חול שמקורם בשכבות הקרטיקון החשופות במורדות הדרומיים של החרמון וכן חלוקי

ותר מהנוכחי גיר. נוכחותם מרמזת על האפשרות שאפיק נחל סער זרם בתוואי דרומי י

 -בלפחות כמה מאות מטרים בזמן הובלת החלוקים, ולפני כיסויים בקילוח העליון. לפני כ

(. התפרצות 1986ה כסתה את אופק הקרקע )מור, אלף שנהבזלת כרמים עליונ 233

 Shaanan)שנה יצרה את מא'אר ברכת רם ) אלף 129פריאטומגמטית שהתרחשה סביב 

et al., 2011  את ערוץ נחל סער צפונה למקומו הנוכחי, ובכך שינתה את וכנראה הסיטה

אם כך להסיק מערכת הניקוז הפעילה. כיום, ערוץ סער מפריד בין החלוקים למקורם. ניתן 

 כי מאז היישוב האשלי, הנוף של צפון הגולן השתנה משמעותית.
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Langgut et al. (2015)  ע ק"מ בארב 220בחנו את ממצא הפולן לאורך גראדינט של

תחנות, ובינהן ברכת רם. ניתוח גלעיני הליבה מצביע על מספר פאזות אקלימיות החל 

 ועד לתקופות הברזל המאוחרות. התפלגותמתקופת התפר בין הכלקולית לברונזה העליונה 

 ף השלישי לפני הספירה מצביעה על תקופההפולן המתוארך לאלף הרביעי ועד לאמצע האל

 
. מדרגת הבזלת של קילוח סער. בתמונה העליונה מפל הרסיסים מסומן בחץ 41איור 

 (.Shtober-Zisu et al. 2018אדום )
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( של עצי 10%ות גבוהה של עצי אלון, וכן בפולן רב יחסית )אופיינת בנוכחלחה יחסית, המ

קבע,  ופה זו ידועה ההתיישבות הכלקוליתית במרכז הגולן, המאופיינת במבניזית. מתק

בעיקר סביב חגורת המעיינות של הנחלים הגדולים. לטענת אפשטיין יישובי הקבע ננטשו 

התיישבות קבע, למעט תקופה מצאו עדויות ללפנה"ס, תקופה שלאחריה לא נ 3300סביב 

ם המבוצרים, כדוגמת מתחם יצחקי ומתחם לפנה"ס( במתחמי 2850-2650שנים ) 200של 

הוא בשינוי ההתיישבותי שמביא הממצא הארכיאולוגי. לביאה. ממצא הפולן תומך אף 

ציית חלה ירידה דרמטית בפרופור II לברונזה העליונה I  במעבר בין הברונזה העליונה

 -יורד מכ עצי הזית שנמצאו בבריכה. בכנרת בתקופה זו, אחוז הפולן של הזיתים הפולן של

אה לידי ביטוי בפולן בלבד. הירידה בפעילות החקלאית, כפי שהיא ב 15% -לכ 40%

פוליטיים -ובממצא הארכיאולוגי עשויים לשקף שינויים אקלימיים, או לחילופין שינויים גאו

זאת, יש להתייחס בזהירות לממצאי הפולן, שכן עיקרם שת האזור. עם שגרמו להגירה ונטי

שנתי, בעוד חתימה אקלימית קצרת טווח של בצורות לא -וח הצומח הרבמבוססים על נית

הכרח תבוא לידי ביטוי. מנגד, בהעדר מפעלי מים, אוכלוסייה המתקיימת, לפחות באופן ב

 אקלימיים קצרי טווח.ישה לשינויים חלקי, על גידולי מקנה ובעל, עשוייה להיות רג

ן ארוך )יחסית( שכן לא נמצאים שרידים נראה כי הרצף ההתיישבותי בגולן נקטע לפרק זמ

ברונזה  – III לוגים משמעותיים בגולן, עד לתקופת הברונזה הקדומהארכיאו

ליטית, הקברים -לפנה"ס(. תקופה זו מאופיינת בקבורה המגה 2300-1900) I ביינימית

הנראה תקופת ההקמה של רוג'ום אל הירי. בעוד שממצאי קבורה ופולחן למניים, וככל הדו

לפנה"ס  1900אחר נמצאים לרוב, עדות לחיי קבע בתקופה זו נעדרים לחלוטין. התקופה של

מאופיינת במיעוט של ממצאים ארכיאולוגים, ובהעדר כל סימנים התיישבותיים. במקביל, 

תחילת תקופה זו אופיין בשתי תקופות קצרות אקלים באזור בלפי ממצאי הפולן, נראה כי ה

 .Langgut et al בכמויות משקעים נמוכות. על פייחסית של תנאים יבשים ו

לפנה"ס. כמו כן, נראה כי סביב התקופה  2350אירועים אלו התרחשו סביב  ,(2015)

א לידי לפנה"ס חלה ירידה משמעותית בכמויות המשקעים, כפי שהדבר ב 2000-1800

-Barלממצאים הספלאוטמים שנמצאו במערת שורק ) בממצא הפולן, ומקבילביטוי 
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Matthews and Ayalon 2011  לפנה"ס נראה כי 1800(. בתקופת הברונזה התיכונה ~

האקלים שב להיות לח יותר. יחד עם זאת, לא נראה כי תקופה זו אופיינה באיכלוס הגולן 

 באוכלוסיות אדם.

 הר חרמונית: תצפית 5תחנה 

 פית לעמק הבכא, צפון הגולן ומערך תלי הגעש.תצ

נה הנופית בשנים הקרובות. במתחם עמק ינויים דרמטיים מהבחיאזור זה עומד לעבור ש

הבכא עומדים להקים חוות טורבינות רוח לצרוך הפקת אנרגיה חשמלית. עמודי הטורבינות 

טורבינות  40 -מעלה ממ'. ל 60יהיה מ' ומוטת הכנפיים של הלהבים  80יינשאו לגובה של כ 

 פארס.-ה באזור תלרוח יוקמו במתחם זה, ומספר דומה מתוכנן להקמ
הדיון הציבורי וחילוקי הדעות שנוגעים למהלך זה מרובים. מצדו האחד של המתרס עומדים 

המצדדים באנרגיה ירוקה, נטולת פליטות של גזי חממה. מצידו השני של המתרס עומדים 

בה המקומית עומדת לנגד עיניהם. בין הסוגיות שמעלים המתנגדים קיימת אלו שהסבי

גיעה בעופות דורסים, השפעה על אוכלוסיות היונקים, והשפעה אפשרית על התייחסות לפ

ערכו בעולם בנוגע להשפעת טורבינות רוח על עופות החרקים. מחקרים רבים נאוכלוסיות 

את עצירת הלהבים בזמן תגובה קצר, במידה  נודדים, וקיימים מנגנונים שונים המאפשרים

ם לטורבינות. מנגד, מידע מועט ביותר קיים בכל ומזוהים עופות, בעיקר דורסים, המתקרבי

קים באזור כוללות צבאים, חרקים. אוכלוסיות היונהנוגע להשפעה אפשרית על יונקים ו

מבוססים על האבקה זאבים, תנים שועלים ועוד. בנוסף, מרבית הגידולים הנשירים באזור 

ים שמוגדרים שמתבצעת על ידי חרקים. בארץ, הקמת הטורבינות מתאפשרת רק בשטח

ת בשטחים לשימושי קרקע חקלאיים, בעוד שבמקומות אחרים בעולם הטורבינות מוקמו

ן, קיים פער ידע באשר להשפעה האפשרית של הטורבינות על אוכלוסיות פתוחים. על כ

 המאביקים.
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 אביטל הוולקניי הר  : הפארק6תחנה 

אביטל. תוך כדי חציבה הפארק הוולקני שוכן בתוך מחצבה נטושה ומשוקמת מזרחית להר 

בסיס ב impactן פצצות, פצצות דמוי 'טיפה', מכתש נחשפו בדפנותיה תופעות וולקניות כגו

תוצר של התפוצצות  –פצצה געשת, אופקי סקוריה בדרגות מיון וגודל שונות, רסק בזלת 

( וקילוח לבה בבסיס ההר. חתך Weinstein and Weinberger, 2007טומגמטית )פרא

 סיתי נראה מכסה את פני השטח.קרקע חר

 במורד : סוללת מאגר עורבים. מאגרי המים בגולן והשפעתם על האפיקים7תחנה 

מאגרים ברמת הגולן, במטרה לפתור את בעיית אספקת  11נבנו  1999 -ל 1968בין שנת 

המאגרים שאיבה מהכינרת שעלותה האנרגטית גבוהה. אות רמת הגולן ולמנוע המים לחקל

אגני ההיקוות והם אוגרים מי שטפונות לצרכי השקיה. למרות לקים העליונים של מוצבים בח

מ"מ/שנה( לא  900 -ל 500המאפיינות את רמת הגולן )בין  כמויות הגשם הגדולות יחסית

ות על הצריכה החקלאית הגוברת בעונת הקיץ. המבנה מצויים מעיינות גדולים היכולים לענ

אוסולים חרסיתיים מונחים ביניהם, מגבילים בדרך כלל הרבוד של קילוחי הבזלת כאשר פל

וקה פורצים החוצה דרך מעינות נקווים בתוך הבזלת הסדאת מימדי האקויפרים. המים ה

 קילוח קטנים ורבים, או לאורך מדרונות הקניונים. 

פסים את המים לפני רדתם דרך הקניונים לכיוון עמק החולה והכנרת. אצירת המאגרים תו

לה פותרת את העלות האנרגטית הגבוהה הכרוכה בשאיבת מים מהכנרת המים במע

מ' )גובה  השדות  בדרום  400ה של מעל מ' לגוב -200 -יותר מ והעלאתם מגובה של

אפשרת השקיית שדות בכח הגולן(. יתרה  מזאת, מיקומם של המאגרים בגב הרמה  מ

 הגרביטציה בלבד וכמעט ללא צורך בשאיבה.

ר מאגרים הבנויים על ידי חסימת האפיק בסוללת עפר מאגרי גיא, כלוממאגרי הגולן הם 

תוואי הטופוגרפי ואוצרת מאחוריה את המים (. הסוללה מנצלת את ה12גדולה )איור 

 20%-למדיי גם לאור העובדה כי כ פתרון זה נראה יעילהגרביטציוניים היורדים באגן. 

אחוז המקובלים באזורים  2-3ערכים של מכלל הגשם היורד בגולן הופך לנגר עילי, לעומת 

 .אחרים בארץ
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הם שטח האגנים. המאגרים קמ"ר ש 610קמ"ר, מתוך  215 -סך כל השטח הסכור הוא כ

פח האגירה מסך כל הנגר העילי. נ 50%משטח אגני ההיקוות ובממוצע  35%מסדירים 

 קמ"ר במפלסם העליון.  6 -מלמ"ק ושטחם הוא כ 28 -הכולל הוא כ

ם בעלי יכולת לתפוס את רוב הנגר העילי. מאחר ומטרתם היא השקיית הגדולי המאגרים

ים לאפיק. לאחר אספקת המים לחקלאות בעונת הקיץ, שדות, הרי שמים אלה אינם חוזר

שמים הבאה. אובדן המים בהתאדות וחלחול לרוב נותרים המאגרים ריקים לקראת עונת הג

מציגה נתונים פיזיים של  2ם. טבלה מס' מכל נפח האיגו 20-25% -גם יחד מוערכת בכ

 מאגרי הגולן. 

שהיו מעוניינים בחיסכון  –חקלאי רמת הגולן  -בניית המאגרים לוותה בוויכוח בין המצדדים 

אשר טענו לפגיעה רבת היקף בנחלים. הגופים הירוקים בארץ,  -הכלכלי, לבין המתנגדים 

תחומי ורב שנתי שיעקוב אחרי -חקר ביןלמרות שהעשייה קדמה למחקר, הוחלט על ביצוע מ

התגובה 

 -הגאומורפולוגית והביולוגית למשטר ההידרולוגי החדש במורד המאגרים. המחקר החל ב

ניטור פעמיים (. בשנים הראשונות בוצע 13תחנות ניטור ובקרה )איור  28בהקמת  1984

ת ם מתבצעובשנה בכל תחנות המחקר בהמשך התצפיות והניטור רווחו ולמעשה עד היו

 . איור סכמטי של אפיק סכור על ידי מאגר גיא.42איור 
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התחנות מוקמו בחלקם העליון של הנחלים )במורד הסכר אם  תצפיות בחלק מן התחנות.

-Shtoberקיים(, בחלקם הקניוני ובאזור של מוצא הנחל ליד התחנות ההידרומטריות )

Zisu and Inbar, 2005.) 

 ברכת רם(.נתונים כלליים של מאגרי הגולן המשמשים לחקלאות )מלבד . 2טבלה 

 

 שם
ך ריתא

 הקמה

שטח אגן 

 קמ"ר

נפח 

 מלמ"ק

שטח 

הצפה 

 דונם

 גובה מים
רום 

 טופוגרפי
 אגן ניקוז

אורך 

 סוללה מ'

מרום 

 בנטל גולן
 950 ירמוך 940+ 11 600 4.2 24 1968

 1300 כנרת 800+ 15 400 2.5 13 1999 עורבים

 360 כנרת 850+ 6 200 0.5 10 1971 דלווה

 740 כנרת 895+ 8 170 0.5 10 1998 קטיף

 300 כנרת 720+ 7 150 0.3 41 1983 יוסיפון

 900 כנרת 810+ 11 420 1.2 13 1979 בני צפת

 400 כנרת 680+ 7 170 0.3 5 1974 בוטמיה

דבש 

 בזלת
 1600 כנרת 469+ 19 600 4 48 1983

רוויה 

 דליות
 1300 כנרת 425+ 18 720 5 8 1983

שעבניה 

 סמך
נרתכ 459+ 12 380 1.5 8 1983  1200 

בני 

 ישראל
 2300 כנרת 415+ 15 1400 7.5 35 1983
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 .מפת המיקום של מאגרי רמת הגולן. 43איור 

 

המאגרים. *נחל עורבים  . ממוצע שיאי גיאויות וממוצע נפחים שנתיים לפני ואחרי בניית3טבלה  

 .2013. נחל משושים וסמך מעודכנים עד 2018עד מעודכן 

 ממוצע נפחים שנתיים )מלמ"ק( ממוצע שיאי גיאויות )מ"ק/שנייה( נחל

לפני 

 המאגרים

אחרי 

 המאגרים

ירידה 

 באחוזים

לפני 

 המאגרים

אחרי 

 המאגרים

ירידה 

 יםבאחוז

 24.3 4.86 6.43 57.2 5.62 13.15 עורבים*

 15 23.17 27.32 5 83.2 87.95 משושים

 41 6.14 10.14 37 15.4 24.04 סמך
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אים שבעקבות הקמת המאגרים חלה ירידה בספיקות השיא ובנפחי המים מחקר מרממצאי ה

המשווה שלושה מתוך חמשת הנחלים  3המובלים אל הכינרת. ירידה זו נראית היטב בטבלה 

חרים )נחל יהודיה ם לנחל עורבים. בשני הנחלים האהמתייחסי 15-ו 14הסכורים, ואיורים 

ת המאגרים. ממוצע ספיקות השיא השנתיות ירד באופן ונחל דליות( אין נתונים שקדמו להקמ

בהתאמה(, ואילו בנחל משושים  49% -ו 37%טי גם בנחל סמך וגם בנחל עורבים )דרמ

טן מאוד, ולכן נחל . בנחל משושים המאגר ק5% -ממוצע ספיקות השיא ירד רק מעט, בכ

י הזרימה. הנחל יקורת על האפיקים הסכורים. תופעה דומה ניכרת גם בנפחזה מתפקד כב

בנפחי הזרימה, לעומת נחל  41%רשמה ירידה של שנפגע יותר מכולם הוא נחל סמך, שבו נ

 בהתאמה. 10% -וב 15% -עורבים ונחל משושים שבהם נרשמה ירידה בנפח הממוצע ב

במחצית  לרוב מתרחש והדבר אמל הוא כאשר רק המאגר מן חרריםמשו שהמים מאחר

המאגר  ממילוי מושפעים לכינרת המגיעים הזרימה שנפחי הרי  הגשמים, עונת של השנייה

בעלי  בנחלים הזרימה שיציבות לראות ניתן, למשל כך .הנחל של הטבעי מהמשטר ולא

המופרעים  בנחלים התקן ייתסט .מופרעים פחות שהם מאחר יותר גבוהה הקטנים המאגרים

 ,השנתיים בנפחים הן יאהש בספיקות שלהם, הן הממוצע מן יותר גדולה  וסמך( דליות(

 גבוהות תקן יותר. סטיות קטנה המאגר השפעת בהם האחרים בנחלים ניכר דבר שאינו

 שנים לצד מהממוצע קטנות ספיקות של שנים זרימות, על של גדולה על תנודתיות מלמדות

 שכן כך, כל בולטת אינה התופעה מופרעים הפחות מהממוצע. בנחלים יקות גבוהותספ של

זיסו וחוב', -הנחל )שטובר של הטבעי הזרימה למשטר האפשר ככל קרוב טרים משמייצג הם

2013). 

 בהתייחס לזמן וסמך דליות בנחלים מאשר גבוהות יותר הרבה משושים בנחל השיא ספיקות

 שנים הספיקה בנחל10 ל־ אחת שטפוני אירוע להתרחשות בהסתברות למשל, החזרה. כך

שנייה, /ק"מ 48 ו־ 75 נרשמו בהם וסמך דליות נחל תלעומ שנייה,/ק"מ 175 היא משושים

 שיא לספיקות הצפוי הזמן כלומר הסכורים, בנחלים החזרה זמן של תזוזה קיימת .בהתאמה

 ההסתברות את למשל וקנבד אם משושים. בנחל מאשר כפול יהיה וסמך בנחלים דליות

 היא חשותותרלה ההסתברות משושים שבנחל הרי שנייה,/ק"מ 150 שטפוני של לארוע
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 .שנים  45 ל־ אחת סמך ובנחל שנה 30 ל־ אחת דליות שבנחל בעוד ,שנים 4.5 ל־ אחת

 התפתחות  בנחל. הצומח להתפתחות קריטית להיות עשויה החזרה זמני תזוזת של המשמעות

 העצים הצעירים את לסלק עשוי השיטפון החזרה, שכן בזמן מאוד תלויה יםבאפיק עצים של

 הסכורים מאחר בנחלים כן אם מתאפשרת מעוצים מינים באפיק. צמיחת לגדול המתחילים

 40 או30 ל־ אחת מתרחש שורשיו על המעוצה הצומח את לכסח שבכוחו הגדול והשיטפון

מינים  התבססות מאפשרים סכורים םנחלי זו בדרך שנים. 5 או 4 ל־ אחת במקום שנה

 .(2013 זיסו וחוב',-משתנה )שטובר המינים ומגוון האפיק במרכז גם מעוצים

 
; הוכן ע"י ד. 2018 -)מעודכן ל . ספיקות שיא בנחל עורבים לפני ולאחר בניית המאגר44איור 
 אלוביץ(.

 
 .; הוכן ע"י ד. אלוביץ(2018 -)מעודכן ל שנתיים בנחל עורבים לפני ולאחר בניית המאגר נפחים. 45איור 
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 : קניון נחל עורבים8תחנה 

 תצפית על מפל עורבים, חלון סדימנטרי מתחת לבזלת,  מבנה קילוח לבה, מבנה מפל.

מ' מתחת לסביבתו. בתוך הקניון  ניתן לצפות  120עורבים חתור לעומק של קניון נחל 

קילוחים כשביניהם פלאוסולים עבים. בתחתית הקניון נחשף הרצף הסדימנטרי  9בסדרה של 

 (.1994גיל קנומן עד אאוקן )מור, מ

 מבנה קילוח לבה, קלינקרים לעומת מרכז מסיבי; מודלים להיווצרות משושים

ה על פני השטח שונה מאזור קירור הלב

לאזור בתוך קילוח הלבה. גג הקילוח 

קרר ראשון, נדחף קדימה הוא זה שמת

על גבי זרם הסלע המותך שתחתיו, 

ידי נופל בחזית הקילוח ונדרס על 

הלבה הזורמת, בדומה לתנועת זחל. 

בעוד שגלעין הקילוח חם ודוקטילי, 

יהיו מאוד מחוספסים, לא שולי הקילוח 

ומשובררים לבלוקים. שולי אחידים 

 (.16הקילוח נקראים קלינקרים )איור 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ספרות
 ע'GSI/5/86 (159 .). הוולקניזם ברמת הגולן. המכון הגיאולוגי, דו"ח 1986ור, ד. מ

 . הגולן, ארץ הרי הגעש, אקדמון ירושלים.1994. , דמור

 (.Suh et al., 2010מבנה קילוח לבה ). 46איור 
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 :4סיור מס' 

באגן ההיקוות של  המים מצוקת לאור הידרולוגיות סוגיות
 מים חדשים הכינרת ופיתוח מקורות

 4בורג בי, א3ליטאור , איגי2, יוסי גוטמן1גבירצמן חיים
 המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית .1
 חברת מקורות .2
 ל חי המכללה האקדמית ת .3
 המכון הגיאולוגי .4

 מטרות הסיור

. להבין כיצד משק המים הלאומי מתמודד עם משבר המים באגן ההיקוות של הכינרת, 1

 הנובע מהגידול בביקוש והירידה בהיצע. 

 ת מי התהום באקוויפרים לבין המבנים הגיאולוגיים. . להראות את הקשר הישיר בין זרימ2

הרדודות והעמוקות העיקריות בצפון הכנרת וגיות . להכיר את המערכות ההידרוגיאול3

 ואצבע הגליל.

 מבוא

להיום,  (. נכון1הכינרת )איור  של ההיקוות אגן את האחרונות בשנים פוקד קשה מים משבר

התחתון וזאת  האדום מהקו עלה אך במעט מעל רתהכינ החורף הנוכחי הגשום, מפלס למרות

המים.  הביקוש להיצע בין ביחס ייםדרמט םמשינויי נובע . המשבר2017לראשונה משנת 

 הכינרת של ההיקוות באגן המים הארצי, היצע המים מוביל הוקם לפני כיובל שנים, כאשר

 הארצי כן, המובילהמקומי, ל ש( מהביקוש"מיליון מטר קוב לשנה )מלמ 400-בכ גדול היה

היוצרות,  תהפכוה דרומה אל עבר מרכז ודרום ישראל. כיום ש של מים"מלמ 400-הזרים כ

 הצריכה גידול ועקב האקלים שינויי ש עקב"מלמ 200-בכ קטנה לכינרת המים כניסת

 ובגולן, אספקה בגליל בצריכה ש )גידול"מלמ 300-בכ גדל למים ואילו הביקוש במעלה,

 כיום על עומד השנתי עוןהירדן(. הגיר ולבקעת המעיינות מים לעמק זרמתירדן, ה לממלכת

 השנים בעשור לחקלאות המים אספקת קוצצה ,המשבר עם להתמודד כדיק. ב"מלמ 100-כ
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. מפת ליתולוגית של ישראל על גבי מפת תבליט של אגן ההיקוות של הכינרת )מתוך אתר המכון 47איור 

 הגיאולוגי(.

 

 חבורת בשן

ה
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ה
ת י

ור
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 גם יאהב מהמכסות. המשבר הכמותי 50%כדי  עד ביותר, לפעמים קשה באופן האחרון

ל(, "יליגרם כלוריד בליטר )מגכמ 300-מעבר ל עלתה הכינרת איכותי: מליחות למשבר

 .התייבשו לחים גידול באזור קטנה או אף פסקה ובתי המעיינות נביעת

 מים רבות, בכללם: שאיבת פעולות האחרונות בשנים המשבר, ננקטו על להתגבר בכדי

 המלוחים המעיינות של ההטייה ן, הגברתהגול וברמת המזרחי בגליל נוספת מהאקוויפרים

החולה,  ובעמק החרמון למרגלות העמוקים מהאקוויפרים ברת השאיבההכינרת, הג סביב

 הנובעים הזיהומים לחקלאות, עצירת והשבתם בשפכים העירוניים והטיפול האיסוף הגברת

 המים ברהועילו, מש לא בחקלאות האלה והקיצוץ הפעולות הכבול ועוד. אולם, כל מאדמת

המים בכינרת עצמה השתנתה באופן  . גם מערכתוהחמיר הלך הכינרת של ההיקוות באגן

דרמטי. תחנת השאיבה באתר ספיר שהייתה פאר היצירה במאה העשרים, פסקה )כמעט 

לחלוטין( מלשאוב מים בעשור האחרון ובעתיד היא תופעל בשנים בודדות כמפעל לניצול 

ק כמאגר רת איננה משמשת יותר כמאגר מים לאומי אלא רמי שיטפונות. מעבר לכך, הכינ

 מים ש"מלמ 150-מ יותר של כעת להזרמה המים נערכת ם מקומי. לאור כל זאת, רשותמי

 מקצת הפעולות את נסקור הסיור הנוכחי הכינרת. במסגרת לאגן החוף ממישור מותפלים

על המורכבות הגיאולוגית ונלמד והמגבלות  היכולות את מפורט, נבין באופן כה עד שננקטו

 .חים העמוקים שנקדחו בעשר האחרוןבאצבע הגליל מתוך ממצאי הקידו

 (2הסיור )איור  תחנות

 : מעיינות פוליה1תחנה 
נסיעה מכפר בלום דרומה עד למעיינות הממוקמים מצפון לעיר טבריה. נצעד על חוף האגם 

המעיינות, ובדרך נראה מספר  פון, מחורשת האקליפטוסים ועד הבריכות שנבנו עלבכיוון צ

 .Aימי פוליה -גם ליד הכיפה של המעיין התתמעיינות. נעבור 

 : מעיינות טבחה2חנה ת

סיעה קצרה ממעיינות פולייה למעיינות טבחה, הממוקמים בפינה הצפון מערבית של הכינרת. נ

התעלה  עיינות טבחה ומטה את המים של עין נור ועין שבע.תעלת המוביל המלוח מתחילה במ

 גולשים וזורמים אל האגם.לא מצליחה ללכוד את כל המים, וחלקם 
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מנגנון הנביעה של המעיינות המלוחים 

 בכינרת

בשתי התחנות הראשונות נעסוק בהמלחת 

הכינרת. מי הנגר העילי הנכנסים לכינרת מנהר 

הגליל הירדן ומיתר הנחלים המתנקזים מ

, מגכ"ל 15-25והגולן הם במליחות הנעה בין 

 אולם מי הכינרת הם בריכוז הגבוה בסדר גודל

מגכ"ל. הפער בריכוזים נובע  200-400 -

מהמעיינות המלוחים הנובעים סביב הכינרת, 

מגכ"ל.  1,000-20,000שהריכוז בהם נע בין 

 10%-המעיינות המלוחים תורמים לאגם כ

 ים.  מהמלח 90%-מהמים אך כ

 350-400מליחות הכינרת הטבעית נעה בין 

מגכ"ל, כלומר בריכוז שאינו מתאים להשקייה 

חקלאית. בכדי לאפשר את השימוש במי 

הכינרת לחקלאות, ובמטרה לבנות את מוביל 

המים הארצי, נבנה בשנות החמישים המוביל 

המלוח, המטה את מקצת המעיינות המלוחים 

ליש מטה כש אל מחוץ לאגם. המוביל המלוח

ת מהמעיינות המלוחים ובכך קטנה מליחו

מגכ"ל, המתאים  200-250הכינרת לריכוז של 

 להשקייה חקלאית. 

ימיים -המלוחים נובעים בחמישה אזורים, מתוכם שלושה על החוף ושניים תתהמעיינות 

 ימיים הם:-(. המעיינות החופיים הם: טבחה, פוליה וחמי טבריה, והמעיינות התת3)איור 

מגיעים בעיקר מהאקוויפר הקרבונטי של ברבוטים ומעגן. מי התהום המזינים את המעיינות 

. מיקום תחנות הסיור לפי 48איור 

 סדר כרונולוגי.
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סמוך חבורת יהודה בגליל המזרחי, הקבור 

לכינרת מתחת ליחידות אטימות צעירות יותר. 

הנביעה מרוכזת בחמשת המקבצים הנ"ל 

משום שרק בהם נחשפת חבורת יהודה על פני 

קומיים. מי השטח, עקב קיומם של הורסטים מ

דה הם התהום המתנקזים מאקוויפר חבורת יהו

מים מטאוריים המחלחלים בגליל המזרחי דרך 

(, אולם, 1)איור  המחשופים של חבורת יהודה

אל המעיינות מתנקזים גם מי תהום מלוחים 

מלגונת סדום( העולים מעומק רב, )שמקורם 

מהאקוויפרים של חבורות כורנוב וערד 

ומיחידות המילוי הצעירות שבבקע. השאלה 

רולוגים לפני המרכזית שהעסיקה את ההיד

כיובל שנים הייתה: מהו הכוח המניע הגורם 

 ק"מ( ולנבוע בפני השטח? 1-3למי התהום המלוחים לעלות מעומק רב )

(. לפי המודל הראשון, "מודל 4אסכולות והציעו שני מודלים )איור קרים נחלקו לשתי החו

הממלאים  הלחץ העצמי", קיים לחץ במעמקים עקב הקומפקציה של הסדימנטים הצעירים

את הבקע, שבתוכם מצויים המים המלוחים. לפיכך, במעיינות מתערבבים מי תהום משני 

ים שבגליל המזרחי, והמים תנקזים מהאקוויפרהמטאוריים המ-סוגים: המים המתוקים

הנסחטים מהסדימנטים שהצטברו בבקע. לפי המודל השני, "מודל השטיפה", המלוחים 

כל כך הרבה מים מלוחים, אלא המקור הוא מי התהום איננה מסוגלת לספק הקומפקציה 

של המים המלוחים שבחבורות כורנוב וערד, הנשטפים אל פני השטח במהלך הסירקולציה 

 המטאוריים במסלולי הזרימה העמוקים.

 

. מפת המעיינות המלוחים בכינרת 49איור 

 (.2002)מתוך גבירצמן, 
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 (.2002בירצמן, )מתוך ג שתי ההיפותזות להסבר מנגנון עליית התמלחות. 50איור 

: מה ניתן ללמוד מהתנהגות המעיינות המלוחים על מנגנון הנביעה? תשובה: לא ניתן אלהש

ק מסקנה ברורה, ובשל כך חילוקי הדעות בין החוקרים רק התחזקו. מסתבר שיחסי להסי

)איור  7ת מספר השפיעה והמליחות בכל המעיינות בגוש טבחה נראים כמו הבאר הארטזי

בירידה במליחות )יחס הפוך(. התנהגות זו תומכת במודל (, כלומר, העלייה בשפיעה מלווה 5

ונה הגשומה והמים המטאוריים המתנקזים הראשון, שהרי השפיעה מתגברת בע

מהאקוויפרים בגליל מוהלים את המים המלוחים הנסחטים מהעומק. לעומת זאת, יחסי 

לייה בשפיעה (, כלומר הע5)איור  6וליה נראים כמו מעיין מספר השפיעה והמליחות בגוש פ

גברת השפיעה מלווה בעלייה במליחות )יחס ישר(. התנהגות זו תומכת במודל השני, שהרי ה
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בעונה הגשומה, הנובעת מזרימה מוגברת באקוויפרים בגליל, שוטפת את התמלחות 

 העמוקות בעוצמה רבה יותר כך שהמליחות עולה.

שני פועל בגוש פוליה שהרי  ופן, לא יתכן שמנגנון אחד פועל בגוש טבחה ומנגנוןכל אב 

קרקעיים המזינים את -התת ק"מ(, ואגני הניקוז 7המעיינות קרובים זה לזה )מרחק של 

המעיינות בנויים מאותם האקוויפרים. בנוסף, יחידות המילוי שבבקע, המספקים מים 

ם את אותה הקומפקציה. הוויכוחים בין שתי מלוחים לשני מקבצי המעיינות, עוברי

שנה, ללא יכולת הכרעה. הוויכוחים המדעיים לוו  40-של ההידרולוגים נמשכו כ האסכולות

ובכללם: האם ניתן להוריד את הקו האדום התחתון בכינרת? וקי דעות מעשיים, גם בחיל

 והאם כדאי לשאוב מי תהום בגליל המזרחי?

המחלוקת הוכרעה באמצעות 

מודלים הידרוגיאולוגיים 

(, שרק 6חשבים )איור ממו

באמצעותם ניתן היה לכמת את 

עוצמת הזרימה באקוויפרים 

השונים ובגושים השונים 

(Gvirtzman et al., 

1997a,b המסקנה הייתה .)

שבשני הגושים התמלחות 

עולות מהעומק לפי "מנגנון 

! המשותף לשני השטיפה"

הגושים הוא שהאקוויפרים 

ם תורמים מים מתוקים הרדודי

יפרים העמוקים והאקוו

 מים מלוחים.  תורמים
פוליה )מתוך . יחסי שפיעה ומליחות במעיינות טבחה ו51איור 

 (.2002גבירצמן, 
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 (.2002. מודל הידרוגיאולוגי ממוחשב לזרימה בגוש פוליה )מתוך גבירצמן, 52איור 
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הגושים. בגוש  המעיינות נובעים מהמבנה הגיאולוגי השונה של שני ההבדלים בהתנהגות של

 ים הםוהאקוויפר הבזלתי שברמת כורזטבחה, האקוויפר העליון של חבורת יהודה 

 רייםלפיכך, המים המטאו מעיינות.הדומיננטיים, והם תורמים את כמויות המים הגדולות ל

מוהלים בחורף את המים המלוחים הנשטפים מהאקוויפרים העמוקים. לעומת זאת, בגוש 

דומיננטית יותר, והם שוטפים את  העמוקיםפוליה זרימת המים המטאוריים באקוויפרים 

 מעותי יותר דווקא בעונת החורף. בגוש פוליה מצויים על פניהמים המלוחים באופן מש

פר התחתון של חבורת יהודה, בעוד שבגוש טבחה אין מילוי השטח מחשופים של תת האקווי

 חוזר משמעותי לתת האקוויפר התחתון.

המודלים הממוחשבים הביאו גם למסקנה שהקומפקציה של יחידות המילוי בבקע יכולה 

 (Hurwitz et al., 2000מהמים המלוחים הנובעים במעיינות ) 5%-לתרום לכל היותר כ

טיפה" הביאה לשתי מסקנות תפעוליות בהקשר למשאבי המים ההכרעה לטובת "מודל הש

מטר( לא  -213סביב הכינרת. המסקנה הראשונה הייתה שהורדת הקו האדום התחתון )

העצמי. הוכחה נוספת  תגרום לפריצת תמלחות אל האגם, כפי שחששו תומכי מודל הלחץ

רידת מפלס הכינרת , כאשר משבר המים גרם לי2001לטענה זו הגיעה מאוחר יותר, בשנת 

 מטר( ותמלחות לא פרצו לאגם. המסקנה התפעולית השנייה  -214.87) עד הקו השחור 
 (.2012. ירידת מליחות מעיינות הברבוטים )מתוך טיבור וחב', 53איור 

הייתה שכדאי לשאוב מי תהום בגליל המזרחי ובכך להקטין את מליחות המעיינות ואכן, 

 
 (.2012. ירידת מליחות מעיינות הברבוטים )מתוך טיבור וחב', 54איור 
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-השואבים כקידוחים חדשים במעלה הנחלים עמוד וצלמון,  8נקדחו  21-בראשית המאה ה

מגכ"ל לערכים של  3,000-דה מליחות מעיין הברבוטים מערכים של כרמלמ"ש, ומאז י 20

 (.7מגכ"ל )איור  1,000-כ

לקדם מספר פרויקטים  שבר המים הנוכחי באגן ההיקוות של הכינרת הביא את רשות המיםמ

 באזור הכינרת:

הגברת השאיבה בשדות הקידוחים בגליל המזרחי במטרה להוריד עוד את מליחות  .א

 המעיינות.

ת התפיסה של המעיינות המלוחים והטייתם אל מחוץ לאגם באמצעות הגדלת הגבר .ב

 לוח והחלפת התעלה הישנה בצינורות חדשים.הספיקה של המוביל המ

 , והטייתם אל מחוץ לאגם.Aימיים, כדוגמת פוליה -ים תתתפיסת מעיינות מלוח .ג

 יה.מניעה מוחלטת של גלישת שפכים עירוניים אל האגם והזרמתם אל מט"ש ביתנ .ד

 התפלת מי המעיינות המלוחים ואספקתם לחקלאות. .ה

 .הקיים בו )הנובע מזרענת המים המלוחים והשפכים( םוהימזדן ורד הירמקום יש .ו

 : אגמון החולה3חנה ת

 סיעה ממעיינות טבחה צפונה לעמק החולה, כניסה לאתר האגמון עד לתצפית העגורים.נ

וד בעמק החולה. החתך הרדוד של בתחנה זו נתאר את ההידרוגיאולוגיה של החתך הרד

רום העמק. בחלק הצפוני מ'( בנוי מארבעה חומרי אב המשתנים מצפון לד 0-15העמק )

מ'( שבחלקו  6-7חרסיתי, המוחלף בכבול עמוק )ביותר, העמק מאופיין בחומר אלוביאלי 

א מ' מתחת לפני השטח( עדיין ניתן לראות פרגמנטים בלתי מעוכלים של גומ 4.5התחתון )

 הפפירוס. הכבול העמוק מציין את אזור ביצות החולה לפני הייבוש. במורד העמק, בסביבות

מ'  15אר גירי בעומק של מ' המונח על חוו 0.5-אגמון החולה, נמצא כבול מעבר שעומקו כ

תכולת גיר( המשתרע מהאגמון דרומה  80%ויותר. כבול המעבר מוחלף בחוואר גירי )

החולה לפני הייבוש. הכבול העמוק מאופיין במוליכות הידראולית ואשר מסמן את אזור ימת 

 יממה( ואילו כבול המעבר והחוואר מאופיינים בסדקים ונקבוביותמ'/ 0.001נמוכה במיוחד )

מ'/יממה. סדקים אלה מאפשרים מהירות  170גדולה שמתבטאים במוליכות הידראולית של 
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מ' מונח על שכבת  4-וק שעומקו כמ'/יממה(. האזור הסד 70זרימה לטרלית מהירה )

יממה(. ממשק חקלאי בעמק /מ' 0.01אקוויטרד המאופיין במוליכות הידראולית נמוכה )

הגבוהה של החתך הרדוד שמאפשר תנועה של החולה חייב לקחת בחשבון את התולכה 

מזהמים, דשן וחומרי הדברה מהקרקע לדרכי המים בואכה הירדן ומשם לכנרת. ניטור רציף 

ועד  2001העומד ההידראולי בשלוש תחנות ממערב ומדרום לאגמון החולה משנת של 

שטף  טף האנכי )ארטזי( בעמק אינו אחיד במרחב ובזמן,  ולכן חישוביהראה שהש 2005

אינם  MODFLOWהרכיב הארטזי בעמק החולה במודלים הידרוגיאולוגיים כדוגמת 

 מדויקים בלשון המעטה.

בארות תצפית בעמק  80-טרים גיאוכימים ואיזוטופים יציבים מניתוח גיאוסטטיסטי של פרמ

של העומד הידראולי במרחב אינו מעיד על תנועה מהעומד החולה הראה שהשינוי לכאורה 

צפון העמק לעומד הנמוך בדרומו. תנועת מי התהום בעמק מושפעת מגרדיינטים הגבוה ב

הום לתעלות הניקוז ובחזרה מקומיים ומצפיפות וגיאומטריית הסידוק המטים את מי הת

בי מאזן מים בעמק בעזרת לאזור הוודוזי. תנועה עקלקלה זו חייבת להילקח בחשבון בחישו

תעלות הניקוז ותעלות הירדן וההמלחה של קרקעות מודלים כלליים. הקשר בין מי התהום ל

 .8החולה כתוצאה מקשר זה מוצג רעיונית באיור 

י לספר על השפעת ממשק העגורים על תהליכי העתרה ננצל את ביקורנו באגמון החולה כד

 )אוטריפיקציה( באגמון החולה.

רם מאז , עליה דרמטית במספ2018עגורים חרפו בעמק החולה בשנת  50,000-למעלה מ

(. על מנת לצמצם את 10,000 >של המאה הקודמת ) 90-תחילת הניטור באמצע שנות ה

עניין שונים בעמק, הוכשר אזור האכלה יזומה  הנזקים לחקלאים ולמנוע קונפליקט בין בעלי

 500,000תיירות בעמק )-ן פינה לאקושל ציפורים ממערב לאגמון החולה שמהווה אב

נצפו כתמים ירוקים גדולים  2012ערך בשטח ההאכלה בשנת תיירים בעונה(. בביקור שנ

מחקר במיוחד של אצות שונות בשלוליות של שטח האכלה. תצפית זו הובילה להשערת 

משמעותית של זרחן  הטוענת שהממשק הנוכחי של האכלת העגורים עשוי לגרום לזליגה

ההאכלה ממערב  בשטח 2005ור האכלה לדרכי המים. בניסוי שדה גדול שנערך בשנת מאז
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ק"ג של זרחן כללי נעו דרך הסדקים מהירדן  300-לאגמון נמצא שבתנאי הניסוי למעלה מ

(. ריכוזי הזרחן Litaor et al., 2006לשטח ההאכלה )המשוחזר לתעלת הניקוז ממערב 

ניקוז המנקזות את אזור ההאכלה עלו באופן הזמין בקרקע ובסדימנטים של תעלות ה

 
במערכת )כבול מודל רעיוני של מערכת הזרימה הרדודה בעמק החולה, כולל תת האקוויפרים  .55איור 

ר וחוואר(, מערכת תעלות הרוחב ותעלות הירדן המזרחית והמערבית עמוק, הקומפלקס כבול/חווא

 (.Litaor et al., 2008)מתוך: 

שק העגורים הנוכחי. חישוב של כמות הזרחן המוספת על ידי משמעותי מאז החל ממ

טון זרחן, אולם רובו מסולק על ידי קציר  0.75-העגורים הראה שהציפורים מוסיפות כ

ל, שטף וד לממצאי תנועת הזרחן לדרכי המים בניסוי שצוין לעיצמחי מספוא בקיץ. בניג

 הזרחן לתעלות הניקוז מוגבל עקב שינויים 
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י והשטח מנוקז בעיקר על ידי אידוי הידראוליים שבוצעו בשטח ושיצרו מכתש הידרולוג

ף על ידי העגורים למערכת (. יחד עם זאת, רוב הזרחן המוסLitaor et al., 2014ודיות )

ביוגיאוכימית של עמק החולה מתרחש בזמן לינת הלילה של הציפורים באגמון. -ההידרו

  20 -מון באנליזה עיתית של ריכוזי זרחן, חנקן, גופרית וכלורופיל שנכנסו ויצאו מהאג

שנות הניטור האחרונות מעידה שיש עליה מובהקת של זרחן וכלורופיל היוצאים מהאגמון 

ואילך. השינוי  2010רחן וכלורופיל מהאגמון הואץ משנת העלייה בזליגת ז (. קצב9)איור 

(. Litaor et al., 2016בקצב תואם את העלייה במספר העגורים החורפים באגמון החולה )

 
( בזמן ביציאה מאגמון החולה )מתוך: C( והכלורופיל )B(, הזרחן )A. השתנות ריכוז החנקן )56איור 

Litaor et al., 2016.) 
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 לה את השאלה האם הממשק הנוכחי יגרום להעתרה קיצונית שתהפוך את אגמון ממצא זה מע

שקורה במקווי מים רבים באירופה, צפון אמריקה וסין? בימים החולה ל"מרק ירוק" כפי 

אלה נערך מחקר שאמור לנתח את הגורמים השונים המשפיעים על ריכוזי הזרחן באגמון 

וק. המחקר נערך במסגרת התכנית למדעי מרחואות מבניות וחישה בעזרת מודל של משו

 מדעי בגליל. מכון מחקר –ומיגל המים לתואר שני במכללה האקדמית תל חי 

 כללי : רקע5-ו 4תחנות 

אצבע הגליל הוא אזור נמוך טופוגרפית יחסית לסביבתו ומשכך מהווה בסיס ניקוז לזרימה 

דות האקוויפריות הרגיונליות הקיימות הן ממזרח והן עילית, כמו גם לזרימת מי תהום ביחי

ממערב. בנוסף, אצבע הגליל וגוש החרמון הם אזורים גיאולוגיים מורכבים, עשירים 

ולבנון, אשר חלקם מהווים את מקורות הירדן )הבניאס, הדן ישראל במעיינות בתחומי 

ימשו עד לפני מספר שנים והוואזני(. מעיינות נוספים באזור, כגון עין זהב ועין השומר, ש

כמקור למי שתייה. עדות למבנה הגיאולוגי המורכב נראית היטב כאשר משווים את מיקומם 

 ;Picard, 1963שנעשו באזור ) השונותשל העתקים בעבודות המיפוי הגיאולוגיות 

;Rosenberg, 1960; Glikson, 1964; Kafri, 1991;  ,סנה ווינברגר,  ;1990היימן

ולוגיה התת קרקעית באצבע הגליל ומצפון לעמק החולה מסובכת עוד יותר (. הגיא2003

ות בגלל  שהמגע בין השכבות האקוויפריות הרגיונליות )חבורות יהודה וערד( עם היחיד

ירות )בזלת חצבני וקונגלומרט עגל( הוא מגע של אי התאמה ארוזיבית. בשל כך לא הצע

הודה או ערד מונחת בכל מקום מתחת ניתן להגדיר במדויק איזו תצורה בחבורות י

 לקונגלומרט או הבזלת ובאיזה עומק.

ם גדולי האקוויפר החשוב ביותר בגזרה זו הוא אקוויפר חבורת יהודה שלו שטחי מילוי חוזר

בגליל ובדרום לבנון והוא מתנקז בסדרת מעיינות לאורך המגע בין הרי הגליל העליון ועמק 

צאים הללו מוקמו במהלך השנים קידוחי הפקה אשר החולה. לאורך נתיבי הזרימה למו

מספקים מים למערכות האזוריות. מצפון לעמק החולה קיים אקוויפר נוסף, מקומי 

זרימה דרומה לכיוון העמק וגם ממנו נשאבים מים במספר  קיימת )קונגלומרט עגל(, אשר בו

צבע הגליל )שטחי (. לחבורת יהודה אין כמעט מחשופים ממזרח לא10קידוחי הפקה )איור 
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החרמון ורמת הגולן(, והאקוויפרים הפעילים המתנקזים מערבה מרמת הגולן המוגבהת 

עמוק של תצורת חרמון ויפר הלשולי עמק החולה הם האקוויפר הבזלתי הפריאטי והאקו

שהינה חלק מחבורת ערד מגיל יורא. הראשון מהשניים מתנקז במעיינות על מדרונות רמת 

ספר גדול של מעיינות בבסיס המצוק של מרכז וצפון רמת הגולן הנקראים הגולן ובעיקר במ

 'מעיינות הדופן' ומשמשמים כמקור מים ליישובי העמק וכן לתיירות אזורית.

פקת מי תהום באמצעות קידוחים הייתה מוגבלת לחלק המערבי של אצבע בות, השנים ר

חבות הביאו לשיפור בהבנה של בין קריית שמונה למטולה. עבודות גיאולוגיות נר -הגליל

המבנה הגיאולוגי באזור אצבע הגליל ושל מערכת הזרימה באקוויפרים הרגיונליים של 

אולוגי, צוות מקצועי שכלל הידרוגיאולוגים ידרוגיחבורות יהודה וערד. על בסיס הניתוח הה

נליים מרשות המים, המכון הגיאולוגי וחברת מקורות, הגיעו למסקנה שבאקוויפרים הרגיו

של חבורות יהודה וערד ישנם אוגרים גדולים שאינם מנוצלים וניתן להפיק מהם באמצעות 

 11-ו 7חולה ידוחי ק 2007קידוחים עמוקים. על בסיס מסקנה זו נקדחו החל משנת 

(. קידוחים 10לחבורת ערד )איור  10וחולה  1לאקוויפר חבורת יהודה וקידוחי חורשת טל 

הגיעה  2018מק"ש. בשנת  2,300-2,700קה שנעה בתחום שבין אלה מפיקים יחדיו בספי

 מלמ"ק באיכות מי שתייה. 16-ההפקה מארבעת הקידוחים הללו לכ

הקידוחים הללו היא מפת ההעתקים המופיעה קדיחת אחד מתוצרי הלוואי החשובים של 

 .11באיור 

התמקדות מהקידוחים הנזכרים לעיל תוך  3יוצגו ממצאי הקדיחה של  5-ו 4בתחנות 

קרקעית בעמק החולה ולמודל הזרימה הקונספטואלי. -בתרומתם להבנת הגיאולוגיה התת

שמיר ושונית( ידוחי כמו כן, יתוארו הממצאים מקידוחים לחבורת ערד ברמת הגולן )ק

וחשיבותם להבנת משטר הזרימה באקוויפר עמוק זה שלא היה מוכר כלל עד תחילת שנות 

 .2000-ה

היה מקובל במחקר ההידרולוגי שעמק החולה אטום ברובו וזאת לאור במשך עשרות שנים 

 בעמק, ולכן הוצע שכניסות המים אליו מהאקוויפריים התולכות הנמוכות של שכבות המילוי
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החולה על גבי מפה גיאולוגית של האזור . מיקום קידוחי הפקה ומעיינות ראשיים בצפון עמק 57איור 

מעיינות המנקזים את אקוויפר תצורת חרמון, עגול כחול  –(; משולש כחול 2003ך סנה ווינברגר, )מתו

קידוחים לאקוויפר  –קידוחים לאקוויפר תצורת חרמון או יחידות אחרות בחבורת ערד, עגול ירוק  –

. קידוח קידוחים לקונגלומרט עגל –וכבא, עגול שחור קידוח לתצורת בר כ –חבורת יהודה, עגול צהוב 

ננו קידוח הפקה אלא קידוח גז עמוק נטוש למילוי עמק החולה שהוכנס המסומן ברבוע כחול אי 3נוטרה 

לאיור בשל חשיבותו להבנת מערכת הניקוז של אקוויפר חבורת ערד מתחת לרמת הגולן )פרוט בתחנה 

 המתאימה(.
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ת טל וחולה ק החולה על בסיס הממצאים מקידוחי חורש. מיקום העתקים ראשיים בצפון עמ58איור 

 (.2012)מתוך גוטמן וחבריו, 

של  (. התוספת בשנים האחרונותNeuman and Dasberg, 1977מרחביים קטנות )

 קידוחים בשוליים הצפוניים של העמק )קידוחים לחבורת יהודה( ובשוליים הצפון מזרחיים

ם הראו שהתפיסה יטור המפלסים ואיכויות המיוהמזרחיים של העמק )לחבורת ערד( וכן נ

הזו ככל הנראה שגויה וכמויות מים ניכרות חודרות בזרימה תת קרקעית למילוי העמק העבה 

(. על בסיס ממצאים אלה הוצב מודל תאים שהראה אכן שכמויות 2013 ,2012)גוטמן וחב' 

ת הסדימנטריות מים גדולות בהיקף של כמה עשרות מלמ"ש זורמות למורד בתוך השכבו

עמק החולה. חיזוק למודל זה התקבל בין השאר בהרכב האיזוטופי ה'קל' של העמוקות של 
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ך עמק החולה. הרכב איזוטופי הממוקם בתו 3<( שנמדד בקדוח נוטרה -7‰) 18-החמצן

 זה זהה להרכב שבמי חבורת ערד הניזונים מהר החרמון. 

עמק ולמיקום המוצאים אל מחוץ לעמק הערכה כמותית נוספת לזרימות מהשוליים לתוך ה

(. בעבודה זו 2018הושלמה לאחרונה במסגרת עבודת הדוקטורט של אבשלום באבד )

ים עם אפיון איזוטופי של מי התהום ובעזרתם נבנה שולבו ממצאים גיאולוגיים והידרולוגי

 ותי שהציע שמי התהום לעמק החולה מגיעים מכמהמודל קונספטואלי ולאחריו מודל כמ

כיוונים ומקורות: מאקוויפר חבורת ערד ממזרח ומצפון מזרח, ומאקוויפר חבורת יהודה 

בה אל צפון רכס הרי מער –וקונגלומרט עגל ממערב ומצפון. הוצעו שני מוצאים עיקריים 

טח. הקושי הרב בפיענוח נפתלי וניקוז ורטיקלי אל יחידות רדודות בעמק ובאידוי מפני הש

מים במרחב העמק )בעיקר מקידוחי גז נטושים( מעלה שאלה על הנתונים החלקיים שקיי

דיוק הכיול הכמותי ומותיר מקום רב לויכוחים בין אנשי המקצוע הן בנוגע לכמויות הדולפות 

 אל עמק וממנו והן למיקום מוצאי הזרימה הסבירים מהעמק.

 2: קידוח גומא 4תחנה 

 שמונה, שם ממוקם הקידוח.ה מאגמון החולה צפונה עד לפאתיי העיר קריית נסיע

כאמור, הועלו הסתייגויות שונות לכמויות המים הזורמות לתוך עמק החולה, ובעיקר לאלו 

בות המילוי בעמק. במסגרת עבודת הדוקטורט שלו הנוגעות לכושר האגירה וההולכה של שכ

שבמורדות  1בקידוח גומא  18-של החמצן מצא אבשלום באבד כי ההרכב האיזוטופי

( וזהה להרכב האיזוטופי של מי התהום של חבורת 7.1‰--ים של רכס מנרה קל )כהמזרחי

של אצבע  ערד. כלומר, מים מטיפוס "מי חבורת ערד" מוצאים את דרכם גם לחלק המערבי

ולכה והאגירה הגליל ועמק החולה. נתון זה ביחד עם ההבנה ההידרוגיאולוגית לגבי כושר הה

קות שבעמק החולה, הובילו לעדכון מודל הזרימה המוגבלים של שכבות המילוי העמו

הקונספטואלי שמדבר על אפשרות שחלק ממי התהום במערכת האקוויפרית העמוקה של 

(, 12אצבע הגליל זורמים מערבה אל מתחת לרכס מנרה )איור  חבורות ערד ויהודה בצפון

 ערד צפוי להימצא בעומק רדוד יחסית.  באזור שבו אקוויפר חבורת
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ס המיפוי הגיאולוגי נקבע שהמקום בו שכבות חבורת ערד צפויות להימצא בעומק על בסי

ין קריית רדוד יחסית ומי תהום יכולים תיאורטית לזרום דרכן מערבה, נמצא באזור שב

יל קרטיקון שמונה וצומת גומא, במקטע בו חשופות שכבות של תצורות נבי סעיד וחתירה מג

 תחתון. 

 
. כיווני זרימה משוערים באקוויפרים הרגיונליים בצפון עמק החולה. הקו הצהוב העבה מסמל 59איור 

חורשת טל וקידוחי חולה לרומי המפלס הנמוכים קידוחי את אזור "צניחת" המפלסים מרומי המפלס של 

 (.2017שבעמק החולה )מתוך גוטמן, 

החסר בהבנת מערכת הזרימה בצד נועד, אם כן, "לסגור" את פער הידע  2קדוח גומא 

המערבי של עמק החולה, לקבוע את סבירות מודל הזרימה מערבה אל מתחת לרכס מנרה, 

 המים בחבורת ערד ממערב לעמק החולה. ועומד  וכן יועד לבחון את איכות המים

, על גבי כיסוי קרקע שעל פי המפה 253126/787664נקודת הקדיחה סומנה בנ.צ. 

ח על גבי שכבות אבן חול וחרסית של תצורות נבי סעיד וחתירה מגיל הגיאולוגית מונ

 + מ'.85קרטיקון תחתון. הקידוח מוקם בצידו העלוי של העתק העמק ברום פני קרקע של 

מערב מעמק החולה ועד -החתך המשוער של הקידוח נקבע על בסיס חתך גיאולוגי מזרח

)סנה  1:50,000ליון מטולה בקנ"מ לראש צוק מנרה שהתבסס על המפה הגיאולוגית של גי

(, כמו גם על קידוחי המחקר לאגירה שאובה במנרה וניתוח של העובי 2003ווינברגר, 
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שבע )גג -ין אל אסד )בלנז'( וגג תצורות חלוצה בארתצורת עהכולל של החתך שבין בסיס 

 .1וקידוח הנפט חזון  2חבורת ערד( כפי שמתקבלים מחתכי קידוח חולה 

הקדיחה הראשונים התברר כי בסמוך לקידוח וממערבו, ישנו העתק נוסף שלא  כבר בשלבי

העתק זה ה. בשל היה מוכר קודם לכן וגם אינו מופיע במפה הגיאולוגית של גיליון מטול

מציג חתך גיאולוגי  13החתך העליון שנחדר בקידוח שונה לחלוטין מהחתך שבתחזית. איור 

 .2וח גומא מעודכן המבוסס על ממצאי קדיחת קיד

-מציג את חתך הקידוח, כאשר מתחת לשכבת המילוי מופיעה בזלת בעובי של כ 14איור 

כמויות מים גדולות ובאיכות  ן נמצאומ' שכולאת את שכבות קונגלומרט עין אווזים בה 75

מגכ"ל. ההרכב  20מק"ש באיכות של  135-מעולה. בשאיבה באוויר דחוס שאבו כ

, ערך שאופייני למים של אקוויפר חבורת יהודה. 5.3‰-היה האיזוטופי של החמצן במים 

אמה מ' ומתחתיו נכנסו )דרך מישור אי הת 355-קונגלומרט עין אווזים  הסתיים בעומק של כ

( לתצורת הידרה מגיל קרטיקון תחתון. בהמשך נחדרה תצורת עין אל 14זיבי, איור ארו

ל פי המפה הגיאולוגית היו אמורות אסד ומתחתיה תצורות נבי סעיד וחתירה )התצורות שע

מ' הקידוח חצה העתק ועבר לצידו העלוי ונכנס לחתך  563להופיע בראש הקידוח(. בעומק 

חלוצה מגיל יורא עליון. לאחר -ייני לתצורות באר שבעיט האופשל גיר נקי עשיר בקלצ

מ'  1,000חלוצה, נמשכה הקדיחה עד עומק -בדיקות איכות המים בתצורת באר שבע

חלוצה ומתצורת חרמון -בתצורת חרמון. הרכבי המים שנלקחו בנפרד מתצורות באר שבע

ים בקידוח הנפט הרכב הממגכ"ל(. הרכב זה הושווה ל 10,000-היו של מים מלוחים )מעל ל

ראש פינה שממוקם מדרום לעמק החולה, ועל פי היחסים הכימיים, נמצא כי המים בקידוח 

וחים קשור להיסטוריה הגיאולוגית של הבקע ולא יפורט שונים. מקור המים המל 2גומא 

-כאן. עם זאת, ניתן לומר כי ההעתק שאותר בקדיחה אשר העמיד את תצורות באר שבע

ל שכבות אטימות, גרם לניתוקם ממערכת הזרימה השפירה. כתוצאה מכך, רמון מוחלוצה וח

ית, לא נשטף מאוחר המים המלוחים שחדר לשכבות אלו אי שם בהיסטוריה הגיאולוג גוף

 יותר ע"י מי תהום שפירים כפי שקרה באזורים נרחבים לאורך הבקע.
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 (.2017)מתוך גוטמן,  2סס על ממצאי הקדיחה של קידוח גומא . חתך גיאולוגי מעודכן מבו60איור 

 10: קידוח חולה 5תחנה 

 דוח הממוקם בסמוך למושב מעיין ברוך.דרך קריית שמונה עד לקי 2נסיעה מקידוח גומא 

, 10ר חבורת ערד ויתוארו המסקנות מקידוחי חולה בתחנה זו תינתן התייחסות לאקוויפ

חלוצה והאחרונים -, שמיר ושונית. שני הראשונים מפיקים מתצורות באר שבע1חורשת טל 

 מתצורת חרמון. 
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 .2של קידוח גומא . חתך ליתולוגי וטכני 61איור 
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אקוויפר תצורת חרמון מתנקז במעיינות גדולים בשולי החרמון הדרום מערביים )דן, בניאס 

תוך עמק החולה בזרימה תת קרקעית כפי (, אולם גם דולף ל10צינים; איור וברכת הק

. המודל 3שהוכח מניטור הרכבים איזוטופיים של המים בקידוחים בעמק החולה, כגון נוטרה 

התבסס על ההבנה שקיימות  10וחולה  1פטואלי שעל בסיסו נקדחו קידוחי חורשת טל הקונס

יו שכבות חבורת ל ההכרה של המבנה הגיאולוגי, ולפדליפות במורד הר החרמון, כמו גם ע

ערד שבונות את הר החרמון נוחתות מערבה, דרומה ומזרחה, ובשל הנחיתה, ככל שהולכים 

יר של הבזלת ותצורת עגל חתך צעיר יותר ויותר. איור מערבה, מתקבל מתחת לכיסוי הצע

ראות את מישור אי , בו ניתן ל7,10,11מערב דרך קידוחי חולה -מציג חתך מזרח 15

 ידות הצעירות לחבורות יהודה, גליל וערד. ההתאמה בין היח

מצפון מזרח לקיבוץ מעיין ברוך הייתה שממוקם  10מטרתו המקורית של קידוח חולה 

 ק"מ 2-שממוקם כ 11יהודה, כדוגמת קידוח חולה ים משכבות אקוויפר חבורת להפיק מ

 

 (.2012מערב ממעיינות הדן למושב כפר יובל )מתוך גוטמן וחבריו, -. חתך גיאולוגי מזרח62איור 
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ממערב לו. אולם מתחת למילוי הצעיר נחדרו שכבות של תצורת עין אל אסד )קרטיקון 

ל ון(. המשמעות הגיאולוגית היא שכל חבורת יהודה והחלק העליון של חבורת הגליתחת

. במהלך קדיחת )תצורות מסעדה וקטיע( הוסרו על ידי הארוזיה שקדמה לשקיעת תצורת עגל

תצורת עגל פרצו מים ארטזיים משכבות החלוקים העליונות. המים היו בעלי הרכב כימי 

מציג על גבי חתך גיאולוגי את המודל  16ת יהודה. איור ואיזוטופי התואמים למים של חבור

 מים מחבורת יהודה לתצורת עגל. הקונספטואלי של מעבר

 
 (.2013)מתוך גוטמן וחבריו,  10דרום ממעיינות הוואזני לקידוח חולה -. חתך גיאולוגי צפון63איור 
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עם זאת, האיכות האקוויפרית של תצורת עין ם, גם בתצורת עין אל אסד פרצו מים ארטזיי

האיטי של הלחץ הארטזי והתולכות הנמוכות. הזרימה אל אסד נמוכה כפי שהשתקף בשיוב 

( O= 18-‰7.2מק"ש בלבד. על פי ההרכב הכימי והאיזוטופי ) 70-הארטזית הייתה כ

חרמון. ר המקור המים בתצורת עין אל אסד הוא מגשם היורד על מחשופי חבורת ערד בה

רים מרום נביעות וגבוה בעשרות מט 1העומד הארטזי זהה לעומד שנמדד בקידוח חורשת טל 

 הדן.

 
שמציג את מעברי המים מתצורת  1י ממורדות החרמון לקידוח חורשת טל . חתך גיאולוג64איור 

קים קידוחי חורשת טל שבע חלוצה מהם מפי-חרמון בשולי רמת הגולן והחרמון לתצורות באר

 .(2012)מתוך גוטמן וחבריו,  10וחולה   

לאחר מספר שנים של התדיינות התקבלה הצעת חברת מקורות להעמיק את הקידוח 

-מ', לתוך שכבות תצורות באר 900שבע חלוצה. הקידוח הועמק לעומק של -ארלתצורות ב

זהה לזו שבקידוח חורשת מק"ש, איכות המים  640-שבע חלוצה. הזרימה הארטזית הגיעה ל
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שבע -ה. חשוב להדגיש כי מחשופי תצורות בארשבע חלוצ-שגם מפיק מתצורות באר 1טל 

י השפיעה הארטזית והשאיבה, כי מקור המים חלוצה בהר החרמון קטנים וברור על פי היקפ

הוא מתצורת חרמון שלה שטחי מילוי חוזר נרחבים. מעבר המים הוא דרך העתקים 

. 17יור שבע חלוצה, כפי שניתן לראות בא-תצורת חרמון מול תצורות בארשמעמידים את 

לראות  היה הראשון שנקדח לחבורת ערד בשולי עמק החולה. כפי שניתן 1קידוח חורשת טל 

, מילוי העמק )לא תצורת עגל(, מונח שם באי התאמה ארוזיבית על בזלת תייסיר. 17באיור 

שבע חלוצה, ובעומק של -גיר של תצורות באר מ' חדרו בקידוח לשכבות 795בעומק של 

מק"ש. הקדיחה הסתיימה בעומק  1,200-ם ארטזיים בספיקה שמעל למ' פרצו מי 870-כ

 שבע חלוצה. -מ' בתוך תצורות באר 878

 זהה, גם ההרכב הכימי והאיזוטופי זהה.  10וחולה  1רום המפלס בקידוחי חורשת טל 

באזור )קידוחים ומעיינות( בשילוב ההבנה  ניתוחים גיאוכימיים של מקורות המים

 :למסקנות הבאותתוך ממצאי הקידוחים מובילים ההידרוגיאולוגית מ

ויפרים הרגיונליים באצבע הגליל. שני חבורת יהודה וחבורת ערד מהווים את האקו .1

 האקוויפרים נפרדים זה מזה הידרולוגית וכימית.

רדות, מערכת עליונה מהירה בשני האקוויפרים קיימות שתי מערכות זרימה נפ .2

ס מחבורת ערד, הוואזני מחבורת יהודה(, ומערכת שמתנקזת דרך מעיינות )הדן והבניא

 11-ו 7)חבורת ערד( וחולה  10וחולה  1עמוקה ממנה מפיקים קידוחי חורשת טל 

 )חבורת יהודה(. 

ועוד מסלולי הזרימה בשני האקוויפרים הרגיונליים לעבר בסיס הניקוז שבעמק החולה  .3

מערכות ההעתקים, מערבה )צוק מנרה?( מושפעים מהמבנה הגיאולוגי המורכב. 

צורת עגל שלחלקם אין ביטוי על פני השטח, בשילוב תהליכי הגידוע והשקיעה של ת

)שאף לה אין ביטוי בפני השטח( והבזלות הצעירות שמעל, הם האלמנטים העיקריים 

ם הרגיונליים ואת מסלול הזרימה בכל שמגדירים את גבולות ההשתרעות של האקוויפרי

 ס הניקוז שבעמק החולה והלאה מערבה.אחד מהם בנפרד לעבר בסי
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ה יחיד למי המילוי החוזר וכי המעיינות המוכרים באזור אינם משמשים כמקור יציא .4

 קיימים עודפי מים באקוויפרים הרגיונליים של חבורות יהודה וערד במורד המעיינות.  

רות של האקוויפרים הרגיונליים ישנם עודפי מים בסדר גודל של עש באופקים העמוקים .5

 מלמ"ק/שנה שניתן לנצלם לטובת משק המים.

 :המשך הפיתוח האזורי

מק החולה הוא אזור מורכב גיאולוגית והידרולוגית וישנן סוגיות כפי שתואר לעיל, ע

אלי ואת היכולת גיאולוגיות והידרולוגיות שהלימוד והבנתם ישפרו את המודל הקונספטו

 מספר נושאים הפתוחים למחקר ולבחינה: לנצל בצורה מיטבית את עודפי מי התהום. להלן

דיל בין רכיב הזרימה שנובע במעיינות פיתוח כלים אנליטיים ו/או כימיים שיאפשרו להב .1

 )דן, בניאס, וואזני( ורכיב הזרימה ממנו מפיקים הקידוחים העמוקים.

קוויפרית של השכבות העמוקות שבעמק החולה אשר שיפור הידע על האיכות הא .2

 מהווים ככל הנראה את בסיס הניקוז של העודפים והדליפות מהאקוויפרים הרגיונליים.

וגבולות השתרעותם באזור צומת גומא.  2המלוחים בקידוח גומא הסבר למקור המים  .3

  ניתוח גיאוכימי וההיסטוריה הגיאולוגית שלהם.

וגי אזורי באזור צומת גומא בניסיון לאתר את אותו "מיפתח" מחקר גיאולוגי והידרול .4

שמתחת לרכס מנרה דרכו אמורה להתרחש הזרימה של מי התהום מהאקוויפרים 

 ה. הרגיונליים מערב

בשורות הבאות יתוארו קידוחי שמיר ושונית שנקדחו בשולי רמת הגולן והמסקנות 

 ות שהתקבלו מהם. ההידרולוגיות והגיאוכימי

פר הגירי של תצורת חרמון מגיל יורא חשוף ברוב שטח החרמון )הצבע הכחול במפה האקווי

ובעים בשוליו, כגון ( והוא מנוקז במספר מעיינות קרסטיים גדולים הנ10הגיאולוגית, איור 

( ונוספים בשטח סוריה. במשך שנים לא היה ברור האם המעיינות 10הדן והבניאס )איור 

ל המילוי החוזר ברכס החרמון או קיימים מים נוספים נסתרים רסטיים הללו מנקזים את כהק

 הדולפים לתת הקרקע העמוק שבמורד. מאזני המים לא איפשרו לפתור סוגיה זו. 
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לעומק של  2003הפקה, נקדח בשנת -שהוגדר בראשיתו כקידוח מחקר 1 קידוח שמיר

ן. הקידוח נועד ולן אשר חדר לתצורת חרמומ' והיה הראשון בצפון מערב רמת הג 1,420

 בראש ובראשונה לתת פתרון לשאלת הרציפות של תצורת חרמון עם המחשופים בחרמון 

 
ועד עמק החולה.  1שמיר  . חתך גיאולוגי בצפון מערב הגולן, מ'חלונות שמיר', דרך קידוח65איור 

 (.2004' )מתוך בורג וחבריו, B-B, קו 19למיקום החתך ראה איור 
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ר זה. הקידוח אכן הוכיח רציפות לדחות אפשרות של דליפת מים דרומה באקוויפלאשר או ו

יפר עבה הידראולית משולי החרמון דרומה באקוויפר תצורת חרמון, וגם את היות האקוו

ואחיד מבחינה כימית, בעל אוגר גדול ובו בזמן עם מילוי חוזר מוגבל שמקורו ברכס החרמון 

של  ת. המידע המעודד שהתקבל מהקידוח איפשר בהמשך את קדיחתםותחלופת מים איטי

מ' עומק( ואת שיקומו והסבתו של קידוח  1,582מ' עומק( ושונית ) 1,397) 2קידוחי שמיר 

מ' עומק(. כל שלושת הקידוחים ממוקמים באותו בלוק  1,431הפקה )לקידוח  1שמיר 

לצרכים החקלאיים בצפון רמת הגולן  ( והם מהווים מקור מים חיוני18גיאולוגי צר )איור 

 ובצפון עמק החולה. 

כל שלושת הקידוחים ארטזיים וספיקתם המקסימלית כפי שנמדדה בתום הקדיחה הייתה 

מק"ש )שונית(. הלחץ הארטזי לפני  650-( ו2מק"ש )שמיר  1,000(, 1מק"ש )שמיר  500

חים גורמת לירידה אטמוספרות. ההפקה בקידו 12.5-13.0ההפקה בכל הקידוחים היה 

יב שדה הקידוחים. השיוב הממושך בעת הפסקת אזורית של העומד באקוויפר בתוך וסב

ההפקה מצביע על אגירות נמוכה )אוגר סדקים( ופרמאביליות נמוכה, בד בבד עם אוגר 

שההפקה  גדול. הנחת העבודה, המתבססת על הנתונים מהקידוחים, כולל גילי מים, היא

רכיב קטן ובה תוספת למאזן ובאה על חשבון האוגר העצום במערכת. מהקידוחים היא בר

מההפקה בא, ככל הנראה, על חשבון דליפות מערבה לאופקים עמוקים ונסתרים במילוי 

עמק החולה ואף על חשבון מוצאים טבעיים המנקזים את אותו אקוויפר, בעיקר מעיין ברכת 

נמוך מרום העומד בקידוחי שמיר והוא רום הנביעה של מעיין זה  הקצינים שליד הבניאס.

הקידוחים ולכן רגיש להפקה. תוצאות הניטור של השנים האחרונות  ממוקם בקרבה לשדה

-10-מראות אכן שהרכיב עשיר הסולפאט במעיין זה )הרכיב העמוק, ראה לעיל(, המגיע ל

 הגולן מערבה לתוך אופקים מנפח השפיעה, הולך ומצטמצם. עדות לדליפה מרמת 20%

ם של קידוחים בעמק. כך לדוגמא, מוליכים במילוי עמק החולה מתקבלת מהרכבים איזוטופיי

-ו -‰7.3 -( 10)איור  3ההרכב האיזוטופי של החמצן והמימן במים בקידוח נוטרה 

( מתאים אך ורק למילוי חוזר שבמקורו בחרמון. לא צפויה 2011בהתאמה )בורג,  -‰37.5

ין הדן מאחר והאחרון מצוי במערכת ניקוז שונה מצפון להפקה כל השפעה על שפיעת מעי
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(. ההשפעה על מעיין הבניאס הממוקם מדרום לשבר שיאון, אם 11שבר שיאון )איור ל

ים העונתית בספיקת המעיין בכלל קיימת, היא מזערית ולא מורגשת בתוך משרעת השינוי

 ובתוך טווח השגיאות במדידות. 

 20-קידוחי השדה זהה; ריכוז הכלוריד הוא פחות מ ההרכב הכימי והאיזוטופי בשלושת

מג"ל( ובעיקר  250מג"ל(, קלציום ) 55ל ומלווה בריכוזים גבוהים של מגנזיום )מגכ"

צב מחוזר, ולכן חסרי חמצן והמים מצויים במ C46⁰-מג"ל(. טמפ' המים כ 650סולפאט )

יזוטופי של החמצן קל ( בריכוזים נמוכים. ההרכב הא4NH+ואמוניום ) S2Hמומס ומכילים 

ילוי חוזר בחלקו הגבוה והקר של רכס החרמון. היחס , דבר המצביע, כאמור, על מ-‰7-מ

ה בין ההרכב האיזוטופי של המימן והחמצן מצביע על מילוי חוזר במשטר אקלימי דומה לז

>( גבוה יחסית ונובע ממצב החיזור של המים. ppb500השורר כיום. ריכוז הברזל במים )

 PMC1 -הזניח  14-הפחמןוריכוז  -‰2.6-( כC13ב האיזוטופי ה'כבד' של הפחמן )ההרכ

מצביעים לכאורה על גיל עתיק של המים )עשרות אלפי שנה(, אולם גיל זה הוא ככל הנראה 

סלע שמקורה בתהליכי המסת גבס ושקיעת קלציט -רקציית מיםעתיק מדי וזאת בשל אינט

רמים ל'הכבדת' ההרכב האיזוטופי של הפחמן ולירידת משני )אפקט היון המשותף(, אשר גו

. גיל מים של מאות או אלפי שנה לפחות סביר לאור גודל אוגר העצום 14-וז הפחמןריכ

 -ך(. ההרכבים האיזוטופיים הקולט את נפחי המילוי החוזר המצומצמים )זמן שהות ארו

)4S(SO34  ( ו19איור  ‰20)מעל-Sr86Sr/87 (0.70754-0.70757)  מצביעים על

סלעי בזלת ודולומיט. כאלה מצויים בגג החתך הטריאסי ובבסיס המסת גבס ימי ושטיפת 

ור המים לאקוויפר תצורת חרמון באזור שמיר )ובעצם י. מוצע לפיכך שמקהחתך היוראס

מתחת לכל צפון רמת הגולן( הוא במילוי חוזר בראש מבנה החרמון )אזור בקעת ארנה(, 

החוזר יכולים לשטוף בעומק רדוד יחסית גבס מגיל טריאס ובזלות שם אכן מי המילוי 

מגע זה, מי האקוויפר היוראסי. כתוצאה מודולומיטים הבונים את חלקו התחתון של החתך 

מתעשרים מאוד בסולפאט, בקלציום ובמגנזיום שריכוזיהם, כאמור, גבוהים במי הקידוחים. 

אלה שבקידוחי שמיר ושונית, עם מים דלים ערבוב בין מים עשירי סולפאט ומגנזיום, כמו 

את סלעי הגיר  במרכיבים אלה )מאחר ולא נתקלו בגבס ודולומיט בדרכם, אלא שטפו רק
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חרמון(, נראה במעיין ברכת הקצינים שבמורד הבניאס, במעיין  יביים של תצורתהמס

 (. 19)איור  10הבניאס עצמו ובקידוחי חורשת טל וחולה 

 

 
מים הקשורים בסולפאט במקורות ה. ריכוז הסולפאט כנגד ההרכב האיזוטופי של הגופרית 66איור 

מים במעיין הדן דלי סולפאט ובעלי הרכב איזוטופי  -לאקוויפר תצורת חרמון. מזוהים שני מרכיבי קצה 

בקידוחי שמיר 'קל' שמקורו במילוי חוזר על סלעי הגיר של תצורת חרמון והמסה של פיריט, ומים 

יין ברכת הקצינים, מעיין המסת גבס ימי. מע עשירי סולפאט ובעלי הרכב איזוטופי 'כבד', המצביע על

 (.2011הבניאס וקידוח חורשת טל מכילים את שני מרכיבי הקצה )על פי בורג, 

לאקוויפר תצורת  11 רם התוצאות החיוביות של קידוחי שמיר הובילו לקדיחתו של קידוח

 בחבורת שנמדד יםהמ מפלס .מ' 1,500 של (, לעומק10רם )איור  לברכת מזרחמ חרמון

 ושונית שמיר בקידוחי ( מהעומדים20מ', איור  20-במקצת )כ גבוה זה בקידוח ערד

 לזה שבקידוחי דומה של המים הכימי ק"מ( ואילו ההרכב 12-כ הוא הקידוחים בין )המרחק

משתרע על פני שטחים  ערד ורתשאקוויפר חב מראים  11ושונית. נתוני קידוח רם  שמיר

והנחת העבודה הסבירה היא שקיים רצף הידראולי הן דרומה  הגולן רמת נרחבים בצפון
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מתחת לרמת הגולן והן מזרחה לתוך שטח ריבוני סורי. מצב זה מרחיב עד מאוד את גודל 

ר ה מנפח האוגהאוגר של המערכת ומכניס לשיקולי התכנון והניצול נפח אוגר הגדול פי כמ

 המוכר באזור שמיר ושיפולי החרמון בלבד.

על בסיס נתוני המפלסים והעומדים בקידוחים ורומי נביעת המעיינות נבנתה מפת מפלסים 

(. מפת המפלסים מראה את רכיב 20לאקוויפר תצורת חרמון בצפון מערב רמת הגולן )איור 

ם אפשרות של ים, ומעלה גהדליפה מערבה לעמק החולה שהוכח גם באמצעים איזוטופי

 הטבעיים בירמוך. אין להשערה הגיונית זו עדות תומכת.  זרימה דרומה, אולי עד המוצאים

'מפעלי המים והניקוז בגליל  -המים מקידוחי שמיר מופקים לשימוש אגודות המים האזוריות 

אבו ( נש2014-)שונית הופעל ב 2011העליון' ו'מי גולן'. מאז הפעלת הקידוחים בשנת 

מלמ"ק )שונית(.  5.0-( ו2ר מלמ"ק )שמי 24.9(, 1מלמ"ק )שמיר  12.1מהם וסופקו 

פעולות ניטור הידרולוגיות וכימיות הנמשכות בקידוחים ובמעיינות זה מספר שנים מצביעות 

על ירידה איטית מאוד בעומד המים הארטזי בקידוחים עם ההפקה. מאחר והפקת המים לא 

 לירידה מתמשכת ואיטית מאוד בשפיעה הארטזיתעומד גורמת נעזרת במשאבות, ירידת ה

בכל שלושת הקידוחים. עם זאת בולטת היציבות בהרכב הכימי והאיזוטופי של המים בכל 

 שלושת הקידוחים.
בשל מיעוט הנתונים וריכוזם בפינה מצומצמת בצפון רמת הגולן, לא הושלמה עד כה עבודה 

ולכן גם לא ידוע כמה מותר להפיק רמת הגולן, כמותית למשטר הזרימה באקוויפר זה ב

 בלי ליצור שפילות גדולות והשפעות נוספות על מוצאי זרימה טבעיים.   מהאקוויפר

זה המקום לציין שהרחק מזרחה, סמוך לגבול עם סוריה נעשה בימים אלה ניסיון לנצל גם 

יה ם בעומק סוררכיב זרימה בתוך חבורת יהודה שמקורו ככל הנראה במילוי חוזר בשטחי

 )קידוחי חרמונית(.
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חרמון. קווים שווי . מפת מפלסי מים וכיווני זרימה באקוויפר תצורת 67איור 

מפלס משורטטים במקווקו ומבוססים על מדידות בקידוחי שמיר, שונית ורם 

מיקום החתך הגיאולוגי  –' B-Bורומי המעיינות שבשולי החרמון. קו  11

 .18המוצג באיור 



 9201 כפר בלום                                                           הישראלית                    כנס החברה הגיאולוגית
 
 
 

133 
 
 
 

 : תל קליל6תחנה 

 מזרחה עד לתל קליל הממוקם בצמוד לקיבוץ כפר סאלד. 10נסיעה מקידוח חולה 
נתאר את האקוויפר הבזלתי ברמת הגולן בדגש על מעיינות הדופן הנובעים בשולי  בתחנה זו

 רמת הגולן ונערוך תצפית לעבר עמק החולה. 

צעירים )חבורת בשן(. פוטנציאל המים של שטח רוב שטח רמת הגולן מכוסה בשפכי בזלת 

העיליים  מלמ"ש )לא כולל המעיינות למרגלות החרמון(. המים 250-מסתכם בכרמת הגולן 

העיליים והיתר זורמים  מלמ"ש במאגרים 35-מלמ"ש )מתוכם נתפסים כ 150-מסתכמים בכ

. מי התהום של (21מלמ"ש )איור  100-בנחלים לירדן ולכינרת(, ומי התהום מסתכמים בכ

מלמ"ש(, נובעים במעיינות הדופן  10ים )בקידוח האקוויפר הבזלתי הפריאטי נשאבים

מלמ"ש(, נובעים במעיינות הגבוהים הניזונים  40-גיונלי )כהניזונים מהאקוויפר הר

 20-הקרקע אל הירדן והכינרת )כ-מלמ"ש(, וזורמים בתת 30-מהאקוויפרים השעונים )כ

   מלמ"ש(.

(, 22מי התהום )איור מה באקוויפר הבזלתי הרגיונלי ברמת הגולן, כולל מפלסי שדה הזרי

באמצעות הצבת מודל הידרוגיאולוגי ממוחשב כיווני הזרימה ומהירויות הזרימה, התקבל 

(Dafny et al., 2003 המודל כויל באמצעות מפלסי מי התהום ותולכות שנמדדו .)

ינות ורכיבי מאזן המים ובאמצעות הרום בקידוחים, באמצעות הספיקות שנמדדו במעי

תנקז (: מערבי המ22יינות הדופן. האקוויפר מחולק לשני אגנים )איור הטופוגרפי של מע

 לכינרת ולעמק החולה ומזרחי המתנקז לירמוך. 

סוריה. האקוויפר -קו פרשת המים בין שני האגנים עובר בסמוך לגבול הבינלאומי ישראל

של י אגנים )צפוני קטן ודרומי גדול( וזאת בשל התרוממותו המערבי מחולק אף הוא לשנ

מחשופים סדימנטריים רכס טקטוני פרה בזלתי הקשור לשבר שמיר. ביטוי לרכס זה הם 

(. ההרכב 22-ו 10, 1בנחל עורבים, "חלונות שמיר", תל מנפוחה והר ורדה )איורים 

לעקוב אחר מסלולי  ( במי המעיינות והקידוחים מאפשרO18האיזוטופי של החמצן )

ביעת אזורי המילוי החוזר. המסלולים שוחזרו הזרימה באקוויפר הבזלתי, בדגש על ק

רכים האיזוטופיים בגשם לאלו שבקידוחים ובמעיינות. כאשר בודקים באמצעות השוואת הע

  -‰0.23את הערך האיזוטופי בגשמים ניתן לזהות את אפקט הגובה )גרדיינט איזוטופי של 
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לאקוויפר הבזלתי . הנחלים, המעיינות, המאגרים והקידוחים 68איור 

 (.2002ברמת הגולן )מתוך גבירצמן, 
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 (.2002. שדה הזרימה באקוויפר הבזלתי ברמת הגולן )מתוך דפני, 69איור 
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מצן במי הגשמים . הרכב איזוטופי של הח70איור 

 Dafny etוהמעיינות הבזלתיים ברמת הגולן )על פי 

al., 2006.) 
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גולן הם בעלי הרכב לות רמת ה(, וכך הגשמים למרג2002מ', דפני,  100על כל עלייה של 

  (.23)איור  -‰7.5בהרכב של ובמרומי הגולן הם  -‰5.0שכיח של 

כאשר בודקים את ההרכב האיזוטופי של החמצן במי המעיינות שברחבי הגולן, מוצאים 

יחסית שלכאורה אין התאמה עם ההרכב בגשמים. ההסבר הוא שהמעיינות השעונים הקטנים 

רוב אליהם, שומרים על ההרכב האיזוטופי של מי הגשם ים שטח הק)חלקם עונתיים(, המנזק

המקומיים. לעומת זאת, מעיינות הדופן הגדולים יותר, הניזונים מהאקוויפר הרגיונלי אשר 

מתמלא מגשמים היורדים הרחק במרומי רמת הגולן, שומרים על ההרכב האיזוטופי ה'קל' 

אלו גם דלים יותר בתכולת  . מעיינות(24שבמרומי רמת הגולן )איור יותר של הגשמים 

הטריטיום מאחר והמים מגיעים אליהם באיטיות )עשרות שנים( ממרחק גדול יחסית )עד 

 עשרות ק"מ(. 

כות מים גבוהה האקוויפר הבזלתי מנוצל כיום בסדרה גדולה של קידוחי הפקה בעלי אי

על נביעת מעיינות מלמ"ק. כדי להימנע מהשפעה דרמטית  10-כ בספיקה שנתית כוללת של

הדופן המהווים גם אתרי טבע ומרחבים אקולוגיים חיוניים, וכדי לחסוך בעלויות הזרמת 

מים במעלה הטופוגרפי, כל הקידוחים לאקוויפר הבזלתי ממוקמים במעלה רמת הגולן 

מחייבות הוספת תמידית של  נביעה. דרישות האספקה ההולכות וגדלותוהרחק מנקודות ה

( היא 2002יפר פריאטי איכותי זה. עבודת המסטר המקיפה של אלעד דפני )קידוחים לאקוו

 גם כיום הבסיס לכל עבודה תכנונית של הפקה מאקוויפר חשוב זה. 

 
ויפרים השעונים ובאקוויפר הרגיונלי המזין את מעיינות . מסלולי הזרימה השונים באקו71איור 

 (.Dafny et al., 2006הדופן  )על פי 
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 פרותס
מאזן ומשטר זרימת מי התהום בעמק החולה. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בגיאולוגיה, אוניברסיטת . 2018באבד, א., 

 בן גוריון בנגב והמכון הגיאולוגי. 

מי ראשוני במקורות מים בצפון מזרח עמק החולה. המכון הגיאולוג . סקר גיאוכי2011בורג, א., 

        תרשימים.     עמ' + טבלאות ו GSI/04/2011 ,21דו"ח וחברת מקורות, 

. תכנון הידרולוגי של 2004בורג, א., ביין, ע., גב, י., אחיפז, ז., מרדלר, א., גוטליב, מ. ופרי, י., 

ל דן ובשוליים המערביים של רמת הגולן, קידוח שמיר, הפקה מאקוויפרים עמוקים במורד נח

ות להמשך. דו"ח המכון ם הידרוגיאולוגיים וגיאוכימיים והמלצמהלך הקדיחה, סיכום ממצאי

 עמ' + טבלאות ותרשימים.  GSI/4/2004 ,43הגיאולוגי 

, יד . משאבי המים בישראל, פרקים בהידרולוגיה ובמדעי הסביבה, ירושלים2002גבירצמן, ח., 

                עמ'.             287יצחק בן צבי, 
  עמ'.  25, 1700מקורות  הקדיחה. דו"ח מהלך , סיכום2גומא  דוח. קי2017גוטמן, י., 

 באצבע התהום של מי הזרימה ומערכות . אקוויפרים2012גוטמן, י., ברגר, ד., בורג, א. וגב, י., 

גיאולוגי  מכון ח", דו1582מס'  מקורות חברת ח"ים. דותא קונספטואלי ומודל מודל הגליל, הצבת

GSI/25/2011 ,61  .'עמ  

 באצבע התהום של מי הזרימה ומערכות . אקוויפרים2013גוטמן, י., ברגר, ד., בורג, א. וגב, י., 

 מכון ח", דו1623מס'  מקורות חברת ח". דו2012-2013הגליל, הפקה מפלסים ואיכות מים 

  עמ'.  GSI/12/2013 ,26גיאולוגי  

. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך . ההידרוגיאולוגיה של האקוויפר הבזלתי בגולן2002דפני, א., 

 בגיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הגיאולוגי. 
טור, . התפתחות בקע ים המלח ושוליו בצפון ישראל בפליוקן ובפליסטוקן. עבודה לקבלת תואר דוק1990היימן, א., 

, GSI/28/90: דו"ח המכון הגיאולוגי המחלקה לגיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון לחקר הגולן וכן

 עמ', תקציר באנגלית. 82
. הערכת שפיעת המלח במעיין הברבוטים, ניטור ומחקרי כינרת, דוח פעילות 2012טיבור, ג., חרות, ב. ונישרי, ע., 

 .85-91, עמ' T15/2012ה לחקר הכינרת, חקר ימים ואגמים, דוח חיא"ל , המעבד2011המעבדה לשנת 
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 :5סיור מספר 

 החולה לעמק ממזרח ורעשים חורבות

 2, שמוליק מרקו1אמוץ עגנון

 .יתלמדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברהמכון  .1
 החוג לגיאופיסיקה, אוניברסיטת תל אביב. .2

 לסיור כללי רקע

דרום באזור הסתעפות של העתק ים -עמק החולה נוצר כשקע טקטוני מאורך בכיוון צפון

(. עיקר העתקת הטרנספורם 1( )איור Freund, 1965; Garfunkel et al., 1981המלח )

ם מזרח )הירדן ההררי( לצפון הפעילה מרוכזת על העתק החוצה את העמק אלכסונית מדרו

 
 מיקום הסיור: א. העתקים עיקרים באזור עם קצבי התנועה במילימטרים לשנה.  72. איור

 ,Hamiel et al., 2016 2.  .Gomez et al., 20033 .Nemer and Megrouhi .1מקורות המידע: 

 הערכה על פי מאזן. ב. אתרי נזק סייסמי במחוז בניאס )פאניאס( על רקע מפה גיאולוגית. .4. 2006
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(. בצפון מערב האגן ההעתק האלכסוני Schattner and Weinberger, 2008מערב )

 מסתעף להעתק היאמונה והעתק רום. גם במרכז האגן, באזור אגם החולה ההיסטורי, מסתעף

 Politi andראשיה )-ההעתק האלכסוני עם סעיף לצפון מזרח המתחבר להעתק שיאון

Agnon, 2009 ,2011; פוליתי.) 

קצבי התזוזה האופקית על ההעתקים השונים כפי שנמדדו בגיאודזיה לווינית והוערכו 

 .1במחקרים פאליאוסייסמיים נתונים באיור 

בניאס, בפינה הצפון מזרחית של העמק, היה מקודש עוד מהתקופה הכנענית. -אתר פניאס

מזרח לפניאס( הוקם בתקופה ההלניסטית, -״מ מדרוםהמקדש בחורבת עומרית )כארבעה ק

פיליפי סביב מקדשי פניאס. לאורך התקופה הצלבנית -סריהטרם בנה הורדוס את העיר קי

צוביבה -היתה בניאס מוקד חיכוך מול שליטי דמשק המוסלמים. זו התקופה בה נבנתה קלעת

הצלבנים מלהתקרב מז׳ לבניאס( כדי להרתיע את -צפ׳-)מבצר נמרוד( )כשני ק״מ מז׳

 למחוזות דמשק.

 רעידות אדמה הרסניות באצבע הגליל

(. אחד המפורסמים 1שים פגעו בנפת בניאס באלפיים השנים האחרונות )טבלה עשרה רעכ

 Russelלספירה. הרעש זכה לפרסום נוסף עם צאת מאמרו של  363-שבהם הוא הרעש מ

ם קירילוס ובמקורות . הוא השתמש במכתב שמיוחס לבישופ של ירושלי1980-ב

היא השנה בה קיסר  363 ארכיאולוגיים, וההקשר ההיסטורי מעניין וחשוב לפרשנות.

ביזנטיון, יוליאנוס ״הכופר״ ניסה לעצור את השתלטות הנצרות על האימפריה הרומית אשר 

. המכתב של הבישוף קירילוס )שנשמר ממנו רק קטע 324-החלה עם התנצרות קונסטנטין ב

פוליטי במועד הרעש -וכתב( מכיל אלמנטים דתיים ומשקף אולי את המתח הדתיבתרגום מש

(. מכאן חשיבות הממצא הארכיאולוגי כעדות Russel, 1980; Levenson, 2013ריו )ואח

 בלתי תלויה, ומעניין לבחון את התגליות בתחום בארבעת העשורים שחלפו. 

ון בקטגוריה של ערים ששליש במכתבו של הבישוף קירילוס יחד עם אשקלבניאס נזכרת 

(. שתי הערים תוחמות את אזור ההרס מצפון ומדרום בהתאמה, ומכאן 2מהן נהרס )טבלה 
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העניין בעדויות ארכיאולוגיות להרס במאה הרביעית שהתגלו לאחרונה באזור בניאס בכלל 

(. אילוצים על Stoehr, 2011בפרט ) ( וחורבת עמרית2015)סיכום מפורט אצל זיו, 

( סקר 2015(. זיו )Bijovsky, 2011רוך הנזק מתאפשרים במקומות לפי מטבעות )תיא

בפירוט את העדויות לרעש סביב בניאס )כמו ברחבי הארץ( וציין שאף כי אין עדות להרס 

עיר במתחם, העדויות באתרים סמוכים תואמות את האמור במכתב של קירילוס כי שליש מה

 חרב.
 נקשרו עם הרס באזור החולה רעידות הסטוריות אשר: 1טבלה 

 מגניטודה תאריך
 משוערת

 הקרע אורך
 ק״מ

 עיקריים מקורות שנפגעו בולטים אתרים

 (al., et Guidoboni 2004) צור צידון,  ? 303

,et Klinger 2014; (Agnon  עקבה פטרה, 40≤ 6.5≤ 362 אחרי
2015) al., 

 (,Russell 1985) 2 טבלה 20-10 6.5~ 19/5/363-18

 ביכובסקי, and Bijovsky) חלב גוש צידון, צור, ביירות, 100~ 7.5 551
1998; 2007 al., et Elias) 

 (al., et Ellenblum 1998) עתרת עכו, עומרית, 200 7.5≤ 20/5/1202

and Ambraseys ) נצרת עכו, צפת, קונייטרה, 20-10 6.6 30/10/1759
 et Nemer 1989; i,Barazang

2008 al.,) 25/11/1759 >7 80-50 חמה ביירות, דמשק, בק,-בעל 

 צידון, צור, טבריה, צפת, 80-50 7~ 1/1/1837
 דמשק

 Meghraoui, and (Nemer
2006) 

 

( הצביע על התאמה בין עדות ארכיאוסייסמית מתוארכת 1980) Russelהמאמר של 

׳ לחורבן. היו אלה עמודים ממקדש האריות המכונפים אשר 70-טית מפטרה משנות הנומיסמ

קרסו על מטבעות מהעשור השביעי של המאה הרביעית. חפירות מאוחרות יותר הראו 

ד אמצע המאה שפטרה לא חרבה במאה הרביעית, והמשיכה להתקיים ואף לשגשג ע

במאה הרביעית, שהתארכו  השביעית. המימדים החריגים של השתרעות הנזק לכאורה

 362-ק״מ( בעקבות חשיפת כנסיה באיילה אשר קרסה על מטבע מ 420מבניאס עד עקבה )
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(Thomas et al., 2007 הביאו חוקרים לחשוב שמדובר באחת הרעידות הגדולות ,)

העדר נזק באתרים מחוץ לבקע בלוח הערבי, וניתוח בהסטוריה של בקע ים המלח. אולם 

(, העלה ספק בקשר Agnon et al., 2006; Kagan et al., 2011המלח )סייסמיטים מים 

לבנט, והממצא -שבין נזקי הרעש בדרום )פטרה ועקבה( לרעש בצפון. פיזור הנזק בלוח סיני

( לשער שמקור 2014) Agnonהארכיאולוגי על חורבן פטרה במאה השמינית,  הביאו את 

ק הכרמל״( בעוד שרעש נוסף מאותן באזור עמק יזרעאל )״העת 18-19/5/363-הרעש מ

 שנים קרע את דרום הערבה. 

אתרים,  20מראה את מידת הנזק שהמכתב המיוחס לבישוף קירילוס מפרט לגבי  2טבלה 

מתרכז על  . במפה נראה כי הנזק המירבי2מתוכם בהם הנזק מפורט מופיעים באיור  15-ו

אמאוס. בהעדר תמיכה לקו טקטוני -סדרום( בין צפורי לניקופולי-קו מקביל חוף )בערך צפון

העתק יגור או נצרת. לשם הדגמת פיזור הנזק  -כזה סביר שמקור הרעש בעמק יזרעאל 

במרחב הוספנו בטבלה עמודה המראה את המרחק מצפורי, אתר שנפגע מאד והוא נמצא 

ב להעתקי עמק יזרעאל. כמעט ואין מתאם בין המרחק והנזק, למעט בתוך מקבץ הנזק וקרו

דעיכה של הנזק בשוליים הצפוני )בניאס( והדרומי )אשקלון(. העדר מתאם זה יכול להיות ה

( שכותבי המכתב ייחסו נזק רב למקומות שהיו 2013) Levensonמוסבר בטענתו של 

נחתה מקומית אחראית לפיזור בערכי ידועים ברדיפת הנוצרים. לחליפין יתכן שהגברה או ה

 (.Darvasi and Agnon, 2019הרעש )

( תומכות בהצעות שקרע נפרד בדרום 2015ושות׳ ) Klingerחפירות פאליאוסייסמיות של 

הערבה בבמאה הרביעית גרם לרעש שפגע בפטרה ואיילה, וכן את הטענה שמקור אחת 

בעומרית ייחס את חורבנה הסופי מרעידות אמצע המאה השמינית בערבה. אחד החופרים 

 a second earthquake in the“אה השמינית: גם כן למשבר הסייסמי של אמצע המ

middle of the eighth century CE appears to  have brought about the final 

destruction of the site” (Stoehr, 2011)פגעה רעידת אדמה  20/5/1202-. ב

 חולה, וכיום חופרי עומרית מייחסים לה את חורבנו הסופי של האתרמפורסמת נוספת ב
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(D. Schowalter הרעידה, אשר הסיטה את המצודה הצלבנית בתל עתרת בכ .)1.5-בע״פ 

 (.1998ושות׳ )  Ellenblumמ׳, תוארה בפירוט על ידי 

 1759(: 1במהלך שתי שנים בעת החדשה זרעו רעידות אדמה הרס באזור החולה )טבלה 

רת ועד החרמון קרעה רעידת אדמה את פני השטח מהכנ 1759באוקטובר  30-. ב1837-ו

לאורך העתקי הירדן ההררי, שיאון ורשאיה. קריעה של פני השטח הקשורה לרעידה של 

( נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות בתל עתרת, ובשוחות 6.5)מגניטודה~ 30/10/1759

(. Ellenblum et al., 1998; Marco et al., 2005פאליאוסייסמיות בבקעת הבטייחה )

ת ומבנים שהצעיר שבהם, מסגד מהתקופה העותמנית, מראה בתל עתרת חצה הקרע חומו

(; בבקעת הבטייחה מראים אפיקי Ellenblum et al., 1998ס״מ ) 50העתקה שמאלית של 

ק (. פיזור הנזMarco et al., 2005נחלים קדומים העתקה שמאלית בשיעור דומה של )

וקטובר בא 25עבור רעידת  6הביא חוקרים מוקדמים להערכת מגניטודה של 

(Ambraseys and Barazangi, 1989 מחקר פאליאוסייסמי של .)Nemer  ושות׳

לפי אורך הקרע וכמויות ההסטה. היה זה אך רעש מקדים  6.6( מציע מגניטודה 2008)

עה של הרי מול הלבנון לאורך אשר ליווה קרי 25/11/1759-( מ7לרעש הגדול )מגניטודה<

 ;  Ambraseys and Barazangi, 1989; Gomez et al., 2003העתק סרע׳יה )

Daëron et al., 2005; Nemer et al., 2008 1837(. מקורה של רעידת האדמה בינואר 

 ,Ambraseysבקרע שהשתרע ככל הנראה מאצבע הגליל לצידון, לאורך העתק רום )

1997; Nemer and Meghraoui, 2006קרעה רעידת אדמה  1759בנובמבר  25-(. ב

 Ambraseys and Barazangi, 1989; Daëron etתק סרג׳איה בלבנון )חזקה את הע

al., 2005; Nemer et al., 20087-(. המגניטודה של רעידה זו מוערכת כ. 

ת אדמה תיאר נזקי רעיד 1837ההיסטוריון אדוארד רובינזון שביקר בקלעת צובייבה בשנת 

הנראה המצודה לא נפגעה  ( וככלRobinson, 1837שנגרמו למצודה ״לפני שנים רבות״ )

. אם אבחנתו של רובינזון נכונה, הנזקים שרואים במצודה כיום 1837-מהרעידה שהיתה ב

 .1759נגרמו מהרעידה של 
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 מאפיצנטר ק״מ הוק-אד נזק סולם הנזק היקף ירע
 צפורי

  צפורי
 

 ובנותיה העיר

9 0 

 57 9 סבסטיה

 83 9 אנטיפטריס

 110 9 (אמאוס) ניקופוליס

 95 8.5 העיר כל יפו

 100 8 האזור עם מחצי למעלה לוד

  גוברין בית
 
 
 

 העיר ממחצית למעלה

7.5 130 

 40 7.5 שומרון

 110 7.5 ירושלים

 110 7.5 (ירושלמי פרוור) חדה

RDQLY * 7.5 80 

 120 7 העיר מחצית (Azotas) אשדוד

  אשקלון
 מהעיר שליש

6 140 

 66 6 בניאס-פניאס

 23 6.5 האזור עם מהעיר חלק הטברי

  שאן בית
 
 

 מהעיר חלק

 38 

 50  קיסריה

 90  גופנה

NSL **  8 

   מזוהה לא

 ולי זו ארכילאיס.א (2015זיו )* לפי 
 זו נצרת.אולי  Brock (1977)** לפי 
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 .Russel, 1980בעקבות  ממקורות היסטוריים וארכיאולוגיים. 363מפת הנזק מהרעש של . 73 איור
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 נזקי רעידת אדמה בחורבת עמרית

 30-לעקבת העתק שיאון )כמטר ממזרח  200-חורבת עמרית )עומארה=בנאים(  נבנתה כ

מטר גבוה מעקבתו שבשולי עמק החולה(. החופרים בפאזה הנוכחית )מאוניברסיטת 

שודרג במאה  מקאליסטר, מינסוטה( שייכו את החורבן מהמאה הרביעית של המקדש )אשר

(. עם זאת, המטבעות שנמצאו תחת Stoehr, 2011) 363השניה( לרעידת האדמה של 

לספירה, שלושה  335שנה עד לשנת  150-עמודים( מייצגים כלסטילובאטים )בסיסי 

(. מטמון אשר התגלה לאחרונה וטרם פורסם מחזק Bijovsky, 2011עשורים לפני הרעש )

 .Dהאחראי על הנזק מהמאה הרביעית באתר )את הספקות באשר לתיארוך הרעש 

Schowalter .)בע״פ 

בחזית המקדש )ממזרח( נחשפה רחבה מרשימה מאבני בזלת גדולות, אשר ניכר בה נזק 

תיעדה את הרצפה בפוטוגרמטריה וקבעה שהנזקים נובעים מפגיעת כותרות כבד. נטע וכסלר 

 (.Wechsler, 2017העמודים האדירים שקרסו בחזית המקדש )

באחורי המקדש )ממערב( חשפו החופרים ״בית קברות״ של חוליות עמודים וכותרות אשר 

 .1202קרסו עם חורבן האתר, לדבריהם ברעידה של 

  רקע הסטורי וארכיאולוגי לחורבת עומרית

 , יו״ר המכון לארכיאולוגיה גלילית, המכללה האקדמית כנרתרופ׳ מרדכי אביעםפ

חורבת עומרית שוכנת על גבעה קטנה, בין תל עזזיאת לגבעת האם ליד כפר סאלד. כבר 

יאולוגים המרשימים שנמצאים באתר, שמו לב לשרידים הארכ 19של סוף המאה ה סוקרים 

השנים האחרונות נערכו במקום  15שכללו שברי עמודים וכותרות קורנתיות גדולות. ב 

חפירות מטעם כמה אוניברסיטאות בארה"ב, ובמהלכן נחשו שרידי מקדש מפואר מהתקופה 

 שלבים עיקריים: 3הרומית ולו 

אך  2דש זה פורק על ידי מקדש שנבנה סביב אמצע המאה הא' לפנה"ס. מק מקדשון קטן

מקדש בעל ארבעה עמודים בחזית שנבנה  .2בסיסו )פודיום( נבלע בתוך הפודיום של מקדש 

במחצית השנייה של המאה הא' לפסה"נ ומזוהה על ידי החופרים עם המקדש לקיסר 

 ר יוסף בן מתתיהו.אוגוסטוס שנבנה על ידי הורדוס הגדול, כפי שמספ
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שנבנה בתחילת המאה ה ב' לסה"נ, כנראה  לכבוד הניצחון במרד מקדש המוקף עמודים 

 הראשון. הפודיום של המקדש הזה "בלע" את הפודיום של המקדש הקודם.

בנוסף למקדשים עצמם, יש חצר גדולה ממזרח ובה היו המזבחות של המקדשים. בחצר זו 

ממנזר. מצפון ו' לסה"נ, אולי כחלק -יזנטית, מאות ה'נבנתה כנסייה קטנה בתקופה הב

למקדשים היתה דרך שהובילה מהדרך הרומית העוברת בוואדי הסמוך ומצדדיה היו מבנים 

 ובהם גם בית מרחץ.

ממצאים מיוחדים אלו הובילו את החופרים להניע מהלך של שימור ושחזור חלקי כחלק 

 משמורת הבניאס הסמוכה.

 

 צובייבה )קלעת נמרוד( נזקי רעידת אדמה במצודת

קרבתה של מצודת צובייבה, המכונה כיום מצודת נמרוד, להעתק ים המלח ולענפים רשאיה 

( מאפשר בחינה של השפעת רעידות אדמה על המבנים 1ושיאון המתפצלים ממנו )איור 

( בעזרת סריקת לייזר 4קשתות )איור  90שבה. כדי לנתח את הדפורמציה במצודה סקרנו 

(LiDAR ) שמאפשרת כימות התזוזות במרחב. הקשת, אלמנט ארכיטקטוני שתומך בתקרות

חדרים ובקירות שמעל פתחים, נפוצה מאד במצודה. ניתוח מגוון גדול של קשתות בכל שטח 

 (.Hinzen et al., 2016המצודה, הניב תובנות על התנהגותן בזמן רעידת אדמה )
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 מצודת צובייבה )רקע היסטורי(

ת סברו החוקרים כי מבצר נמרוד הוא מבצר צלבני שהוקם כבר בסוף שנות במשך שנים רבו

ס הסמוכה. כתובות אבן שנמצאות , כשהצלבנים שלטו בעיר בניא12-העשרים של המאה ה

 ברחבי המצודה גילו שהמבצר הוקם לראשונה על ידי האיובים, כמאה שנים מאוחר יותר, 

 1275ידי הסולטן בייברס בשנת , ושודרג מאד בתקופה הממלוכית ב1227בסביבות 

(Ellenblum, 1989 האמיר דאהר אלֹעמר זידאני, שליט הגליל ולבנון, שיפץ את המצודה .)

 .18-אה הבמ

 
 

שאר ישוב; הגישה לאתר בדרך עפר  -התמצאות בחורבת עומרית. א. אזור כפר סאלד .  74איור

מדרום לנבי הודא. ב. תצלום אוויר של נבי הודא וחורבת עומרית. ג. תוכנית אתר עומרית. ד. תצלום 

 רחפן של מפולת כותרות וחוליות עמודים )באדיבות יניב דרבסי(.

אמוץ  עגנון
20~ מ׳

אמוץ  עגנון


אמוץ  עגנון
קוטר
~1 מ׳
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 מצודת צובייבה )רקע היסטורי(

ת סברו החוקרים כי מבצר נמרוד הוא מבצר צלבני שהוקם כבר בסוף שנות במשך שנים רבו

ס הסמוכה. כתובות אבן שנמצאות , כשהצלבנים שלטו בעיר בניא12-העשרים של המאה ה

 ברחבי המצודה גילו שהמבצר הוקם לראשונה על ידי האיובים, כמאה שנים מאוחר יותר, 

 1275ידי הסולטן בייברס בשנת , ושודרג מאד בתקופה הממלוכית ב1227בסביבות 

(Ellenblum, 1989 האמיר דאהר אלֹעמר זידאני, שליט הגליל ולבנון, שיפץ את המצודה .)

 .18-אה הבמ

 
 מסומנות באדום. (Hinzen et al ,.2016)חנות. הקשתות שתועדו בסקר מפת האתר והת75. איור 

 1תחנה 

 מבט ממגרש החניה: התמוטטות קירות

אבני בניין מסותתות שמקורן בקיר המערבי של המצודה נמצאות לאורך המדרון. שרידי 

 י כלפי מערב ולפיכך היה יציב ולא סביר שהאבנים נפלוהקיר מראים שהוא נבנה נטו
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כיוון מערב. המקור בתהליך ממושך של בליה. כדי להפילן נדרשה פעולה של כוח אופקי ב

 הסביר ביותר לכוח כזה הוא רעידת אדמה.

 2תחנה 

 מערבי: נזק לקשתות וקמרונות-המגדל הצפון

ל מסוים שמעבר לו היא נכנעת על ההנחה המקובלת היא שקשת עמידה בעומס אנכי עד גבו

. אבל בקשתות רבות שמצויות בתחום השפעה של רעידות אדמה רואים 5כמתואר באיור 

 של אבן ראשה או אבנים סמוכות לה. סימולציות ממוחשבות הראו שחריגת אבניםחריגה 

 Kamai, 2006; Kamai andהקשת יכולה להיגרם על ידי רעידות אדמה חזקות )

Hatzor, 2005 .לכן אנו רואים בחריגת אבני קשת עדות לרעידת אדמה חזקה .) 

 
 נעת תחת עומס סטטי אנכי.קשת נכ. 76 איור

-בקירות שכיוונם מזרח ( יש שלוש קשתות6במגדל השער המערבי של המצודה )איור 

מערב. האבנים שחרגו בכל שלושת הקירות נמצאות ממזרח לאבן הראשה, בצד הקרוב 
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נזק אופייניים לרעידות לסלע התשתית. בצד המזרחי של רחבת השער ניכרים שני טיפוסי 

 אדמה: תזוזה אופקית של אבני בניין גדולות ושבירה של פינות )שיחון( ומקצועות האבנים.

שורה  הכניסה אליו נמצאת ממערב לשער, חרגהמעל מסדרון ״המעבר הסודי״, שבקימרון ש

-5-כ דרום הוא (. שיעור החריגה בקטע המסדרון שכיוונו צפון7ארוכה של אבנים )איור 

 5-מערב שיעור החריגה יורד לכ-ס״מ אבל בקטע הנמוך של המסדרון שכיוונו מזרח 20

 (. 8ס״מ )איור 

(.9דל כלפי מערב )איור העליון של המג תנועה של החלקיכום התזוזות מלמד על ס

  
 .(Hartal, 2001)מגדל מערבי, שיחזור של משה הרטל 77. איור 

 3תחנה 

 שנמצאה בין הריסות מגדל השער 1275כתובת משנת 

 13-אחת הכתובות שהוצבו במצודה בפקודת בייברס ומעידות על בנייתה במאה ה

(Ellenblum, 1989).  האל הרחמן והרחום המגדל המבורך הזה חודש מחסדו של "בשם

אדון הנעלה המלומד הישר לוחם מלחמת הקודש החייל אדוננו הסולטאן אלמלכ אלטאהר ה

 הנתמך בידי )האל( המנצח רוכאן אל דוניא ואלדין סולטאן האסלם  הערוך לקרב על הגבול

למות אבו אל פתח בייברס והמאמינים מחסל פורקי העול המתמרדים, מחייה הצדק בשני העו

שותפו של אמיר אל מאמינין )הח'ליפה העבסי( ציווה על ביצוע )עבודה זו(  אלצלאחי.
הנדיב, האדון, המפקד הגדול )ממלוכ של( אלטאהר )בייברס( ואל סעיד אדונינו הגביר 

, זה שאותו משרתים, אלבדרי בדר המאושר ביותר, המרומם )יורש העצר( המפואר ביותר
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אלגיא ואלדיין ביליכ )ממלוכ של( אל מליכ אל טאהר ואל סעיד שהאל יאריך את ימיו. זה היה 

בתקופת כהונתו כמושל של המפקד הגדול בדר אל דין בכתות ובפיקודו של המפקד הגדול עלם 

ביצוע עבד אלואהב אלדין סנג'ר אלמג'אהדי ובניהולו של רב האומן אל רחמן אל מוהנדס וב

( )כתובת זו נעשתה( בתכנון 1275ביולי  18) 674הבונה בעשרים ושניים למחרם של שנת 

  יוסוף".

 ממצאי סקר הקשתות

תיעדו באמצעות צילומים דיגיטליים וסריקות לייזר  (Hinzen et al., 2016) הינסן ושות׳

קשתות ברחבי המצודה. הסקירה כללה  90אליהן, בסך הכל את כל הקשתות שניתן להגיע 

ני התזוזה והערכה של אינדקס שמתאר את מידת הנזק לקשת בשלוש מדידה של כיוו

. דפורמציה 2. סדקים באבני הבניין של הקשת ובחיפוי טיח או במילוי המלט, 1קטגוריות: 

. שבירה של פינות )שיחון( 3הכוללת תזוזה אנכית ו/או אופקית או רוטציה של אבני הקשת, 

  .(10או מקצועות אבני הקשת )איור 

( אנו מסיקים שברוב המצודה אין מתאם בין 11ר דרגת הנזק באתר )איור מפיזו

האוריינטציה של הקשתות ומידת הנזק. הרושם הסובייקטיבי שמתקבל מהתצפית במגדל 

(. המגדל 11דול )איור השער המערבי נסתר על ידי הסקר הכללי שמראה פיזור כיוונים ג

דה למדי. המגדל הזה נבנה על מדרון המערבי חריג בכך שהתנועה של חלקו העליון אחי

שמורכב מהתשתית הסלעית של הגבעה וככל הנראה התנועה משקפת את התנועה העיקרית 

 של התשתית במקום עם תאוצה מרבית בכיוון מערב.
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 ,.Hinzen et al)הדמאת לייזר מראה את החריגה של שורת האבנים במסדרון המעבר הסודי . 78 איור

2016). 
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. א: מבט בפרספקטיבה ממזרח על (Hinzen et al., 2016)ניתוח התזוזות במגדל המערבי . 79איור 

מבט מפה  מסדרון ״המעבר הסודי״. הצבעים מבטאים סריקות לייזר שונות שחוברו לתמונה אחת. ב:

(. ג: מבט מלמעלה על המסדרון. שורת האבנים שחרגה 2001על רצפת המגדל )על פי משה הרטל 

וצגים בהתאם למקומם במסדרון. ד: מידת החריגה ממקומה בקימרון מסומנת בצהוב. חתכים לדוגמא מ

 של אבני הקימרון בחתכי הרוחב שמוצגים בחלק ג׳.
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 .2001 הרטל פי על הבסיס מפת. (Hinzen et al., 2016)ת התזוזות במגדל המערבי מפ. 80איור 
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 .(Hinzen et al., 2016)מיון תופעות הדפורמציה בקשתות . 81 איור



 9201 כפר בלום                                                           הישראלית                    כנס החברה הגיאולוגית
 
 
 

158 
 
 
 

 
 .(Hinzen et al., 2016)הנזק בקשתות ברחבי המצודה ות פיזור דרג. 82 איור
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