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 הקדמה
 

בתא  עוברמסלול הסיור  .)2022, אבני, 2021(אבני,  בנגב של סיורי עומק גיאולוגייםממשיך מסורת סיור זה 

שניים מהעתקי  שלחלקם המזרחי  לאורך) 90) ונחל מסור שליד חצבה (כביש 40השטח שבין מעלה המישר (כביש 

ובין מחשופים תופעות וולקניות צעירות, דרך  ,בתור והעתק מסור-: העתק עריף)1(איור  סיני –הרוחב של הנגב 

 70-הסוף שנות מעבודות מוסמך  3 על מבוססהסיור . לבקע ים המלח יםהקשור ואגמיים יםיבשתי משקעיםשל 

גילי עורקים  השבדק החדש ועבודה, )1984איל,  ;1981בר,  ;1979של המאה הקודמת (אידלמן,  80-הותחילת שנות 

מפות גיאולוגיות בקנ"מ התחנות במדריך זה מוצגות על גבי . (Weinberger et al., 2020)לאורך ההעתקים 

. הכרת 1מטרות הסיור הן: שהוכנו במסגרת עבודות המוסמך הללו. ) 2014, סנה וחוב', 2014(בר וחוב',  1:50,000

הסדימנטרית, ההיסטוריה  לימוד. 2חבל ארץ מבודד זה, שאינו נגיש בדרך כלל עקב אילוצים של שטחי אש. 

יחסי השדה המורכבים בין היחידות  הכרת. 3הרוחב באזור זה. והסטרוקטורלית של העתקי  הוולקנית,

 .המוקדם קןיסטובאזור בין המיוקן והפלישנרבדו והאגמיות  הנחליותהסדימנטריות 

היומיים . הראשונה תוולתחנ היום הראשון יוקדש בעיקרו להגעה לשטח, להתארגנות, לסקירה כללית על הסיור

. ק"מ בהתאמה) 15-ו ק"מ 20(בין נחל חדב לספיר  עד קשה בעלת קושי בינונייתבצעו בהליכה רצופה  הבאים

שעות ליד העתק  2-3בהליכה של יסתיים והשונות באזור נחל נקרות  בין התחנותהרביעי יתבצע בנסיעה היום 

  .מסור
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  כםסינטקטוניים לאור קלציטהדגימה של משקעי  ונקודותהסיור (פוליגון לבן) על רקע מפת העתקי הרוחב  מיקום. 1 איור
(Weinberger et al., 2020)בתור (-. העתק עריףABF) ב. חתך 8) ובמעלה המישר (7) נדגם בנחל אבוס .(A-A’  מוצג בהגזמה

 .Garfunkel (1978)-ו )1998( '), סנה וחוב2011( 'ומעובד מזילברמן וחוב 1:40אנכית של 
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 סטרטיגרפיה
 

נעלה  וצפונה מזרחה תקדםנש וככל יותר עתיקות יחידות של מחשופים יןב נעבור הסיור של הראשון חלקוב

(בר  צופר: המיפוי גיליונות שני של הסטרטיגרפי החתך את כאן מציגים אנו, לכך בהתאם. בטור הסטרטיגרפי

  תחתון קרטיקון מגיל חתירה תצורת מונחת החתך בסיסב). 2 איור() 2014(סנה וחוב',  יהב ועין) 2014וחוב', 

(Shaw, 1947; Bentor and Vroman, 1960) בצבעים מגוונות חול מאבני בנויה התצורה. מישר נחלב שחשופה 

 מעליהו 'מ 30-כ הוא המרבי עובייה. זו בתקופה יבשתיים תנאים קיום על ומצביעה, וסגולים אדמדמים, חומים

, גיר בנויה מחילופין של, מ' 108 שעובייה באזור הסיור חביון תצורת ןהיחידות הקנומניות. בבסיס תומונח

בנויה באזור זה מ')  66( שמעליה ירקעם עיןתצורת  ."האוסטריאות דרגש" ,בולט מצוק ובגגה דולומיט וחרסית

וביניהן מצוק גירי. ), ים וקיפודי אלמוגים העליון בחלקה( במאובנים ותעשיר ותצהבהבחוואריות  ותיחידמשתי 

 לגגה קרוב שחורה קוורצוליט שכבת עם מצוקית תחתונה מיחידה הבנוישמ'  32בעובי  צפית מעליה תצורת

 ותהחומ התצורות בין בולט לבן השצבע, מ' 59בעובי  תהגירי אבנון מעליה תצורת .משוכבת יחידה ומעליה

 תמר בתצורת החתך הקנומני מסתיים .מצוקית יחידה וביניהן רכות יחידות משתי הבנוי, הומתחתי השמעלי

 להעמקה עדויות מותקיי .םהחו הבצבע תבולטו עבים מצוקים תיוצרמ',  43שעובייה באזור הסיור , תהדולומיטי

 הים מי באנרגיית ולשינויים השטח לפני חשיפהל לעתיםו ,החתך הקנומני השקעת כדי תוך הים של והרדדה

  .תקופה באותה כלשהם טקטוניים מבנים לקיום עדויות אין. אליו המובלים הקלסטיים החומרים ובכמות

שעובייה טורון. התצורה  –) מגיל קנומן עליון 1962, פרוינד, "פצלי אורה"תצורת אורה (מונחת תמר מעל תצורת 

עשיר בעורקי גבס יוצר מדרונות רכים, , חווארי התחתוןפרטים: הפרט  3-מבנויה  ,מ' 67 באזור הסיור  המרבי

 מצוק חום הבולט בנוףיוצר , "הדרגש של פרומן" ,הפרט התיכוןפסאודומורפיים אחרי פיריט.  ובתרכיזי לימוניט

. הדרגש בנוי מחילופין של דולומיט וגיר גסי גביש, עשירים בפאונה בעיקר בחלקם העליון. בין שתי יחידות רכות

מאובנים רבים של אמוניטים מונחים בבסיס באופקים עשירים נוף רך. ויוצר חרסית וגיר עליון בנוי הפרט ה

תצורת אורה ומציינים את המעבר בין פרט תמר לתצורת אורה. שכבות האמוניטים נפוצות כמעט ברציפות 

מסתמנים רה בחלקה התחתון של התצומרכז הנגב. למהמחשופים של התצורה במזרח סיני דרך הרי אילת, 

שינויי פציאס וגידוע (או חוסר השקעה) של מספר אופקי אמוניטים, המעידים על תחילת היווצרות אגנים 

של  ביום השלישי. חשיפהסדימנטריים נפרדים בתקופה זו. תופעות ארוזיביות בגג הדרגש של פרומן מעידות על 

שכולל פציאס הצפוני ל ומעליה תצורת גרופיתאורה  תצורת פצלי של הטורון, הפציאס הדרומימ נעבורהסיור 

 ).2(איור התצורות דרורים, שבטה ונצר את 

בנויה בעיקר מגיר המגיל טורון עליון (תצורת נצר בצפון האזור) גרופית תצורת היא בחתך הבאה  התצורה

 פני מרחקים קצרים מאדניכרים בה שינויי עובי על מ' ו 115-מ' ל 75. עובייה נע בין ויוצרת נוף משוכב ודולומיט

שבבסיסן ארוזיביות  תעלותבגג התצורה . קיום מבנה כלשהומשונים ולא הרבדה תנאי משנובעים ככל הנראה 

  סלעים מהיחידות הצעירות יותר. ומעליואופייני עם חלוקי צור עטוף בחרסיות ירוקות  יאופק קונגלומרט
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(סנה וחוב',  . ב. גיליון עין יהב)2014(בר וחוב',  מקרא סטרטיגרפי של גיליונות המיפוי באזור הסיור. א. גיליון צופר .2 איור

2014(. 
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קוניאק. היא  –) מגיל טורון עליון 1967(סקל, תצורת ציחור  מעל תצורת גרופיתבמרכז הנגב ובדרומו מונחת 

מ' והיא בולטת בנוף בצבעיה הצהבהבים ובנוף הרך אותו  40-ל מ' 0יה בין יבנויה מגיר, חוואר ודולומיט, עוב

שמעידים תכופים  לטרליים שינויי עובימבחינים  בתצורה היא יוצרת מעל החלק המשוכב של תצורת גרופית. 

על פי לוי בתנאי ההרבדה, סביבות עם מליחות נמוכה של מים, ובסופה, תנאים של אנרגיה גבוהה. על שינויים 

סנונית זו, -הרמה קדםפאזת  .שינויי העובי קשורים לפאזה טקטונית שארעה בנגב ובסיני בסוף הקוניאק) 1973(

בהעתקה קשורה גם  ,ארוזיביות בתצורת גרופיתהתעלות את הבתור -עריףיוצרת במספר אזורים לאורך קו ש

קיימת אך ורק מדרום להעתק תצורת ציחור  בתור.-מוגבלת ומציינת את תחילת הפעילות לאורך "פרוטו" קו עריף

 מהר גבים וצפונה היא חסרה.אך בתור -הרמון, נפגוש אותה לאורך העתק עריף

 . התצורהרטוניים וביניהם פרט חוואריימשני פרטים קקמפן בנויה  –מגיל סנטון  (Shaw, 1947)תצורת מנוחה 

אשר מכוסה במקרים רבים בטאלוס שחור של צור.  ,הבהירים ובנוף הרך אותו היא יוצרת הבולטת בנוף בצבעי

מונחת באי התאמה על סלעים מתצורות גרופית וציחור. ניתן להבחין  והיאמ'  80-כלמ'  0עובייה משתנה בין 

מאות של עד שינויי עובי גדולים על פני טווח קצר  –מגמה מקומית . 1בשתי מגמות בשינויי העובי בתצורה: 

מדרום הדרגתית דקקות יה. מגמה רגיונלית של 2, הארוזיביות וההעתקים הסנוניים בסביבות התעלות, מטרים

בהר גבים  ,קמר רמון (אי ההתאמה של מישור הרוחות)של  הגבוה  בחלקעד להיעלמות כליל  מערב-צפוןמזרח ל

  .ובהר גלד

עוביה נע . פוספוריטיתפורצלניטית -תקירטוני-תצורה צורניתהיא  מגיל קמפן (Shaw, 1947)ש אתצורת מיש

). התצורה מונחת 1980(סודרי, מ' באזור נחל עשוש  125חדב, ומתעבה עד מ' בנחל  55-מ' באזור הר גבים ל 20בין 

גרופית. מנוחה ות ובאי התאמה על תצורמונחת היא במספר אזורים דרך כלל בהתאמה על תצורת מנוחה אך ב

(המקומטים לעתים). בבסיסה פרט הצור העיקרי,  לט ומצוקיהעקב צבעה השחור הבוהתצורה קלה לזיהוי בנוף 

תצורת כבתצורת מנוחה, גם ב .בהמשך) פירוט(שכולל גם עדשה של גיר אוסטריאות  טהפוספ מעליו פרט ו

חרוז (בן תור ופרומן, -ניתן להבחין בשתי מגמות של שינויים: מגמה רגיונלית של שינוי פציאס עשוש מישאש

), ומגמות מקומיות של שינויי פציאס ועובי, ואי התאמות על גבי מבנים 1974, שטייניץ, 1965, קולודני, 1951

בקמפן. לפי השינויים בעובי ובפציאס של הפרטים  בתור-המצביעים על פעילות לאורך תוואי קו עריף קטנים

. טהפוספיתה בעת הרבדת פרט יההמשמעותית ניתן להסיק שהפעילות הטקטונית  מישאשהשונים בתצורת 

 נותר טבאזורים שהיו מוגבהים בזמן השקעת פרט הפוספ .הללו שינוייםל עדויותבפירוט  נציגסיור במהלך ה

 שאמיש תצורת של החתך בגג נמצאש ,היבשתי הפוספוריטפרט שהוגדר בשם ומצומצם מופע שונה ממנו 

 . )7(תחנה  התצורהמישורי הדיפ של  עלוהר משא  גבים הר בשולי חשוף הפרט בלבד. חרוז ציאסבפ

מ'  66-ל מ' 0רטונית מגיל מסטריכט. עובייה משתנה בין יהיא תצורה חווארית ק (Shaw, 1947)תצורת ע'רב 

קידוחים שנעשו באזור הר משא במסגרת  מנתוני. מישאשעל תצורת  onlapוהיא מונחת באי התאמה זוויתית וב 

) מתברר שבבסיס התצורה, במקומות הנמוכים ביותר סטרוקטורלית, 1980סקר פוספטים (י. שחר, דברים בע"פ, 

 עמוק בעל תנאים מחזרים.צר והדבר מצביע על קיום אגן מ'.  56ישנה יחידה של פצלי שמן שמגיעה לעובי של 

לנדיניאן המונחת באי התאמה על תצורות ע'רב -ורה חרסיתית מגיל דניאןהיא תצ (Shaw, 1947) טקיהתצורת 

מ' והיא בנויה מחוואר ירוק אפור עם עורקי גבס ותרכיזי לימוניט וגבס  27-ל מ' 0. עוביה משתנה בין מישאשו
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אופק של גיר גלאוקוניטי עם שברי צור, מונח לסלעי חבורת עבדת שמעליה  טקיהמעבר מתצורת ב(עם גפרית). 

 . מישאשתצורת גג ב הפוספוריט היבשתיאואוליטים ופוספוריט יבשתי שעובד מחדש מאופק 

נודולות צור ובולטת בנוף ו עם אופקים  ןרטויגיר וקמסלעי בנויה  (Braun, 1967) חבורת עבדת מגיל איאוקן

חורשה -ניצנה-החבורה מחולקת באזור הסיור לתצורות מורצהבהב ובמצוקים שבחלקה העליון. -בצבעה הלבן

) חילק את חבורת עבדת בערבה ובאזור 1979( Benjaminiמחולקות במפה הגיאולוגית) ותצורת מטרד.  בלתי(

בנחל אשבורן מ'  40-כמ' באזור הר משא ול 140-ל הסיור לתצורות מור, פארן, ומטרד. עובי חבורת עבדת מגיע

בסוף עקב התרוממות נסיגת הים  ה מכסה על אי ההתאמות שביחידות העתיקות ממנה.התצור ונחל נמיה.

קונגלומרטים ואבני חול ניאוגניים מורבדים על תבליט ובתוך חללים  בה האיאוקן פותחת תקופה יבשתית

 .שנוצרו בחבורת עבדת

 היא חולקה"סדרת חצבה" וכרים הנ"ל המחבהוגדרה על ידי  )1957 ,ופרומן תור בן, Blake, 1928( חצבה תצורת

 Langotsky & Snehלדרגות. הגדרת הפרטים של תצורת חצבה, כולל חתכים טיפוסיים, נעשתה לראשונה ע"י 

  ,, איל1979 ,, אידלמן1994 ',בערבה הצפונית והמרכזית (יחיאלי וחובונעשה בה שימוש בעבודות נוספות  )1966(

  :תחתון לעליון)תצורת חצבה חולקה לשלשה פרטים (מה ).1984

בנוי מקונגלומרט בעל מיון גרוע, כמעט ללא שיכוב, של , )1957 ,(קונגלומרט הבסיס אצל בן ופרומן שחק פרט

מ'. החלוקים  22חלוקי גיר איאוקני בעיקר, עם חלוקי גיר ודולומיט מחבורת יהודה ומעט צור, בעובי של עד 

גלומרט מלוכד ע"י גיר מיקריטי חולי, דרגת הליכוד משתנה. מ'. הקונ 1.5דלם עד ובגודל משתנה, עם בולדרים שג

מונח באי התאמה אירוזיבית, אך לא זוויתית, על חבורת עבדת. בסיור הנוכחי נפגוש את פרט שחק במפגש 

 .17הנחלים כרכשת ואשבורן ובתחנה 

גירי, בעובי של עד ורי, חולי, אפרט חווהוא  )1957 ,(דרגת חצבה תחתונה ואמצעית של בן תור ופרומן משק פרט

) מציין הופעה של גיר אצות בפרט משק ובן 1979מ', עם אופק של גיר אפור דק גביש בחלק העליון. אידלמן ( 10

) מדווחים  על מאובני חלזונות מים מתוקים, מכאן שמדובר על גיר אגמי. הפרט 1967( Sneh-ו )1957תור ופרומן (

 תי, על פרט שחק.מונח בהתאמה, לרוב במגע הדרג

אדום או אדום ירקרק, אבן חול ואבן חול  חווארבנוי מ )1957 ,(דרגת חצבה עליונה של בן תור ופרומן גדרון פרט

 מ'. 40ורודים. עוביו במחשופים הינו עד -גירית, גם הן בגוונים אדמדמים 

גדרון, פרט משק ופרט  ) בחן מחדש את כל פרטי תצורת חצבה, זיהה אי התאמה שגודעת את פרט2000קלבו (

חולי וגיר, עם  חוואר, חווארבנוי מחילופי קונגלומרט, ש צפע פרט שחק, כשמעליה מונחים הפרטים הבאים:

צהובות עם חלוקי  –מאבני חול לבנות בנוי ש רותם פרט, ומ' בחלק העליון 1-כ אופק של גיר מסיבי בעובי של

צור ו"צור יבוא". בשולי הערבה הצפונית חשוף רק החלק התחתון של החתך כשבבסיסו שורשי צמחים מבורזלים 

וכדורי חול מלוכדים בקלציט, שתי תופעות המאפיינות את בסיס פרט רותם. הפרט פחות נפוץ בשוליים 

בעקבות הבחינה המחודשת של  נחל כרכשת.המערביים של הערבה מפרט צפע, אולם ניתן לראותו בקלדרה של 

תצורת חצבה על כל פרטיה, הוצע להגדיר את חצבה כחבורה ואת פרטיה כתצורות, למעט שחק ומשק שנותרו 

 .)Calvo and Bartov )2001אצל כפרטים בתצורת אפעה, שהוגדרה לראשונה 
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כן חצבה נותרה בו כתצורה. במקרא של ) לא מבחין בחלוקה החדשה של קלבו ל2014 ',ליון עין יהב (סנה וחוביג

(פרט גדרון) נרשמה הערה: "כולל את היחידות גדרון, צפע ורותם לפי קלבו וברטוב  Nhg, תחת הסימון זהליון יג

כיחידות  1:50,000". נציין עוד שתצורת חצבה היא כמעט המקרה היחיד בו פרטים מופיעים במפה גיאולוגית 2001

) בכל מחשופי הערבה הצפונית, בהם חלקים גבוהים של תצורת חצבה מונחים ישירות 2000לפי קלבו ( מיפוי.

 על חבורת עבדת או על יחידות קדומות יותר, אין מדובר על פרט גדרון אלא על פרט צפע או פרט רותם. 

מוסכם כיום על  .ןשדה בין התצורות הבונות את חבורת חצבה והיחידות העתיקות מהה יחסימסכם את  3 איור

אגמית שהתנקזה לים התיכון, לפני קיומו של אזור מונמך  –רוב החוקרים שתצורת חצבה נוצרה במערכת נחלית 

שור הגידוע האוליגוקני ומחשופיה העיקריים כיום הם יבבקע. היא כסתה שטחים נרחבים בנגב על גבי מ

סינקלינות וגרבנים, לאורך הערבה, לאורך מערכת  רליקטים, חלקם גדולים מאד, באזורים נמוכים סטרוקטורלית,

 העתקי הרוחב ובקערי הנגב הצפוני.

 

ים בין התצורות הבונות את חבורת חצבה והיחידות העתיקות מהן. הערכים המספריים סכמטישדה  יחסי .3איור 
 ).Calvo and Bartov )2001 :מתייחסים לעובי במחשופים בערבה ובאגן כרכום. מתוך
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מ' כשהוא מונח באי התאמה זוויתית על "סדרת חצבה".  3-5) זיהו קונגלומרט בעובי של 1957ופרומן ( בן תור

כמו כן ציינו שבעוד סדרת חצבה לפעמים מועתקת, "שום העתק אינו מערער את קונגלומרט הערבה" (עובדה 

זו, מופה רות אבחנה קומות אחרים בנגב). למשתתברר מאוחר יותר כנכונה לגיליון נחל הערבה, אך לא למ

קונגלומרט הערבה ביחד עם סדרת חצבה. בן תור ופרומן זיהו באזור מוצא נחל נקרות לערבה חלוקי בזלת 

את מקורו של סלע זה יש לבקש בקומפלכס המאגמתי הפריקמברי של הם כתבו: "וחלוקי קוורץ פורפיר לגביהם 

מערכת הניקוז של הנגב חל שינוי מפתיע מאז הזמן  סיני או של הקצה הדרומי של הנגב. לפיכך יש להניח שבכל

 הצעיר ביחס של שקיעת קונגלומרט הערבה".

 ,ויחיאלי ,1984 ,, איל1981 ,, בר1980 ,, אלרון1979 ,(אידלמן 80-וה 70-ה שנערכו בשנות המחקר והמיפויבעבודות 

מחשופים בודות אלה התגלו ) קונגלומרט הערבה הווה יחידת מיפוי אולם לא הוגדר כתצורה. בחלק מע1987

 .Shahar et al) חדשים של תצורת מזר, שהתגלתה והוגדרה ע"י יעקב שחר במכרה הפוספטים במכתש הקטן 

  Cyprideis Littoralis)והאוסטרקוד  Amonia Beccariונחשבה, על סמך מאסף מאובנים (הפורמיניפר  (1966

גיל  ללגונת סדום.  התפשט דרומה אל מעברקע מצפון ושנמצא בה, כמציינת את קצהו של מפרץ ימי שנכנס לב

ובנים של תצורת בירה בעמק הירדן ולמרות שהמאובנים אהתצורה הוגדר כפליוקן, משיקולי דמיון למאסף המ

בנחל גוב, לרגלי מעלה ) 1980(רצנט. המחשופים החדשים, שהתגלו ע"י אלרון  –הנ"ל מציינים גיל ניאוגן 

בנחל משק שממערב לחצבה "משכו" ) 1987(ה ועל ידי יחיאלי יבנחל נקרות ונחל נמי) 1984(העקרבים, ע"י איל 

כל העבודות הנ"ל הגדירו יחסי אצבוע  ם עוררו תהיות לגבי אפשרות קיומו.את המפרץ הימי דרומה ומערבה אול

 עם קונגלומרט הערבה, שמוצאו היבשתי היה מובן מאליו.

רמזו על אפשרות של שינויים צעירים יחסית  1957-תור ופרומן, שכבר בים של בן מגמטינחזור לחלוקים ה

ים שונים במישר והעלו את מגמטיחינו בחלוקים ) הבGarfunkel & Horowitz )1966. במערכת הניקוז של הנגב

) זיהה את התעלה 1981האפשרות שהגיעו עם נחל פארן שהתנקז באותה תקופה לערבה דרך נחל נקרות. בר (

ים דרך נחל מישר לנחל נקרות ומשם לערבה ולים המלח (פציאס מגמטינקזו, בין השאר, חלוקים דרכה הת

. בנחל נקרות, בטרסות בגובה עשרות מטרים מעל 4 - 2התעלה"). פירוט נוסף בנושא זה מופיע בהסבר לתחנות "

) חלוקים מקומיים מעורבים בחלוקים ממכתש רמון, 1984ואיל ( ,)1981בר (), 1979אידלמן (האפיק הפעיל זיהו 

ים מגמטיים אחרים הקיימים במכתש, כשבתוכם ניתן למצוא גם את הסלעים המגמטיבעיקר בזלת, אך גם סלעים 

) הראו את המעבר ממאסף החלוקים 1984) ואיל (1979נקרות"). אידלמן ("שהגיעו מדרום, דרך המישר (פציאס 

ת למאסף חלוקים המגיע ישירות מהרי אדום. מעבר זה מציין את מיקומו של נחל הערבה באותה של נחל נקרו

 ).21תקופה (תחנה 

) מתייחסת לכל הנתונים הרלבנטיים שנאספו בעבודות ה"מקומיות" 1998עבודת הדוקטורט של יואב אבני (

ת גדולה על המתרחש בנגב שהוזכרו כאן וביחד עם ממצאים חדשים  לתקופתם, היא נותנת תמונה מערכתי

בפליוקן ובפלייסטוקן המוקדם. להלן הנקודות העיקריות הנוגעות לסיורנו, עם מספר השלמות מתוך אבני             

)2022:( 

נקרות, כשנחל פארן זורם  –מערכת הניקוז העיקרית שפעלה בדרום הנגב ובמרכזו היא מערכת הפארן  .1

עד הטיית הנגב מזרחה אחרי השקעת תצורת הערבה וקיצור  דרך המישר ונחל מישר אל נחל נקרות

. המערכת כללה, בנוסף לאגני הניקוז הגדולים של שני הנחלים דרכו של נחל פארן לערבה בנתיבו הנוכחי
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) שחצה את הערבה 1997 ,הנ"ל גם מספר נחלים המתנקזים כיום ישירות לערבה ואת "אפיק אדום" (גינת

יים מהרי אדום, בנוסף טעתה. אפיק זה סיפק למערכת הפארן חלוקים מגמסמוך ל"גב הערבה" טרם שקי

 לחלוקים מהרי אילת.

ראות שמדובר בדיקות פליאונטולוגיות ומיקרופליאונטולוגיות של תצורת מזר ב"מפרץ נקרות" מ .2

לשון ים. הדמיון המופלג למחשופי בשזכה לשם "אגם הערבה" ולא  באגםכלומר  משקעי מים מתוקים,ב

, עד למרגלות רכס חצרה ומערבה תצורת מזר ברמת מזר ובבקעת צין מאפשר למשוך את האגם צפונה

מחשופים נוספים של משקעים אגמיים לאורך נחל הערבה ובשוליים המזרחיים של  .עד אזור מפעל צין

 ).4 הערבה בתחום ירדן, מאפשרים שחזור של אגם הערבה (איור

קיימים לפחות שני אגמים נוספים, אגם כונתילה ואגם כרכום. לא במעלה מערכת הניקוז, בנחל פארן  .3

אגמי, שהתגלה בקידוח במסגרת סקר פוספטים בצפון מזרח המישר,  חווארברור אם חתך עבה של 

 ואגמיה נחליה על, נקרות פארן מערכת של השחזורמייצג אגם נוסף או שהוא המשכו של אגם כרכום. 

 .5 באיור מוצג), כאגנים מסומנים(

 :)6(איור  הוגדרה בפעם הראשונה תצורת הערבה, שחולקה לשני פרטים .4
 מ'. מכיל מגוון חלוקים, כולל    5-30הוא קונגלומרט גס, כולל בולדרים במקומות, בעובי  שגיא פרט

יים שונים וחלוקי קוורץ פליאוזואיים. באזור בו הוגדר, שפך נחל שגיא לנחל פארן, מונח טסלעים מגמ

כונתילה של תצורת הערבה (להלן). גיל פרט שגיא אינו ידוע במדויק, הוא מבוסס על  מעליו פרט

 מיליון שנים. 3-4-ב שיקולים גיאולוגיים שונים ומוערך

היטב,  משוכבים חוואררטון, ויאגמי הבנוי מגיר, ק פציאסעיקריים:  מופיע בשני פציאסים כונתילה פרט

 ו, חלקמקונגלומרטהבנוי  פלוביאלי ופציאס, מתוקים מים מאובני ומגווןעם שכבות בעובי של מס' ס"מ, 

דקים,  וקלסטיםן, יקונגלומרט, עם מגוון חלוקים בהתאם לאזור המוצא, כפי שכבר צוי בולדרגס עד כדי 

צולב, גלונים וסדקי  שיכובכגון  סדימנטריותוחרסית, עם סטרוקטורות  סילטבעיקר אבני חול אך גם 

  בוץ.

שני  ביןליחידות האגמיות. ו לקונגלומרטיםהדקים  הקלסטיםלמצוא יחסי אצבוע או חילופים בין  ניתן

הפרטים מפרידה פאזה טקטונית שגרמה להרמת פרט שגיא, להתחתרות לעומק של מספר עשרות 

בתוך התבליט שנוצר.  כונתילהמטרים לתוך פרט שגיא ופרט גדרון שנמצא מתחתיו ולהצטברות פרט 

מיליון שנה לפי היפוך  2.2-1.6גיל הפרט נמצא בטווח של  .20תחנה אחרי סף בנושא זה יתקיים דיון נו

ולפי גיל ריצוף מדברי שהתפתח על מישורי  הפארןבמעלה  האגמייםמגנטי שנמצא בתוך המשקעים 

 פארן עם סיום השקעת תצורת הערבה.

וניות, הטיה, קימוט ושבירה בזמן כרות המעמיקה עם מערכת הניקוז אפשרה שחזור של תנועות טקטהה .5

בתור -עדויות לתנועות טקטוניות על קו עריףואחרי השקעת תצורת הערבה. באזור הסיור נוכל לראות 

 .)21-ו 20הטיה מזרחה במוצא נחל נקרות (תחנות תוך כדי קיום המערכת ול
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 .)1998 ,אבני מתוך( הערבה אגם ושיחזור הערבה תצורת מחשופי מפת. 4 איור
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 .)1998 ,של אגן פארן נקרות (מתוך אבני אוגיאוגרפייפל שיחזור .5 איור
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 .)1998 ,(מתוך אבני הפארןשל תצורת הערבה באגן י טסכמעמודי  חתך .6 איור
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 בשולי הערבה ובאזור הסיור ופעות וולקניותת

  
הבולט ביותר בגודלו הוא הקלדרה של נחל  המבנהוולקני נמצאו באזור הסיור ומדרומו.  ממוצא וסלעים מבנים

הקלדרה נחשף  דיצ משני). 1979תא מגמטי (אידלמן,  אל התמוטטותמ) שנוצר כתוצאה 1966כרכשת (לויטה, 

הפלג של נחל עשוש, גוף מחדר בזלתי,  נמצאק"מ מדרום לאזור הסיור  10-כ. בצבעו בנוף שבולט בזלתידייק 

, וגוף מחדר קטן יותר ליד צוקים שהתגלה )1966( לויטה ידי על ובהמשך) Shaw )1947שתואר לראשונה על ידי 

מפורט של הקלדרה על מגוון הסלעים שבה ושל הדייק יינתן בהסבר  תיאור גדעון רגולסקי ממושב פארן.על ידי 

 ).2022במכלול התופעות הוולקניות הללו ניתן למצוא במדריך הסיור לרמת ברק (אבני,  דיון. 16 – 13לתחנות 

 מבנה גיאולוגי
 

): בקע ים המלח, קמטי הקשת הסורית, והעתקי 7בנגב שלוש מערכות ראשיות של מבנים גיאולוגיים (איור 

מבנים של התפתחות אר וההמתהרוחב. המורפולוגיה, יחידות הנוף, ומערכות הנחלים הראשיים הם תולדה של 

 בתור ומסור.-בסיור זה אנו מתמקדים בשניים מהעתקי הרוחב: עריף גיאולוגיים אלה.

  ומרכז סינישל הנגב  העתקי הרוחבמערכת 

(מצפון  את ההעתקים הבאים בנגב כוללת) 7 ,1ים (איור מערב עד צפון מזרח –, שכיוונה הכללי מזרח מערכת זו

עריף  –בתור, העתק פארן  -מינשרה, העתק עריף  –הלל, העתק רמון  –נפחא  –העתק צין, העתק סעד  :לדרום)

-) היו הראשונים לטעון שהעתקי צין, רמון, עריףBentor and Vroman )1954. בורוק, והעתק תמד –נאקה א 

לעתים תכופות לאורך  יםכיוון הזריקה ונטיית מישורי ההעתקים משתנבתור ופארן הם העתקי תזוזה אופקית. 

 שבאות לידי ביטויכל אחד מהעתקי המערכת ובמספר גדול של מקומות הובחנו לאורכם הסטות אופקיות, 

צירי קימוט ושולי מבנים שקדמו לתזוזה על ההעתק. סימני החלקה אופקיים או נטויים  ,הסטות של דייקיםב

תזוזות  הציע) 1974אוחרים של ההעתקה. ברטוב (משמשים אף הם עדויות לתזוזה האופקית, לפחות בשלבים המ

לאורך העתק ק"מ  4-לק"מ  1תזוזה ימנית בשיעור שבין לאורך העתקי פארן ותמד, ק"מ  1ימניות בשיעור של עד 

הפעילות הטקטונית  הלל. - נפחא - ק"מ לאורך העתק סעד 1-כוספק תזוזה שמאלית בשיעור של  מינשרה, –רמון 

בעיקר מבנים  כללהוהעיקרית באזור מערכת העתקי הרוחב החלה בתקופת השקעתה של חבורת הר הצופים 

) הראה העתקה של כל התצורות 1974ברטוב (לא עדויות ישירות להעתקה. למורמים ואי התאמות לאורך הקווים, 

מיליון שנה) וקבע  20-21מגיל מיוקן מוקדם ( מהטריאס ועד לתצורת חצבה הניאוגנית ושל הדייקים הבזלתיים

-הפעילות האחרונה שתועדה לאורך שניים מההעתקים (פארן ועריףלכן שגיל ההעתקה מאוחר לדייקים הללו. 

  ).Zilberman et al., 1996 ;1974בתור) היא תוך כדי השקעת תצורת ערבה הפליוקנית (ברטוב, 
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 )1974(ברטוב,  מערכת העתקי הרוחב בנגב ובמרכז סיני .7 איור
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עופרת של -באמצעות גילי אורניוםלאחרונה העתק ים המלח, נחקרה ות העתקי הרוחב מערכקציה בין אהאינטר

). Nuriel et al., 2017; Weinberger et al., 2020משקעי קלציט סינטקטוניים ממישורי העתק ואזורי גזירה (

מאסטריכט או מוקדם יותר, שכן הגילים -התוצאות מראות שהדפורמציה לאורך העתקי הרוחב החלה בקמפן

מיליוני שנים. פאזה עיקרית של פעילות ההעתקה התחילה באוליגוקן  73-71העתיקים ביותר שנמדדו הם 

לים הלקוחים ממרבית מיליוני שנים), כפי שתועדה על ידי מספר רב של גי 27-22מיוקן מוקדם ( –המאוחר 

מיליוני שנים. אירועים צעירים יותר  10העתקי הרוחב. פעילות העתקה תועדה על ידי משקעי קלציט עד לפני 

הקרקע ולא -לא נדגמו/תוארכו, כנראה כיוון שמשקעי הקלציט הסינטקטוניים מפעילות זו עדיין קבורים בתת

מיליוני שנים הקדימה במספר מיליוני שנים  27-22-ב לפני השטח. הפאזה העיקרית של הפעילות חשיפהעברו 

מיליוני שנים). בתקופת החפיפה בפעילות  20-18את תחילת פעילות ההעתקה האופקית לאורך העתק ים המלח (

מיליוני שנה, ניתן לזהות תקופות דומיננטיות של פעילות לאורך מערכת אחת  10-ל 20בין שתי המערכות, בין 

לות לאורך המערכת האחרת. יחסי הזמן והמרחב בין המערכות מצביעים על האפשרות המלוות בירידת הפעי

) 2020וחוב' (  Weinbergerקציה עדיין לא נקבע. אאינטרלשהמערכות קשורות מכנית, אבל המנגנון המדויק 

מציעים על פי הגילים שנקבעו וכיווני המעוותים (מאמצים) במרחב כי היווצרות גבולות לוחות חדשים באזור 

(הבקעים של הים האדום וסואץ, והעתק ים המלח) השפיעו על שדה המעוות בתוך מערכת העתקי הרוחב והם 

שהמאמצים הקשורים להעתק שחידשו את פעילותה באוליגוקן המאוחר. הקרבה בין המערכות מצביעה על כך 

 (>70°)ים המלח השפיעו על המאמצים ששררו במערכת העתקי הרוחב. הזווית הגבוהה בין כיווני המערכות 

) מדכא את התנועה האופקית הימנית 160°-340°מציעה שכיוון ההתקצרות המרבי הקשור להעתק ים המלח (

 לאורך העתקי הרוחב.

 בתור-העתק עריף
 

גראבן ואדי לוסאן במערב, גראבן ביר מעין, הר בתור,  ביןנמשך  070° - 050°שכיוונו הכללי בתור -העתק עריף

צפון שם נפסק קו ההעתק הרצוף ובהמשך מגמתו ל ,רטון, מעלה המישר ועד הר משא במזרחיהר עריף, הר ק

 בעבר הועלתה האפשרות שזהו העתק תזוזה אופקית ימנית  ).8 ,1ים מזרח קיים המבנה של הר גבים (איור

, אבל במיפוי מפורט (Vroman, 1956)ק"מ של ציר המבנה של הר עריף  1-כשהסתמכה על הסטה בשיעור של 

אידלמן התברר שהמבנים משני צדי ההעתק אינם משלימים מבנה שלם קודם.  (Zilberman, 1983)מאוחר יותר 

המבנים כוללים ). 8מספר מבנים גיאולוגיים (איור של ההעתק חלקו המזרחי פו לאורך ימ )1981(בר ו )1979(

העתקה חצאי כיפות, ואזור כיפות ומקבילים לקו ההעתק, -אנטיקלינות וסינקלינות שציריהם מקבילים עד תת

) הציע על סמך ניתוח 1981בר ( לכיוון ההעתק. כמעט ניצבסינקלינה שצירה  ובובין מקטעי ההעתק  מורכב

), 1974). ברטוב (מ' (תיאור מפורט בהמשך 250שיעורה לפחות יתה ימנית וישהתזוזה לאורכו ה הללוהמבנים 

) לאורך טקיהעד  מישאשלנדיניאן (תצורות  –) הראו שורה של מבנים מגיל קמפן 1981), ובר (1979אידלמן (

הפעילות על כו שהתבטאה בעיקר ביצירת מבנים מורמים. גיל ההעתק ומהם הסיקו על תחילת הפעילות לאור

מאוחר לתצורת חצבה הניאוגנית וכולל פאזה אחרונה בזמן השקעת תצורת ההעתקים שמופו בפני השטח 

 .(Zilberman et al., 1996)הערבה הפליוקנית 
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 ). Zilberman, 1983(מתוך: בתור-עריף קו של המזרחי חלקו לאורך גיאולוגיים מבנים. 8 איור
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 חבל הכיפות 
 

) בשוליים המערביים של הערבה הצפונית. הוא בנוי מסדרת כיפות 1957גדר ע"י בן תור ופרומן (וחבל הכיפות ה

ק"מ מערבית לעין  6-כ עגולות או אליפטיות, מסודרות פחות או יותר על קו צפון דרום, בין כיפת עין תמיד,

) 1979 ,אידלמןק"מ מערבית למעיין (כיום פארק ספיר). בעבודות מאוחרות יותר ( 1-כ חצבה, עד כיפת עין יהב,

הפכה לכיפת ערגה. חבל ) 1957(כיפת עין יהב קבלה את השם כיפת עין רחל וכיפת עין רחל של בן תור ופרומן 

ויות ברוב , נאות הכיכר ועין יהב. הכיפות בנ1:50,000הכיפות נכלל כיום בתחומן של שתי מפות גיאולוגיות 

שטחן מתצורת מישאש, עם חשיפה מועטה של תצורת מנוחה וגג חבורת יהודה, לפיה הכיפות מתפתחות אחרי 

ה ברורה כמו גם נהסנון, בזמן או אחרי תצורת חצבה ולפני תצורת הערבה. משמעותן הטקטונית של הכיפות אי

ן רחל, נפגוש את הקצה הדרומי של כיפת הקשר שלהן לבקע או לשברי הרוחב. בסיור הנוכחי נלון ליד כיפת עי

 ונצפה על כיפת גדרון וכיפת רחש מראש הר מסור.   19שיזף, הגדולה שבכיפות החבל, בנחל נמייה, סמוך לתחנה  

 העתק מסור
  

) 2003) התייחסו להעתק מסור כאל המשכו של  קו סעד נפחא. בר (1984) ואיל (1977), זילברמן (1974ברטוב (

ערך מיפוי מפורט ומדויק באזור מפגש ההעתקים סעד נפחא, מרזבה ומסור והגיע למסקנה שהעתק המסור פעל 

פעילות על העתק סעד נפחא מיוקן מוקדם, כשהעתק מרזבה כבר קיים ובעוד עיקר ה –באוליגוקן המאוחר 

פליוקן מוקדם. באזור בו נסייר העדות היחידה לגיל ההעתק היא סלעי  –עליון התתרחש מאוחר יותר, במיוקן 

התצורות מנוחה ומישאש, המושפעות אך ורק מהתרוממות קמר מחמל ולא מההעתק, מכאן שההעתק פעל 

ת שברי האורך המלווים את השלבים המוקדמים ) רואה את העתק המסור כחלק ממערכ2003אחרי הסנון. בר (

צד נקרות והעתק חלמיש מהווים קו תו העתק המסור, קמר אנמר, העתק משל היווצרות הבקע כאשר לדע

 ק"מ.   80-כ טקטוני אחד באורך של

 אופי התנועה על העתק מסור:

 ):Freund )1974להעתק מספר תכונות אופייניות להעתק תזוזה אופקית לפי 

 ההעתק אנכי מישור .1

 עצמת הזריקה משתנה מספר פעמים לאורך ההעתק .2

 כיוון התנועה האנכית היחסית מתחלף (בחלקו הדרומי מערבי) .3

 ההעתק נמצא בזווית מסוימת למבני התקצרות ולמאמץ הלחיצה העיקרי. .4

 נמצאו סימני החלקה אופקיים על מישור ההעתק.  .5

 :העתק לאורך כיפות חצאי יצירת

נוטה אל ההעתק, בצדו הדרום מזרחי התפתחה סדרה בעוד האגף הצפוני מערבי של ההעתק מתאפיין בפלכסורה 

 של חצאי כיפות. עצמת הקימוט הולכת ועולה ככל שהמבנה נמצא קרוב יותר לקצה הצפוני מזרחי של ההעתק.

. שינוי בכיוון נטיית ההעתק 1מציע שתי סיבות ליצירת חצאי כיפות על העתקי תזוזה אופקית:  )1974ברטוב (

בהעתק מסור לא זוהו שנויים בנטיית מישור ההעתק אך ליד כל אחד מחצאי  . שינוי בכיוון סטרייק ההעתק.2

הזריקה עד להיעלמותו בקטע הצפוני מזרחי של העתק מסור, מאזור היפוך כיוון  הכיפות משתנה הסטרייק שלו.

ניתן לראות  83. באיור 54°-ו 50°, 45°, 43°-ל 40° ק"מ, ההעתק משנה את כיוונו מ 3.5-כ של ההעתק, לאורך
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יצירת מבני דחיסה לאורך העתק כזה מחייבת תנועה אופקית שמאלית. ההתקצרות  בבירור את שינוי הכיוון.

 מ'. 100-ב שנמדדה על כל חצאי הכיפות לאורך ההעתק מסתכמת

 :העיקרי המאמץ לכיוון כאינדיקטורים ובינוניים קטנים מבנים

 בת ההעתק נמצאו מספר טיפוסי מבנים, בעזרתם ניתן לקבוע את כיוון מאמץ הלחיצה העיקרי.בקר

  .נמצאו שני קמטים קטנים שצירם אינו מקביל להעתק .1

שבעזרת סימני החלקה או סליקוליטים שנמצאו עליהם ניתן היה לקבוע  ,נמדדו שברוני תזוזה אופקית .2

 .  את כיוון התנועה היחסי עליהם

 .נמדדו כיווני השיניים של סטילוליטים טקטוניים .3

מתאים ליצירת העתק  אשרמעלות  160°-340°כיוון מאמץ הלחיצה העיקרי המתקבל מכל המבנים שנמדדו הוא 

, נתייחס אליהן בסיכום של תחנה 82 באיורתוצאות המדידות נמצאות  תזוזה אופקית שמאלית על העתק מסור.

25. 

 תחנות הסיור
 

 ראשון: התארגנות ותחנה ראשונההיום ה
 

 )12 - 9(איורים  חצי הכיפה של נחל חדב והעדשה הביוקלסטית, בתור-עריףהעתק  :1תחנה 
 

. בדרכנו )9(איור  19465/48925 .אל נקודת תצפית בנ.צ מישאשעל גבי תצורת צדדי בערוץ צפונה מנחל חדב נעלה 

מלוכד בשברי   Lopha (Ostrea) Villeiמות מסוג לנפולים של גיר הבנוי מאוסטריאות ש גושיםנראה 

מ'  8עד שעוביו  ,מעל האפיק ביוקלסטי עדשתי שיוצר את המצוקגיר במקור הגושים  .)א10(איור  אוסטריאות

קרוב  reef talusבמצוק עצמו ניתן להבחין בשיכוב צולב האופייני למבנה של  .לטרלית עד היעלמות םמצטמצו

הצור  שמעלפוספוריטית  –רטונית יהשכבה מונחת על גבי היחידה הק). ב10(איור לחלק המרכזי של העדשה 

מ' על פני  30-40ויתית על הפרטים שמתחתיה, כשניכר גידוע של ובאי התאמה ז, מישאששל תצורת  העיקרי

בנקודת התצפית מונחת העדשה הביוקלסטית ישירות על גבי הצור ). ג10טווח של כמה מאות מטרים (איור 

בבסיס מונוקלינת  °070בכיוון כללי את ההעתק הראשי שנמשך  גם ניתן לראות זו). מנקודת 11העיקרי (איור 

כולל גג תצורת  החתךבו מקומט כל ו הכיפה של נחל חדב, מבנה שעון בצפונו על ההעתק הראשיאת חצי ו בדד

את דרכנו חזרה לנחל חדב נעשה על גג העדשה הביוקלסטית ובין מאובניה (בנוסף . )12(איור  מישאש

א מונחת בו היבמקום ד). ככל שנרד ונתרחק ממרכז העדשה (10לאוסטריאות) נוכל לראות גם אלמוגים (איור 

ביוקלסטיות עדשות על הצור העיקרי) עובי העדשה מצטמצם עד שקרוב לנחל חדב כבר לא ניתן לזהות אותה. 

). 1974(ברטוב, מצביעות על קיומם של מבנים מורמים בזמן יצירתן דומות נמצאו בסמוך להעתקים אחרים בנגב ו

. עם זאת חשוב בתור-עריףבקמפן בסמיכות למקומו הנוכחי של העתק העדשה בנחל חדב מציינת התרוממות 

 לציין שאין במקום סימנים להעתקה מגיל קמפן.
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 ).1-4מפה גיאולוגית של חלקו המזרחי ביותר של הסיור (תחנות  .9 איור

 

. העדשה גצולב בתוכו.  ושיכוב הביוקלסטית. מצוק העדשה ב. מאוסטריאותגוש סלע נפול הבנוי  .א. 1תחנה  .10 איור

 אוסטריאות מאובני. ד .סועאד איאד: רחפן צילוםפוספוריטי. -רטונייהקבאי התאמה על הצור התחתון והפרט  הביוקלסטית

 .הביוקלסטית העדשה בגג ואלמוגים
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 .)1981(בר,  חדבדרך המבנים בנחל  יטסכמרוחב  חתך. 11 איור

 

 

התחנות הראשונות  3 מיקוםו המישר מעלה באזורבתור -ריף) עקו( להעתקשמדרום  השטחשל  רחפן. צילום א. 12 איור

השונות בחצי  היחידות את המראה פנורמה. בב. 12 באיורמקווקו מציין את השטח שמצולם  מלבןצפונה.  מבט. הסיור של

 .סועאד איאד: צילומים. 2באיור  הגיאולוגיות ליחידות מקראויחסן להעתק.  חדבהכיפה של נחל 
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 שני: בין נחל חדב להר משאהיום ה
 

 19605/48936"התעלה", נ.צ.  פציאס ,הערבה תצורת :2תחנה 
 

של הנחל. הקונגלומרט  הצפוניתמחשוף קונגלומרט בגדה מפתח טופוגרפי וק"מ עד ל 1-נלך במורד נחל חדב כ

פליוקן התצורה גיל . "קונגלומרט הערבה"כ) 1957על ידי בן תור ופרומן (הוגדרה לראשונה שתצורת הערבה שייך ל

בפרק נוספים אלוביאלית בעיקרה (תיאורים והיא  (Garfunkel and Horowitz, 1966)עד פלייסטוקן מוקדם 

בעלי גובה, מופעים  בשניבאזור נחל חדב ונחל מישר מופיעה התצורה הסיור). של האחרון ביום הסטרטיגרפיה ו

בונה  ת של סלעי הסנון שמדרום לנחל חדב, שםפציאס שולי המישר, על השלוחו. 1: מאסף חלוקים שונהעובי, ו

ניתן לעקוב אחר מ' מעל פני הים.  490התצורה משטחים נרחבים עם שכבתיות מסוימת ומגיעה לגובה מרבי של 

 מ' מעל 390-400גבעות משאר מעל האפיק הנוכחי בגובה של יחידה זו דרומה לאורך נחל מישר שם היא בונה 

בעיקר גיר וצור ממקור קרוב  וכולליםקטנים יחסית ביחידה זו החלוקים  .(Zilberman et al., 1996) פני הים

 4-כ", הממלא תעלה באורך של ה"תעלה . פציאס2ולעיתים נדירות חלוקי קוורץ פורפיר, קוורציט וצור יבוא.  

גיר, והשאר חלוקי צור יבוא, קוורציט  40%-כהרכב החלוקים בתוך סלעים של חבורת יהודה.  ק"מ שהתחתרה

. )13(איור  מטרכקוורץ פורפיר וגרניט. החלוקים מעוגלים היטב ולעתים מגיעים לקוטר של  –וחלוקים מגמטיים 

מופע שלישי של הקונגלומרט ). 1998אבני,  ;6מופע זה הוא כנראה המקביל לפרט שגיא של תצורת הערבה (איור 

מ' מעל  20-כעל גבי טרסות מורמות ב(מחוץ לאזור הסיור) נמצא צפונית ומזרחית לשני המופעים האחרים 

 ,נחל חדב בגדה הצפונית שלשם הוא מכיל חלוקים שהגיעו מתוך מכתש רמון. האפיק הנוכחי של נחל נקרות 

. לאחר זיהוי כל מרכיבי הקונגלומרט נמשיך מ' מעל פני הים 360-כבסיס התעלה נפגוש את פציאס התעלה. גובה 

בדרכנו נעבור סדרה של  צפון מזרח.כיוון ק"מ ל 1.5-כלאורך התעלה כמאתיים מ' צפונה ואחר כך נמשיך 

 ., במגמת התרוממות עד התחנה הבאהמחשופים נוספים של קונגלומרט הערבה בגבהים שונים

 

 .פציאס "התעלה" של קונגלומרט הערבה בשולי נחל מישר -.2תחנה  .13 איור
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 19685/49054, נ.צ. ותצפית על אזור השבירה של נחל מישר תעלה מורמת :3תחנה 
 

מ'  380-ל מ' מעל פני הים עד לנקודה זו בה הוא מגיע 360בסיס התעלה מטפס מדרום מערב לצפון מזרח בין 

לנקודה בה נחל מישר קרוב עד  ,מזרח ןצפולכיוון אותו קו בהמשך מחשופים נוספים נמצאים מעל פני הים. 

גובה בסיס  פיעל מחשופים של התצורה מפציאס זה. מעבר להעתק לא נמצאו עוד . )9(איור  חוצה את ההעתק

וחוב'  Zilbermanשחזרו  והיחס בינם לבין מיקום ההעתק, ,במחשופים ובקידוחים לאורך המישר וגג התצורה

בזמן ולאחר ואת הטקטוניקה  בתור-עריףמערכות הניקוז הפליוקניות בין גראבן כרכום להעתק ) את 1996(

לצפון. ניתן לומר שכיוון הזרימה של המערכת היה ומקורם המשוער מתוך מאסף החלוקים ). 14(איור השקעתם 

 1-1.5% בגרדיאנט של עולהבסיס הקונגלומרט כמעט אופקי בין גראבן כרכום לקידוחים במישר ומשם צפונה 

מ'. התכנסות מחשופי  100-כ. עובי היחידה במישר ובכרכום הוא )הנוכחי הפוך משיפוע הזרימה(צפונה 

נקרות והרכב החלוקים הדומה בערבה ובדרום הנגב מצביעים על כך  –קונגלומרט הערבה לקניון נחל מישר 

. הנחל הראשוני זרם לערבה בנפתולים מהמישר, דרך נחל הפליוקניתשימש מוצא למערכת הניקוז  שקניון זה

לאחר ככל הנראה החלו  בתור-עריףתנועות דיפרנציאליות לאורך העתק . ),בא15(איור  המישר ונחל נקרות

מצביעה על קיום  בתור-עריףהצטברות רצף עבה של היחידה דרומית לקו . שונית של הנחלההתחתרות הרא

. מחסום כזה יכול להיווצר )ג15(איור  מחסום כלשהו לרוחב האפיק המרכזי במקום בו חוצה הנחל את ההעתק

דרום אם קצב ההרמה של רמת נקרות מצפון להעתק גבוה מקצב ההתחתרות של הנחל. הסדימנטים שהצטברו מ

יחידה זו בהמשך לסדימנטים מ עדותאין  .מ' 100-כלמחסום זה מילאו את האפיק דרכו זרם הנחל בעובי של 

עדויות לקיום אגם טרמינלי במישר, גם אין מאחר ו. (Zilberman et al., 1996) הנחל מצפון להעתק עד הערבה

והזרימה צפונה נמשכה תוך השארת רוב  ,יש להניח שקצב התחתרות הנחל היה מספיק כדי להתחרות בהרמה

הפרשי הגובה בין בסיס תצורת הערבה ביציאה מגראבן כרכום ובתעלות . )ג15(איור  המשקעים מדרום למחסום

. בהנחה של  גרדיאנט בתור-של כלל האזור שמדרום להעתק עריףהרמה המורמות של נחל חדב מעידים על 

מ' גבוהה מזו שליד העתק  170-180גראבן הכרכום אמורה להיות צפונה, תחתית התעלה ב 1%של מקורי זרימה 

ים (איור מ' מזה שבגראבן 50-כק"מ צפונה, בעוד שבמצב הנוכחי, בסיס התעלה ליד ההעתק גבוה ב 18, בתור-עריף

 1%-כמ' בין ההעתק לגראבן כרכום כלומר הטיה של  220-כתה הרמה דיפרנציאלית של ימכאן שהי. )ד11, 10

השקעת התצורה. היפוך הגרדיאנט בולט עוד יותר באזור התעלות המורמות קרוב להעתק ומיוחס למבנה לאחר 

 .)ד15, 14 ים(איור קימוט מקומי ליד ההעתק

תחנה זו היא גם נקודת תצפית טובה על אחד המבנים הבולטים לאורך ההעתק: אזור השבירה של נחל מישר 

עם קפיצה שמאלית ביניהם (איור  en-echelonק שני מקטעים מדורגים ). זהו אזור בו יוצר ההעת16, 8(איורים 

). יצירת 17ניצב להעתק (איור -). באזור החפיפה בין שני המקטעים נוצר מבנה סינקלינלי תלול שצירו תת17

מבנה לחיצה המוגבל לאזור שבין שני מקטעים המדורגים שמאלית מצביעה על כיוון תזוזה ימני לאורך ההעתק, 

). יתרה מזאת, מידת ההתקצרות באזור 1974ברטוב,  ; Vroman, 1967בהתאמה למה שהוצע כבר בעבר (למשל, 

הלחיצה עשויה לתת הערכה לגבי מידת התנועה האופקית לאורך ההעתק. באזור השבירה של נחל מישר נמדדה 

 מ' במקביל להעתק. זהו שיעור התזוזה המינימלי לאורך ההעתק. 250-התקצרות של כ
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). Zilberman et al., 1996נקרות (-בין גראבן כרכום לקניון מישר הפליוקניתשחזור פרופיל האורך של התעלה  .14 איור
 0.5%-ו (נחל מישר) 1%של  בגרדיאנטיםמוצגים בסיס וגג קונגלומרט הערבה כפי שהם היום מול שחזור מיקומם הצפוי 

המישר דרומה ועל קימוט מאוחר  סינקלינת(המישר). ההבדל בין הפרופילים הנוכחיים והמשוחזרים מצביע על הטיה של 
 בתור.-להשקעת הקונגלומרט ליד העתק עריף
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זילברמן : מחדש עיבוד, Zilberman et al., 1996(מקור:  בפליוקןוטקטוניים בשולי המישר  פלוביאליים שלבים. 15 איור
המישר ומישור נקרות (באותו זמן יחידה מורפולוגית אחת). ב. התחתרות  סינקלינתא. נחל זורם צפונה דרך  ).2011וחוב' (

בתור. משקעים -"התעלה" בקרקעיתו. ג. תחילת הרמת רמת נקרות לאורך העתק עריף פציאסנקרות. השקעת -קניון מישר
 בקעררחב  אלוביאליהדרגה את העמק הקדום, ויוצרים עמק מתחילים להצטבר במעלה הנחל, ממלאים ב פלוביאליים

 בתור שמרים את משקעי התעלה הקדומה. -המישר. ד. קימוט ליד העתק עריף

 

 

 



28 
 

 

 צילום רחפן: איאד סועאד.אזור השבירה של נחל מישר.  .16 איור

 

. מישר נחל של השבירה באזורמ'  250שמראה התקצרות של  הראשיים להעתקים מקביל וחתך גיאולוגית מפה. 17 איור

 .9למיקום: ראה איור 
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 הפליוקני ערוץה :4תחנה 
 

בהמשך לקו המחשופים של  שכיוונומזרח בתוך ערוץ בתצורת אבנון, -לכיוון צפון וממנו נעלהנרד לנחל מישר 

שממלאים אותו חלוקים אופייניים לתצורת הערבה ) 19757/49106(נ.צ. ). בראש הערוץ 9(איור תצורת הערבה 

, ומעליהם 2בתחתית התעלה בתחנה  ושנמצאחלוקי ענק דומים לאלה  בבסיסם), כאשר 18(איור לכל רוחבו 

יים, צור יבוא וחלוקים איאוקניים. מחשוף שכוללים מרכיבים מגמטחלוקים קטנים יותר ומעוגלים היטב 

-30מ' ועומקו  150-400 כאן שרוחבו קדוםהערוץ ה קירותומשני צדיו  מקומיתפרשת מים בנמצא הקונגלומרט 

 של תצורת ערבה. "התעלה"זהו המחשוף הצפוני ביותר של פציאס  ).18(איור מ'  45

 

 

 עבר אלמזרח -צפון לכיוון צילום. הפליוקנישל תצורת הערבה ממלאים את הערוץ  מעוגלים חלוקים .4 תחנה. 18 איור
 .נוכחית מים פרשת

אנו עוזבים את  וב 19814/49156צ. לנ. עד צפונה 'מ 500-כ לאורכוזו אנו יורדים לנחל מישר והולכים  מנקודה

-כובנוף יפה במתינות לאורכו אנו עולים  .)9(חץ מקווקו באיור  הערוץ הראשי ונכנסים מזרחה לערוץ ללא שם

את אפיק הנחל אנו עוזבים  19997/49358נ.צ. ב ונצפה בכמה תופעות מעניינות, אחת מהן אניגמטית... ק"מ 5

(חץ מקווקו באיור  לנחל אבוסבערוץ נוח ממנו יורדים ו 20006/49383 .בנ.צצפונה לאוכף קצר לאורך נקב  ועולים
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(שבו מסומן . יש לשים לב לא לרדת בערוץ המקביל 20010/49419. נקודת המפגש עם נחל אבוס היא בנ.צ. )19

(יפה, אבל בלתי עביר). נמשיך בקניון נחל אבוס מפל גבוה כיון שהוא מוביל למ' מערבה  300-כשנמצא הנקב) ו

 במורד נחל אבוס עד התחנה הבאה.

 בתור ומצד נקרות, ומערכות סדקים (עורקים) צפופות בנחל אבוס-מפגש ההעתקים עריף :5תחנה 

 

  -וAndrew Kylander-Clark יחד עם רם וינברגר והמחקר בה נעשה בשיתוף עם פרח נוריאל,  התחנה מוצגת 

John Craddock התחנה מהווה צוהר לעבודת מחקר רחבה יותר שנעשתה על כלל העתקי הרוחב בנגב (איור .

 . )2020וחוב' (  Weinbergerבמאמר של). הפרסום המלא של הממצאים מופיע 1

. ציר הסינקלינה מקביל )20 ,19ים (איור הוא הסינקלינה של נחל אבוס בתור-מלווים את קו עריףהמבנים אחד ה

מזרח. במרכז הסינקלינה נחשפים סלעי קירטון של תצורת מנוחה -להעתק הראשי שמהלכו באזור זה לצפון

-נפגש העתק עריף 200200/494250). בנ.צ א21חוואריים של תצורת ציחור (איור -המונחים על גבי סלעים גיריים

). ניתוח מבנים לאורך העתק מצד נקרות מצביע על 20 ,19ים (איור 010°עם העתק מצד נקרות שכיוונו  בתור

מ'  250-כב המוסט שמאל בתור-). במפגש ההעתקים נראה שהעתק עריף1981תזוזה אופקית שמאלית עליו (בר, 

. 010°דרומה העתק שכיוונו אף הוא  יוצאמ' דרומית מערבית למפגש  500-כ). 19על ידי העתק מצד נקרות (איור 

בשיעור של  בתור-הוא המשכו של העתק מצד נקרות הרי שהוא מוסט ימנית על ידי העתק עריף אם העתק זה

 מ'. שאלת הזיהוי של ההעתק הזה (האם הוא אכן המשכו של העתק מצד נקרות) עדיין נותרה פתוחה.  500-כ

הקירטון בסינקלינה של נחל אבוס מבותרים "שתי וערב" על ידי סדקים צפופים הערוכים בכמה כיוונים  סלעי

מטרים עד י). חלק מן הסדקים הם סדקי גזירה שלאורכם קיימת הסטה אופיינית של מילב21עיקריים (איור 

ם על ידי סימני החלקה סנטימטרים אחדים. את משטחי הסידוק מלווים משקעי קלציט סינטקטוניים המאופייני

בנים א) ממלאים גרsheared veinsשניתן לכנותם גם עורקים גזורים ( ,). משקעי קלציט אלהג21ומדרגות (איור 

לאורכם . נפיצותם של כיווני הסידוק וכיוון ההסטה )ד21(איור   מעוינים קטנים שנוצרו באזורי דירוג של הסדקים

בתור מצביעים על -). הסידוק הצפוף וקרבתו לקו עריףא22; איור 1981על ידי בר ( הנמדד(ימנית או שמאלית) 

ובין המבנים הקטנים (סדקי הגזירה). במקרים רבים סידוק צפוף נוצר  בתור)-זיקה בין המבנה הגדול (העתק עריף

פק הסבר באזור גזירה מוגדר סביב העתק ראשי. קיומו של העתק ראשי נוסף באזור, העתק מצד נקרות, מס

אפשרי לקיומן של מספר מערכות סידוק בסלעי הקירטון. על מנת לברר את יחסי החצייה בין שני ההעתקים 

מקביל להעתק -נערכו מדידות של הסדקים (עורקי הקלציט) בסמוך לאזור המפגש. נראה שסדקים שכיוונם תת

. הסטות ימניות של עורקים )ב22(איור  בתור-מצד נקרות מסיטים שמאלית עורקים המקבילים להעתק עריף

) והוצע לפיכך ששתי מערכות הסדקים (וההעתקים) 1981נצפו בעבר (בר,  070°על ידי עורקים בכיוון  010°בכיוון 

 ). 1981זמנית באותה מערכת מאמצים (בר, -נוצרו בו

מדידות גיל של על מנת לבחון סוגיה זו ואחרות בהקשר הרגיונלי של כלל העתקי הרוחב נערך מחקר מקיף של 

משקעי קלציט סינטקטוני המלווים את ההעתקים הללו. אחת התחנות מהן נלקחו משקעי הקלציט לבדיקות 

מצד נקרות. הנחת העבודה היא שתיארוך משקעי הקלציט בסדקי הגזירה ו בתור-גיל היא במפגש ההעתקים עריף

כות הסידוק השונות וזיקתן להעתקים מצביע על זמן היווצרותו של אזור הגזירה ועל יחסי הגיל בין מער

 הראשיים. 
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  ).5מפה גיאולוגית של אזור נחל אבוס (תחנה  .19 איור

 

 

  בתור ומצד נקרות.-. הסינקלינה של נחל אבוס ומפגש ההעתקים עריף5תחנה  .20 איור
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תצורת מנוחה באל סלעי הקירטון של תצורת מנוחה בסינקלינה של נחל אבוס. ב. סדקים לכיוון מערב א. מבט . 21איור 
). הסדקים ערוכים בשלושה כיוונים 200460/494610בתור ומצד נקרות (נ.צ. -בנחל אבוס, סמוך לצומת ההעתקים עריף

ת". לאורך חלק מן הסדקים ישנן מזרח) ויוצרים דגם דמוי "רש-מזרח, ומזרח צפון-מערב, צפון צפון-עיקריים (צפון צפון
הסטות קטנות המעידות על היותם סדקי גזירה (העתקים קטנים). ג. מבט צד (אנכי) אל פני סדק המכוסים במשקע קלציטי. 
פני הסדק מאופיינים בסימני החלקה אלכסוניים ובמדרגות המעידות על תנועה ימנית לאורכו. המשקע הקלציטי נדגם 

ד. גראבן מעוין ובו משקעי  ארוך, אנליזה פטרוגרפית, ואנליזת מאמצים המבוססת על תאומי קלציט.באופן מכוון לצרכי תי
 דרום.-קלציט, בין שני סדקים מדורגים שמאלית שכיוונם צפון

 

של משקעי קלציט סינטקטוניים בסדקים בנחל אבוס מוצגים על רקע שושנת הכיוונים של הסדקים  U-Pbגילי  א. .22איור 
-קמפן -(כחול  73.5 - 71.5). הגילים נקובים במיליוני שנים ומתחלקים לשלוש קבוצות: 1981י הגזירה לאורכם (בר, וכיוונ

עליון). בחלק מן הסדקים התקבל יותר מגיל -מיוקן תיכון -(כתום  10-13.5-ו אוליגוקן מאוחר) -(אדום  27-29מאסטריכט); 
צפון מערב, -ג כשהצפון כלפי מעלה. ניתן לראות שסדק שכיוונו צפוןב. צילום של מפגשי סדקים בנחל אבוס מוצ אחד.

 ) מסיט שמאלית סדקים ממערכת שכיוונה צפון מזרח.יםשנ נימיליו 13.5עד  10משאר המערכות (צעיר שגילו 
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) לצורך אנליזה פטרוגרפית, קביעת גיל, ג21דוגמאות מכוונות של משקעי קלציט נלקחו ממספר סדקים (איור 

 U-Pb laser ablation multi-collector-ה ואנליזת מאמצים בעזרת תאומי קלציט. הגילים נקבעו בשיטת

inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-MC-ICPMS)  במעבדה הגיאוכרונולוגית באוניברסיטת

 ,.Nuriel et alאל וחוב' (קליפורניה, סנטה ברברה. הרחבה על השיטה ניתן למצוא בעבודה החלוצית של נורי

). במסגרת עבודה זו תוארכה הפעילות לאורך מערכת העתק ים המלח בעזרת משקעי קלציט שהצטברו 2017

והתפתחו בהם תאומי קלציט עקב מאמצי  ,העתקההבסדקים באזור שקעו ת העתק או יברקציתוך כצמנט ב

אחדים) ויש להם  ppmאורניום בכמות קטנה (עשויים להכיל . משקעי קלציט כאלה אלו שפעלו באתריםהגזירה 

. Sr86Sr/87) וביחסי REEהרכב דומה מאוד לסלע הקרבונטי המארח באיזוטופים היציבים, בדגם העפרות הנדירות (

ה על ידי מערכת נוזלים מקומית המכילה תמיסות השקעת הקלציט בזמן ההעתקה נשלטשממצאים אלו מעידים 

בתנאים הידרולוגיים ובשינויים  ה לכןתלוי באתרים אלה אינה הקלציט . השקעתהמסות לחץ שנוצרו עקב

(כלומר לא הושפעו מהמסה מערכת סגורה ב םמאז הצטברותמשקעי הקלציט נשארו אקלימיים מקומיים. אם 

 בלייזר. בשקף פטרוגרפי על ידי מספר רב של נקודות דגימה in situארוך יאזי הם ניתנים לתוהשקעה מחדש) 

וגמא לקלציט ד שאינה עולה בדרך כלל על חמישה אחוזים מערך הגיל הנקוב.קבל מלווה בשגיאה הגיל המת

 . 23וצגת באיור בתור מ-סינטקטוני שתוארך מאזור ההעתקה לאורך קו עריף

. )א22, איור 1981הגילים שהתקבלו בסינקלינה של נחל אבוס מוצגים לפי כיווני הסדקים שנמדדו על ידי בר (

מיליוני שנה  73-71בתור בכללותו מצביעים על תקופת פעילות מוקדמת בין -שהתקבלו לאורך קו עריףהגילים 

וני שנה. חידוש הפעילות לאורך הקו התרחש ימיל 54-47מאסטריכט), ותקופת פעילות בלתי סדירה בין -(בקמפן

מיליוני שנה בתקופת המיוקן  19-10מיליון שנה בתקופת האוליגוקן המאוחר, ומספר אירועים נרשמו בין  29לפני 

קרוב לוודאי שהם אם אכן נוצרו, ). משקעי קלציט הקשורים לאירועים צעירים יותר לא נדגמו/תוארכו ו24(איור 

 לפני השטח. חשיפההקרקע ולא עברו -עדיין קבורים בתת

ל היותה של ) מראים ע24בתור בפרט ולאורך העתקי הרוחב בכלל (איור -הגילים שהתקבלו לאורך קו עריף

,ב). שתי מערכות ההעתקים א25מערכת העתקי הרוחב פעילה טרם פעילותה של מערכת העתק ים המלח (איור 

פעלו יחדיו במהלך המיוקן, ויתכן שניתן לזהות דעיכה של פעילות לאורך מערכת אחת בעוד שהמערכת השנייה 

רועים יה של כיווני המעוות (מאמץ) מוצגים א). בעזרת הגילים המוחלטים ואנליזג25פעילה יותר, ולהיפך (איור 

 ).  26עיקריים שחלו לאורך ההיסטוריה הגיאולוגית של מערכת העתקי הרוחב וסביבתה (איור 

במונוקלינה התלולה המלווה משמאלנו צפה נבמורד נחל אבוס וצפון מזרחה בתוך הסינקלינה שמתחנה זו נמשיך 

 משא.ה של הר לאותו. היום מסתיים בחניון הלי
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בתור. א. משקעי קלציט באזור ההעתקה. ב. תמונה -דוגמא לקלציט סינטקטוני מאזור ההעתקה לאורך קו עריף .23איור 
). ג. תמונה מיקרוגרפית של הקלציט באור מקוטב מישורית XPLמיקרוגרפית של הקלציט הגזור תחת מקטבים צלובים (

)PPL אדומים) באבלציה של לייזר לצרכי תיארוך. ד. תמונה של קטודולומינסנציה ) המראה את נקודות האנליזה (פלוסים
)CL המראה לומינסנציה גבוהה של קלציט מגובש היטב באזור ההצטברות לעומת לומינסנציה נמוכה של הסלע הקרבונטי (

המראה את גיל ) U-Pb Terra-Wasserburg Concordia plotהמארח בעל המבנה המיקריטי. ה. דיאגרמת קונקורדיה (
 הדוגמא ואת השגיאות הנלוות.

 

 

 80הרוחב במהלך  ישל משקעי קלציט סינטקטוניים ממישורי העתק ואזורי העתקה במערכת העתק U-Pbגילי  .24איור 
 אינו מוצג עקב מיעוט גילים. אנפח-מיליוני השנים האחרונים. העתק סעד
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של משקעי קלציט סינטקטוני ממערכת העתק ים המלח לגילים ממערכת העתקי הרוחב.  U-Pbהשוואה בין גילי  .25איור 
). הגילים התקבלו מהעתקים בלתי פעילים ("נטושים") בשולי המערכת Nuriel et al., 2017א. מערכת העתק ים המלח (

 Weinberger et)הרוחב  כדוגמת ההעתקים צפחות, שלמה וגישרון באזור אילת והעתק גובתה בחרמון. ב. מערכת העתקי
al., 2020) .(כחול) ג. דיאגרמת הסתברויות יחסיות עבור מערכת העתק ים המלח (אדום) ומערכת העתקי הרוחב .

ודאות קטנה תוצג עם הסתברות גבוהה יותר. -ההסתברויות היחסיות מתחשבות בשגיאה על הגיל כך שדוגמא עם אי
ני השנים האחרונות אך משקעי קלציט מטווח גילים זה לא נדגמו והם מיליו 10מערכות ההעתקים פעילות גם במהלך 

 הקרקע.-עדיין קבורים בתת

 

רועים עיקריים לאורך מערכת העתקי הרוחב וסביבתה. כיווני המעוות מסומנים בחיצים אדומים ומניחים שהם יא .26איור 
התארכות אופקית ות אופקית מזערית (שקול להתקצר – Shרבית; התקצרות אופקית מ – SHמקבילים גם לכיווני המאמץ. 

פעילים וקווים אפורים  מבנים מסמניםקווים שחורים  .סכמטיבות ההעתקים הקמטים והדייקים מוצגים באופן קרבית). עמ
 אינם פעילים. קו החוף הנוכחי מסומן בכחול ומוצג לצורך התמצאות. ש מסמנים מבנים
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 : מהר משא לספירשלישיהיום ה
 

 )27(איור  20645/49848הר משא, תצפית בנ.צ.  :6תחנה 
 

-, תצורות מורטקיהדרך חלקה העליון של תצורת  עולההשביל . )א28(איור  נעלה מוקדם בבוקר אל  הר משא

משא הר  הסינקלינה שלעל תצורת מטרד. הנמצאת תצפית מגיע לנקודת חורשה (בלתי מחולקות) ו-ניצנה

מנקודת התצפית ניתן לראות את  .)8ביחס לסינקלינה של נחל אבוס (איור  en echelonמדורגת  070°שכיוונה 

בתנאי ראות טובים ניתן לראות אלמנטים ). ג28, ב28 ים(איור מישאשהאגף הצפוני שלה, היוצר מצלעות בתצורת 

 בנוף של מרכז הנגב: הר ארדון, המונוקלינות של בדד ורמון, ועוד.  נוספים 

 

 
  ).12-6בתור (תחנות -מפה גיאולוגית של האזור המזרחי ביותר של העתק עריף .27 איור
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הר משא. א. מבט לדרום מערב מסינקלינת משא. בחלק הקרוב של התמונה העתק הגובל את הסינקלינה מדרום  .28 איור
-רם וינברגר). ב. מבט מהתצפית לכיוון דרום רחפן: וחבורת עבדת (צילום טקיהומעמיד את תצורת מישש מול תצורת 

מערב, לאורך האגף הצפוני של הסינקלינה. ניתן לראות מצלעות בתצורת מישש, ובהמשך, את האגף הצפוני של סינקלינת 
 :מתוך ,עמיר אידלמן וליאור אנמר :(איור ממדית של המבנה הגיאולוגי של סינקלינת הר משא.-נחל אבוס. ג. המחשה תלת

יוזם הספר  2022 – 1931). לכבודו של שוקה רווק 2021, עורכים חיים בן דוד ודן פרי, בהוצאת דן פרי , 2020הבשמים דרכי 
 והמסעות על דרך הבשמים.

 

בולטים בחתך שמגג תצורת תמר ועד גג חבורת עבדת (איורים  גיאומורפייםמשטחים ארבעה מכאן ניתן להגדיר 

29 ,30:( 

א): שכבות דולומיט קשות של התצורה עמידות יותר בפני האירוזיה ומוסרות מהנוף 30(איור  משטח גג תמר .1

בקצב איטי, ואילו השכבות הרכות של חרסית, חוואר וגיר של הפרט התחתון של תצורת אורה עמידות 

פחות בפני האירוזיה ומוסרות מהנוף בקצב מהיר יחסית. במרחב שבין מישור הרוחות שמצפון למכתש 

רמון לבין מחשופים רחוקים דרומה מהר ברך שבאזור אילת, במגע שבין תצורת תמר לתצורת אורה, מונחות 

 שכבות עשירות במאובנים של אמוניטים של תחילת הטורון.

ב): שכבות גיר קשות בגג התצורה מסולקים מהנוף בקצב איטי יחסית לקצב 30(איור  משטח גג גרופית .2

 ורת מנוחה המונחות מעליהן.סילוק שכבות הקירטון של תצ
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ג): שכבות צור קשה בגג התצורה מסולקים מהנוף בקצב איטי יחסית לקצב 30(איור  משטח גג מישאש .3

 טקיהסילוק פרט הפוספט שבראש התצורה ושל שכבות הקירטון והחוואר הרכות של התצורות ע'רב ו

 שמונחות מעליהן.

ג): המשטח "נקי" ברוב האזור מסדימנטים של תצורת חצבה שהיו מונחים 30(איור  משטח גג חבורת עבדת .4

מעל מישור גידוע אוליגוקני או ניאוגני. בכמה מקומות נותרו שרידים של קונגלומרט הבסיס של תצורת 

על רמת אשבורן, מצפון  Nhgבאותיות  1:50,000חצבה, כמו למשל מחשופים שמסומנים במפה הגיאולוגית 

 .27באיור  10מון של תחנה לסי

 

 

ובה ניתן לראות את המשטחים הגיאומורפיים מצפון להר  Google Earth גבי על 1:50,000המפה הגיאולוגית  .29 איור

 .ובמרחק את המצלעות של העתק הרמון משא

 

 



39 
 

 

 ומשטח גג תצורת גרופית משטח גג תצורת תמרמערב: -מבט מהר משא לצפון )א

 
 ומשטח גג תצורת מישאש גג תצורת גרופית משטחמבט מהר משא צפונה:  )ב

 

 משטח גג חבורת עבדתו מישאשמשטח גג תצורת מזרח: -מבט מהר משא לצפון )ג

 
ב) משטח גג תצורת   ;א) משטח גג תצורת תמר ומשטח גג תצורת גרופית –משטחים גיאומורפיים ראשיים באזור . 30איור 

 .ג) משטח גג תצורת מישאש ומשטח גג חבורת עבדת  ;ישאשגרופית ומשטח גג תצורת מ
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מזרח במצלעות של העתק הרמון בסמוך למקום בו הוא חוצה -צפון-ניתן להבחין בכיוון צפון יםבתנאי ראות טוב

 – הנגב ספרהזכה להתנוסס על כריכת יהושע יצחקי . צילום המצלעות האלה על ידי )29(איור  את נחל נקרות

 .1980מלחמת קיום במדבר שיצא בשנת 

 

 
 

במקביל ולאורך  מישאשמזרח על גבי משטחים של תצורת -לצפוןנרד בזהירות מההר ונמשיך במגמה כללית 

 תחנה הבאה. לפני ה מעט). ההעתק מסתיים א28העתק הגובל את הסינקלינה מדרום מזרח (איור 

 )32, 31, 27(איורים  20828/49920 דליחידות שמעליה,  מישאשאי התאמה זוויתית בין תצורת  :7תחנה 
 

) נטויה א31שלפנינו (איור הראשון במחשוף הקימוט בסינקלינה של הר משא.  להתפתחותת יובתחנה זו עדו

 Nathan and("הפוספוריט היבשתי" של ס"מ  40-כבעובי של לצפון מערב ובגג השכבה אופק  מישאשתצורת 

Shahar, 1977 ( איור) עשירים מאד ב31הבנוי ממרכיבים פוספטיים שונים בעלי טקסטורה קונצנטרית ,(

לימוניטי. יחידה זו ידועה מאי התאמות נוספות בנגב הצפוני  –בתחמוצות ברזל ומלוכדים במטריקס חרסיתי 
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דה זו גודעת במחשוף , תיאור בהמשך סיור זה). יחי1979אידלמן,  ;1964סטרינסקי,  ;1951תור ופרומן, -והמרכזי (בן

ומעליה  טקיהניתן לראות יתד של גג תצורת ). מעל הפוספוריט היבשתי 32, 31 יםהצור העיקרי (איור אתזה, 

מ' מזרחה,  50-כישירות על הצור העיקרי. במחשוף סמוך, יותר דרומה  כמה מטרים, שמונח חבורת עבדתבסיס 

). תצורת ע'רב חסרה לחלוטין ד31, ג31בצור העיקרי (איור כמעט אנכי מישור אי ההתאמה מתלכד עם קמט 

מ' הבנויה מפצלים  56במרכז הסינקלינה כאשר בבסיסה יחידה בעובי של עד בעובי רב מופיעה במקום אך 

שם  )32הולכת ומתעבה לכיוון מרכז הסינקלינה (איור  טקיהתצורת ). 1980(י. שחר, דברים בעל פה,  ביטומניים

על פני מרחקים קצרים מאד תוארה  טקיהמ'. הצטמצמות כזו של תצורות ע'רב ו 27היא מגיעה לעובי מרבי של 

) ועל מבנה הר גבים 1977זילברמן,  ;1951על מבנים נוספים בנגב שהבולט בהם הוא מבנה הרמון (בן תור ופרומן, 

בנה מקומי בעל הפרש סטרוקטורלי של כמה התופעות הנצפות כאן מעידות על קיום מבהמשך).  תיאורהסמוך (

 .  טקיה, ע'רב, ומישאשבתור ופעילות טקטונית תוך כדי הרבדת תצורות -עשרות מטרים בסמיכות לקו עריף

 

נטויה  מישאשבין תצורת  טקיהליחידות שמעליה. א. יתד של גג תצורת  מישאשהתאמה זוויתית בין תצורת אי  .31 איור
ס"מ הבנוי מ"פוספוריט  40-כ אופק של מישאש. בגג תצורת onlap-ב צפונה לחבורת עבדת נטויה מעט המכסה אותה

ים בעלי טקסטורה קונצנטרית עשירים בתחמוצות ייבשתי". ב. שקף של "הפוספוריט היבשתי" הבנוי ממרכיבים פוספט
. מישור אי ההתאמה כמעט אנכי ומתלכד עם האגף הצפוני של ). ג1981לימוניטי (בר, -ברזל ומלוכדים במטריקס חרסיתי

אותה אי ההתאמה בין הקמט בצור לבין  עלמזרח. ד. מבט לדרום מערב -קמט דיסהרמוני בצור העיקרי. מבט לכיוון צפון
 (מכוסה בטאלוס) וחבורת עבדת.  טקיהתצורות 
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 טקיהתדות של תצורות ע'רב ויהצטמצמות והתי המציג) 1981צבירה (בר, -דרך סינקלינות משא ומשא סכמטיחתך  .32 איור
ברשת המסומנות הן הקואורדינטות  . הסברים מפורטים בטקסט.מישאשעל תצורת  onlapינה ויחסי לאל אגפי הסינק
 ישראל הישנה.

 

נפגשים שבתור -מזרחי של קו עריף-הצפוני במהלך התחנות מכאן עד חניון הלילה נעבור דרך המבנים של הקצה

 Ramonאף הם נמנים על מערכת העתקי הרוחב  ( ,נפחא-עם מבנים של הקצה המזרחי של קו הרמון ושל קו סעד

Fault ו-Marzeva Fault  תצפית על  -נעלה מזרחה על שכבות של חבורת עבדת אל התחנה הבאה  ).8באיור

 היובל העליון של נחל צבירה.מראש אגן הניקוז של  כיפת צבירה

 כיפת צבירה: 8תחנה 
  

צבירה (איורים -מזרחית לסינקלינת הר משא ולסינקלינת משא-בתור, צפונית-כיפת צבירה ממוקמת על קו עריף

ן, רמזרח הם: כיפת גבים, חצי כיפת אשבו-, מכיפת צבירה לכיוון צפוןבתור-עריף). המבנים על המשך קו 33-ו 8

בגבול הערבה, נמצאות כיפות רחל וערגה שהן  ,כרכשת, דייק עין יהב ובקצהה תקלדרסינקלינת אשבורן, 

 ).1957הדרומיות בחבל הכיפות (בן תור ופרומן 

ק"מ. במרכז הכיפה חשופות התצורות אורה וגרופית ועל  X 1.6 1.2-כיפת צבירה היא מבנה מאורך שמידותיו כ

ההפרש הסטרוקטורלי בין שיא  ).33האגפים מנוחה, מישאש שעליהן באי התאמה, מונחת חבורת עבדת (איור 

האגף המערבי של כיפת גבים. ציר כיפת צבירה ממוקמת על ). 34מ' (איור  60-המבנה לשוליו הצפוניים נאמד בכ

. במערב מפרידה סינקלינה מקומית, על 050°-כיפת גבים לוהציר של  035°-ת צבירה פונה להמבנה של כיפ

 ). 35-ו 34המשכה של סינקלינת משא צבירה, בין כיפת צבירה לכיפת גבים (איורים  
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 במרכז חשופות תצורות אורה וגרופית ומסביב מחשופים של התצורות מנוחה ומישאש.  –כיפת צבירה  .33 איור
  וינברגר). רם :מחוץ למבנה מצפון מערב ודרום מונחות באי התאמה שכבות של חבורת עבדת (צילום רחפן

  

 

ק"מ. ההפרש  X 1.6 1.2-ק"מ ושל כיפת צבירה כ X 4 6-מדים של כיפת גבים כהמכיפת גבים וכיפת צבירה.  .34איור 
) נוסף 1979מ'. במפה הסטרוקטורלית מתוך אידלמן ( 60-הסטרוקטורלי בין שיא כיפת צבירה לשוליה הצפוניים נאמד בכ

  .)1981סימון מקורב של סינקלינת משא ושל סינקלינת משא צבירה מתוך בר (
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כיפת צבירה ממוקמת על האגף המערבי של כיפת גבים, סינקלינה מקומית מפרידה בין שתי הכיפות (אידלמן  .35 איור

1979( 

 מערבי בכיפת צבירה-: ההעתק הצפוני9תחנה 
 

האחד לאורך האגף המערבי והשני לאורך האגף המזרחי. שני  ,בכיפת צבירה עוברים שני העתקים ראשיים

-ונמשך לאורך כ 025). ההעתק הצפוני מערבי הוא בכיוון 27 (איור ההעתקים מתרפאים בצאתם מתחומי המבנה

מ', החלק התחתון של חבורת עבדת מול החלק  40-מ'. הזריקה הסטרטיגרפית המירבית עליו נאמדת בכ 800

, onlapלראות בברור את אי ההתאמה,  ניתן ןהנקודות בהמאחת עוד ). זו 36וחה (איור העליון של תצורת מנ

המישאש לחבורת שבה חבורת עבדת מונחת ישירות על תצורת מישאש. התצורות ע'רב וטקיה מופיעות בין 

מאות מטרים לכיוון צפון מזרח. דרומה מתחנה זו, בחלק המרכזי של ההעתק, מוסט מה כבמרחק של עבדת 

הפרט החווארי של תצורת מנוחה מול שכבות גיר של תצורת גרופית. בדרום הכיפה עובר ההעתק דרך שכבות 

לכאן, חשוף מישור העתק  דרומיתמתצורת גרופית. כאן מכוסה מישור ההעתק בדרדרת, אולם בכמה מקטעים 

עבדת, יתכן שהתופעה קשורה אנכי.  במדרון היורד אל תחנה זו ממערב, אפשר לראות שיכוב לא רגולרי בחבורת 

 ).37לסביבת הרבדה בשולי הכיפה שהתפתחה (איור 
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החלק התחתון של חבורת עבדת מול החלק  -מטרים  45-מערבי בכיפת צבירה. הזריקה המרבית, כ-ההעתק הצפוני .36 איור
בין תצורת מישאש לחבורת וינברגר). כאן גם חשופה בצורה ברורה אי ההתאמה  רם :העליון של  תצורת מנוחה (צילום

 עבדת.

 

 .מערבי-בחבורת עבדת, מערבית להעתק הצפונילא רגולרי  שיכוב –כיפת צבירה  .37 איור
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 מזרחי בכיפת צבירה-: ההעתק הצפוני10תחנה 
  

מ'. החלק התיכון של  25-מ'. הזריקה הסטרטיגרפית המרבית עליו נאמדת בכ 250נמשך לאורך   050העתק בכיוון 

). צפונה, מחוץ למבנה, לא מבחינים בקו ההעתק 38תצורת מישאש מול החלק העליון של תצורת גרופית (איור 

של שכבה  ודרומה, על המדרון רואים שההעתק נרפא. להעתק כאן שלושה מישורים, שניים מתוכם הם גג

העתק שניתן לעקוב אחריו דרומה. כיוון ההמשכו של הוא אחד מישור גרירה, ושזו תופעת יתכן ומקומטת, 

. בהנחה שההעתקה 0340-ל 0160-, מ025וית של והתנועה על ההעתק הוא על קו החיתוך בין המישורים שנוחת בז

 39, 38ו העתק שמאלי הפוך (איורים כאן קשורה למאמצי לחיצה הקשורים להתפתחות כיפת צבירה, הרי שזה

 ).40-ו

 

 

החלק התיכון של תצורת מישאש מול החלק העליון של  -מזרחי בכיפת צבירה. הזריקה המרבית -ההעתק הצפוני .38 איור
 וינברגר) רם :תצורת גרופית (צילום
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רואים את מישורי ההעתק. בהנחה ממדי. בחלק השמאלי התחתון של החתך -חתך תלת -מזרחי -העתק הצפוניה .39 איור
 ).1979. אידלמן (שההעתקה כאן קשורה למאמצי לחיצה הקשורים להתפתחות כיפת צבירה, הרי שזהו העתק שמאלי הפוך

  

 

 )1979מתוך: אידלמן ( 0340-ל 0160-, מ025של  יתוקו חיתוך בין שני מישורים נוחת בזו .40 איור
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 :צבירה כיפת של המבנה ציר לאורך ההתקצרות מידת

לעומת מ',  1,565. המרחק האופקי בין קצוות החתך הוא buskההתקצרות לאורך ציר המבנה נמדדה בשיטת 

מהאורך המקורי (איור  6%-מ' שהיא  כ 100-. כלומר התקצרות של כמ' 1625-אורך גג השכבה המקומטת שהוא כ

42( 

 

 עם שינויים) 1979 ,לאורך ציר המבנה (אידלמן buskנמדדה בשיטת  6%-התקצרות של כ :42איור 
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א: קירטון של בסיס תצורת מנוחה מונח בחריצי ארוזיה בגיר של תצורת גרופית10תחנה   
 

המאפיינים של השכבות העליונות של גג תצורת גרופית בכיפת גבים שונים ממקום למקום; באגף המזרחי 

באגף הצפוני שכיחים מאובנים מרוסקים יחד וואמוניטים מגיל טורון עליון,  Arcaמוצאים מאובנים שלמים של 

במחשוף שלפנינו רואים קירטון מתצורת מנוחה מונח בתוך חריצים בשכבות גיר של  .עם גרגרי גלאוקוניט

ן ). תופעה זו היא עדות לסביבה עם אנרגיה גבוהה, אולי אפילו חשיפה בטורון העליו42תצורת גרופית (איור 

 אולי קוניאק.  -ביותר לפני שנרבד הקירטון מתצורת מנוחה בתחילת הסנון 

 

 

 וינברגר) רם :קירטון מתצורת מנוחה מונח בתוך חריצי אירוזיה בגיר של תצורת גרופית (צילום .42 איור
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 : כיפת גבים11תחנה 
 

בערוץ וק"מ. במרבית שטח המבנה חשופה תצורת גרופית,  4X6כיפת גבים הוא מבנה כמעט עגול שמידותיו 

אורה. על האגפים של המבנה חשופות התצורות מנוחה, מישאש  תצורתעמוק היורד מהר גבים מזרחה, חשופה 

 ).27, ואת גג השלוחות שנמשכות מהר גבים צפונה בונות שכבות גיר וקירטון מחבורת עבדת (איור טקיהוע'רב 

מחשופים מבודדים של קונגלומרט הבסיס של תצורת חצבה מפוזרים בגבהים שונים על חלקי חתך שונים של 

ומערבה נמצאים המחשופים ברום נמוך מ' + 245חבורת עבדת. על רמת אשבורן חשוף הקונגלומרט ברום של 

רבד על פנפליין, השיפוע בין ). בהנחה שקונגלומרט הבסיס נ43-ו 27בנחל שלהב (איורים מ' + 60יותר ויותר עד 

ק"מ) שהוא יותר מפי שלושה  5-מ' על מרחק של כ 185-(כ 02המחשוף ברמת אשבורן למחשוף בנחל שלהב הוא 

ק"מ) . לכן ניתן להניח שבכיפת גבים היו תנועות  1מ' על מרחק של   10 -  00.6-כ(של נחל נקרות כיום מהשיפוע 

 טקטוניות לאחר שנרבדה תצורת חצבה.

 

ט הבסיס של תצורת חצבה על האגפים של כיפת רחתך רוחב מרמת אשבורן לנחל שלהב. מחשופים של קונגלומ .43 איור
מ' + 245גבים לאורך חתך רוחב מרמת אשבורן במערב לנחל שלהב במזרח. על רמת אשבורן חשוף הקונגלומרט ברום של 

 .)1979 ,בנחל שלהב (אידלמןמ' + 60ומערבה משם, נמצאים המחשופים ברום נמוך יותר ויותר עד 
 

 מולנו ניתן .תצפית על חצי כיפת אשבורןה - תחנה הבאה בדרך אל הנרד על המדרון הצפוני של כיפת הר גבים 

באגף המזרחי והצפוני  על המדרונות של שלוחת אשבורן. טקיהלראות את הצטמצמות החתך של התצורות ע'רב ו

של הר גבים מופיע בגג תצורת מישאש פרט הפוספוריט הברזלי שמלווה את ההצטמצמות החתך של תצורת 

תיארו  )1977( נתן ושחרולאחר מכן  ,)1964( סטרינסקי ,)1951תור ופרומן (-בן. מ' 4.5-כ המרביעוביו  .מישאש

על תצורת  קרבשולי מבנים שהיו גבוהים בקמפן ומופיע  בצורה מפורטת את פרט הפוספוריט הברזלי שנמצא

נרלוגי שמקנה לפוספוריט הברזלי ימישאש בפציאס חרוז. בעבודות קודמות וגם במיפוי זה נבדק ההרכב המ

חרסיתי רך  פוספוריט, תרכיזי פוספט בצבע חום כהה, אדמדם-חרסיות ברזליות בצבע אפורצבעים אקזוטיים: 

 (סולפט של ברזל ונתרן) רוסיט'ונתרוג ,גהטיט, פיריט, דריטיאנה ,גבס, ספט ברזלימינרלי פו, בצבע אדמדם
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בחלקים גבוהים סטרוקטורלית מצטמצם החתך לעשרות ס"מ של סלע ברזלי חום  צהוב. צבעלפרט שמקנה 

 .גבים כיפתמעיד על סביבת הרבדה רדודה בשולי  ריטטלה המכונה בעבודה זו לטריט.

. סביב הר גבים ניתן לעקוב אחר )במהלך הדרך אל כיפת צבירה(ובסינקלינת משא גבים  כיפתהפרט חשוף בשולי 

לפוספוריט  ,המעברים הפציאליים שבגג תצורת מישאש מפוספוריט כלכלי ומפוספוריט וקונגלומרט

 מ..צ.בנ). הסטרטיגרפיה של הפרט לא אחידה ובמקומות שונים מוצאים הרכבים שונים. 44ברזלי/יבשתי (איור 

שהקימוט בחבילת קמטים שבגג הצור העיקרי  מכאןו מקומט יחד עם הקמטים בצור ריטטהל 213200/502800

בין סלעים מחבורת עבדת לבין צור  ריטטלמונח  208600/498700.צ. בנ היבשתי. לפוספוריט מאוחרגבים  בכיפת

חסר וסלעים מחבורת עבדת  ריטטהלבעוד שעל ה"אנטיקלינה"  ,של צור "סינקלינה"ש בתוך אמישמתצורת 

חבורת  שנרבדהלפני  מהאזור המורם ריטטהלמונחים ישירות על הצור. יתכן שתופעה זו מעידה על סילוק 

מסביב לחלקים הגבוהים של  סביבות ההשקעה חיגורש מלמדים על אאלה בגג תצורת מיש ספציא שינויי עבדת.

 ).44המבנה (איור 

 

ריט והקונגלומרט ומפרט הפוספוריט הכלכלי אל הפרטים של הפוספוריט הברזלי והפוספפרט בשינויי פציאס . 44איור 
 ). 1979 ,(אידלמן

 

מ' בשולי המבנה עד להיעלמות מוחלטת בחלק הגבוה של  25-מכ מצטמצם טקיהו'רב ע תצורות של החתך עובי

במבט צפונה ניתן . )46, 45(איורים  כיפת גבים/כיפת צבירה שם חבורת עבדת מונחת ישירות על תצורת מישאש

לראות  ניתן). בערוץ הנחל 45מחשוף של קונגלומרט הבסיס של תצורת חצבה על שלוחת אשבורן (איור  לזהות

 קמטים בתצורת מישאש.
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התייתדות התצורות ע'רב וטקיה לכיוון החלקים הגבוהים של כיפת גבים. וכן מחשוף של קונגלומרט הבסיס של  .45 איור
 וינברגר).רם : על שלוחת אשבורן (צילום תצורת חצבה

 
 

 

-מצטמצם מכ טקיהחתכים עמודיים תלויים על מישור ייחוס של בסיס חבורת עבדת. העובי של התצורות ע'רב ו .46איור 
סמוך לחלקים הגבוהים של המבנה. בחלקים הגבוהים של המבנה מונחת תצורת חצבה על  0-כיפת גבים לממ' רחוק  25

  חבורת עבדת. מחשופי תצורת חצבה לא רציפים ויש מקומות בהם עדויות לגידוע מקומי לפני שנרבדה. חתך גדוע של
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תצפית על חצי כיפת אשבורן :12תחנה   
  

מ' שבנוי שכבות גיר מהחלק העליון של תצורת גרופית. בתחתית האגף  100X500מבנה אליפטי שמידותיו  זהו

חבורת עבדת  ,טקיההצפוני של המבנה חשופה תצורת מנוחה והלאה, במעלה המדרון חשופות התצורות ע'רב, 

). חצי כיפת אשבורן נפרדת מהמבנה של כיפת גבים בהעתק 47ועליה קונגלומרט הבסיס של תצורת חצבה (איור 

. 0183/074). מישור ההעתק לא רגולרי ובאחת המדידות, נטוי מישור ההעתק 49-ו 48(איורים  °050שכיוונו  הפוך

ההעתק למערב כמה מאות מטרים  משולי חצי הכיפה נמשך .ההעתק מתרפא לכיוון מזרח בטווח קצר מאוד

ההפרש הסטרוקטורלי . סדקים וקמטים משניים מלווים את המבנה העיקרי לכל אורכו. והיעלמותנוספים עד 

מ' שנמדדו עד קו סטרוקטורלי שמשויך למבנה של כיפת גבים  70-בין שיא המבנה לשוליו הצפוניים נאמד בכ

 ).  33(איור 

 

 

חצי הכיפה בנויה שכבות גיר מהחלק העליון של תצורת  גרופית. בתחתית האגף הצפוני של המבנה חשופה  .47 איור
קונגלומרט הבסיס של תצורת מונח עליה שחבורת עבדת ו ,טקיהתצורת מנוחה והלאה במעלה המדרון התצורות ע'רב, 

   וינברגר). רם :(צילום גביםחצבה. העתק אשבורן מפריד בין חצי כיפת אשבורן לכיפת 
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 ,חתך רוחב מכיפת גבים צפונה אל רמת אשבורן. חצי כיפת אשבורן וההעתק המפריד אותה מכיפת גבים (אידלמן .48 איור
1979( 

 

 

הדמיה תלת ממדית המציגה את היחס בין חצי כיפת אשבורן לכיפת גבים, כיוון מאמצי הגזירה להמחשה בלבד  .49 איור
 )1979 ,(אידלמן
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המסלול מכאן לכיוון קלדרת נחל כרכשת אפשר לראות את האזור בו נמצאת סינקלינת אשבורן שהיא בהמשך 

  .מבנה רדוד על המשך הקו לכיוון צפון מזרח של חצי כיפת אשבורן

 

 הקלדרה בנחל כרכשת  :13תחנה 
 

האגף של כיפת לצפון מזרח על  שנוטהמדרונות של תצורת מישאש  מדרום וממערב להקמ"ר.  1-הקלדרה כ שטח

 גבים. שאר המדרונות שסוגרים על עמק כרכשת הם שולחנות של חבורת עבדת שמחוץ למבנה של הר גבים

קיים חתך עבה של טוף שברובו מכוסה בסחף צעיר שנרבד עליו. הטוף נחשף בחלק המזרחי של העמק . )50(איור 

 ).50(איור  . דייק נמשך משני הצדדים של העמקבסחףערוצים שהתחתרו מדרונות ב

 

העמק  הםמערב שבדרום וד צלפרט  ,איאוקנייםסביב שולחנות מובמרכז מחשופים של טוף,  .קלדרת כרכשת .50איור 
דייק עין יהב שקצהו המערבי בנחל אשבורן, חוצה את רמת כרכשת, קטוע בקלדרה  .מדרון של תצורת מישאש מוגבל על ידי

והמיקום של  יםהדיפ ניםמסומהימנית התחתונה של האיור  בפינהעצמה וממשיך אל האוכף שבין הקלדרה לכיפת רחל. 
  העתקי הקריסה שמסביב לקלדרה.

 

Shiftan )1956ותיאר  בש) 1966שתיארו את הקלדרה ואת הדייק. לויטה () היו הראשונים 1957בן תור ופרומן () ו

עמק יש גושים בשולי הציין ש. לויטה (שם) ושל הדייק ובחן את המבנה של הקלדרה ףאת הפטרוגרפיה של הטו

חתך של מטרים ספורים מונח עליהם שמחבורת עבדת  שכבות גיר וקירטוןשקרסו אל מרכזו. הגושים בנויים 
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הפרט , פרט רותםשנמנים על  חלוקים של צור יבואחול תוך הבמצא ) 1970( גרפונקלתצורת חצבה. מחול של 

מכאן מ',  500-עובי תצורת חצבה באזור צוקים עומד על למעלה מ). 2000(קלבו  של תצורת חצבההעליון 

 והוא מיליון שנה  6.4בקלדרה הוא  גיל האירוע הוולקני. )2000(קלבו  מ' 500-חסר חתך בעובי גדול מה רשבקלד

). (Steinitz et al., 2000מיליון שנה  6.4-) מכאן שגיל תצורת חצבה צעיר מ3(תרשים מאוחר לתצורת חצבה 

חצבה הפלג קודם לתצורת . מיליון שנה 20גוף בזלתי שגילו  ,פלג עשושק"מ דרומית לכאן נמצא  13במרחק 

  .)2014 ,(קלבו ליון שנהימ 20-גיל תצורת חצבה צעיר מש ומכאן) 1979(אידלמן 

 נחל כרכשתבערוץ : טוף 14תחנה 
 

רטון יגושים של חוואר וקמונחים בערבוביה ך הטוף והטוף חשוף לאורך הערוץ מתחת למדרגת סחף. בת

 מתאר את) 1966לויטה ( ).51חולות צהובים מתצורת חצבה (איור כן טקיה, גיר מחבורת עבדת ו-מתצורות ע'רב

לות. כן נמצא: קוורץ, וגרגרית, שבה מצויות אמיגד וזכוכיתפירוקסן, מגנטיט : המרכיבים את הטוףהמינרלים 

עם מרכיבים וולקניים בלבד,  "חום טוףאת הטוף לשני סוגים: ". לויטה (שם) מחלק קלציט, גבס, המטיט וחרסיות

רי, בעיקר גרגרי קוורץ והוא וומקטוף אפור ירקרק" עשיר בחומר נלווה , ו"שרובם עברו בליה והוחלפו לחרסית

  חשוף בעיקר בחלקו הדרומי של נחל כרכשת. בין שני סוגי הטוף קיימת קשת מעברים.

 

 .גושי קירטון כלואים בשכבות טוף .51איור 
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 הקלדרה שקרסו אלגושים מסלעי הסביבה  . 15תחנה 
 

אל מרכז שנטויות  ,. השכבותתצורת חצבהמחול  מונח ןשעליהחבורת עבדת מגיר של  שכבות   בתחנה זו רואים

מסלע הסביבה שמנותקים מידת הזריקה של הגושים . בהעתקי קריסה מסלעי הסביבהמנותקות  ,תנחל כרכש

-ו 50(איורים  בטבעת את העמק של נחל כרכשתמקיפים  גושים אלה. מ' 40-נאמדת בכוקרסו אל תוך הקלדרה 

52.( 

   

  .50 איור של הימנית בפינה מיקום .)1979 ,(אידלמןהקלדרה  מרכז אל שקרסו גושיםהחתכי רוחב דרך  .52 איור
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 כיפת רחלאל הקלדרה והדייק ומזרחה אל תצפית מערבה  - אוכף בחבורת עבדת :16תחנה 
 

משתנה  ועובי). 53פוגשים מחשופים של דייק עין יהב (איור בשביל העולה אל האוכף שמוליך החוצה מהקלדרה 

המערבי בנחל אשבורן וקצהו המזרחי למרגלותיו  קצהוק"מ.  3-אורכו הכולל כו ס"מ 100-20בתחום שבין 

). 50מערב ובקצהו המזרחי תפנית דרומה (איור -). כיוונו הכללי של הדייק מזרח50אוכף (איור ההמזרחיים של 

שברים רק שם מוצאים  דרה הוא קטוע,הקלבמרכז  ואילו מחשופי הדייק רציפים פחות או יותרמחוץ לקלדרה 

טקסטורה  ת, בעלת): "...בזלת אולטרה בסיסי1966( הלויט). הרכב הדייק מתואר אצל 50(איור  של סלעי הדייק

פורפיריטית. הפנוקריסטים הם: קלינופירוקסן, אוליבין, אורתופירוקסן ונפלין. במטריקס נמצאו: קלינופירוקסן, 

 קצהו המזרחי נפלין, אוליבין, זכוכית ובצר. כן נמצאו כסנוקריסטים של קוורץ המוקפים טבעת ברקציה. בסמוך ל

 " .ס"מ 0.5-כשל  קוטרב נמצאו בבזלת אמיגדולות

 

 של עין יהבהדייק . 53איור 
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 :)54(איור סדר האירועים   -קלדרת כרכשת 

הפרט מונח החול של אל הקלדרה אזור היה גבוה מסביבתו ולכן בגושים שקרסו התצורת חצבה.  סוף הרבדת .1

מ'. במרחק  500-חסר חתך חול בעובי של כתצורת חצבה על שכבות של חבורת עבדת וביניהם העליון של 

 מכאן מונח קונגלומרט הבסיס על חבורת עבדת.לא רב 

שהדייק קדם להתפרצות ולכן הוא  . יתכן)3(איור  שנים מיליון 6.4-כ לפני וחדירת הדייקולקנית והתפרצות  .2

 . לא ידוע מרווח הזמן בין התפרצות הטוף לחדירת הדייק.הקלדרה במרכזנמצא לא 

 קריסת גושים אל חלל וולקני והיווצרות קלדרה. .3

 

 

 ) 1979 ,מפורט בטקסט (אידלמן .שיחזור האירועים -קלדרת כרכשת . 54איור 

 

 כיפת רחלושבמערב הקלדרה  אתנסקור במבט מסכם שמהאוכף יורדים לחניון הלילה שלמרגלותיו לא לפני 

 הדרומית מבין מבני חבל הכיפות.  הכיפה ,שבמזרח
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  :בתור-עריףלאורך הקצה הצפוני מזרחי של קו בזמן התפתחות המבנים סיכום 

ארוזיה מקומית בחלקים הגבוהים של כיפת , הטקטוניות התנועות ראשיתן עליון ביותר/קוניאק: טורו .1

צרות בגודל של עשרות סנטימטרים תעלות בשכבות העליונות של תצורת גרופית גבים, במהלכה נחרצו 

  .הפרט התחתון של תצורת מנוחה ובתוכן נרבד מספר מטריםעד 

מפת . בשטח דומה לשטח המבנה כיום של כיפת גבים התפתחותתחילת ה: קוניאק עד קמפן תחתון .2

) מראה באופן ברור את הצטמצמות החתך אל החלקים הגבוהים 55מנוחה (איור  תשל תצור חהאיזופ

  .של מבנה כיפת גבים

בשולי ומעל פני הים,  התרוממוגבוהים של הכיפה  חלקיםיתכן ו .המבנה התפתחות המשך :עליון קמפן .3

מראה ) 55(איור מפת תפוצת הפוספוריט הברזלי  .הכיפה התפתחו סבחות עשירות בחומר אורגני

 תה דומה לצורת המבנה כיום.ישהצורה של כיפת גבים באותה תקופה הי

עבות בשולי המבנה  טקיהו'רב ע תצורות .גודלו לשיא המבנה התפתחות המשך: ופאליאוקן מאסטריכט .4

אפס מראה שגם בתקופה זו הצורה של  חלאפס בחלקים הגבוהים של המבנה. קו איזופ ומצטמצמות

 ).55כיפת גבים הייתה דומה לצורתה כיום (איור 

שכבות גיר וקירטון של חבורת עבדת מונחות  .המבנה בהתפתחות אתנחתא :תיכון איאוקן עד איאוקן .5

המבנה  בשיא .)56 איור(אופקיות חותמת התצורה בשכבות ו תת ימי אותבשולי המבנה על תבליט 

, ישירות על פרטים שונים של תצורת מישאש onlapמונחות שכבות של חבורת עבדת באי התאמה, 

 חבורת עבדת.  להרבדת). יתכן שאירוזיה בשיא המבנה, קדמה 36 איור(

 עליו הורבדהעם תבליט מקומי  פנפלייןונוצר  באיאוקן התיכון חלה אירוזיה רגיונליתלאחר נסיגת הים  .6

החתך של תצורת חצבה מייצג את התפתחות מערכות הניקוז האזוריות.  נית.ניאוגה תצורת חצבה

לומרט הבסיס מונח כאן על חלקי חתך שונים של חבורת עבדת. בכמה מקומות ניתן לשחזר נוף גקונ

). הקונגלומרט מורכב מחלוקם 57מישורי שבו בלטו גבעות של חבורת עבדת מעל משטחי הגידוע (איור 

על הקונגלומרט מייצגות אגני מחלקם עגולים וחלקם מזוותים. יחידות החול שמונחות  ,מקומיים

 .רחוקוות רחוקים והסעה ממושכת שבשיאן חול מעורב עם חלוקי צור יבוא שמקורם היק

ככל שמתרחקים מרמת אשבורן . חצבה תצורת של הבסיס קונגלומרטל מאוחרותטקטוניות  תנועות .7

מזרחה  הטיהבעיקר  ומבטא) 43 איורבסיס תצורת חצבה במפלסים נמוכים יותר ויותר (מזרחה מונח 

ההעתק הצפוני מערבי שבכיפת צבירה מסיט שכבות מחבורת עבדת ומכאן שהוא מאוחר  .)44 איור(

 לאיאוקן.

 ).8 (איורבתור -של קו עריף מזרחיקצה הצפוני ל סמוךקלדרת כרכשת נמצאת  .כרכשת בנחל לקניזםוו .8

אזור הקלדרה היה גבוה מסביבתו וחתך עבה של תצורת חצבה חסר בחתך של הגושים שקרסו אל 

 המבנה.
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 ).1979על פי אידלמן ( .ריטיטלהפוספוריט הוציון מחשופים של  טקיהשל התצורות מנוחה וע'רב  חאיזופמפת  .55איור 

 

באי התאמה תבליט קמטים של  ותממלאו על פוספוריט ברזלי מקומט ותמונחשכבות אופקיות של חבורת עבדת  .56 איור
 ).1979מתוך אידלמן ( גג תצורת מישאש.
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 ).1979. מתוך אידלמן (תבליט של חבורת עבדת מעל משטח הגידוע של תצורת חצבה .57איור 

 

מערכת המבנים של הקשת הסורית עם תנועות טקטוניות מאוחרות לתצורת עם ת יכיפת גבים נמנ לסיכום:

נטויות על אגפיו, השכבות ו גבים כיפתאל מצטמצם תצורות מנוחה, מישאש, ע'רב וטקיה עובי של הה חצבה.

מצטמצמת אל המבנה אולם השכבות גם הוא עבדת  חבורתהעובי של סינטקטונית.  הרבדה ולפיכך מעידות על

 ולפיכך זוהי יחידה פוסט טקטונית. אופקיות וממלאות תבליט מקומי
המשכו שהתפתחו לאורך (כיפת צבירה, חצי כיפת אשבורן, סינקלינת אשבורן, וקלדרת כרכשת עיקר הפעילות ב

 במבני הקשת הסורית. והחלה, מאוחרת לתצורת חצבה ואולם יתכן בתור)-עריףקו של 

 

נמייה והקצה הצפוני מזרחי של  –מרזבה  –היום הרביעי: תצורות ערבה ומזר בפתחת נקרות 
 העתק נחל מסור 

 

 בהם אתרים בארבעה נבקר) 58(איור בחלק הראשון זה נשלב נסיעה ברכב שטח וקטעי הליכה קצרים.  ביום

 לבין בינם הסטרטיגרפיים היחסים את להבין וננסה כונתילהפרט /מזר תצורת של האגמיים המשקעים את נכיר

 הערבה תצורת של הפרטים שני את למפות ניתן וכיצד האם נבחן. הערבה תצורת של השונים הקונגלומרטים

 מערבית"מ ק 4-כ הערבה נחל של למיקומו עדות נראה בו באתר נבקר כן אחרי). 1998( אבני ידי על שהוגדרו כפי

 .הנוכחי למיקומו

 פני על נחלוף). אדום שבילים(סימון  צפונה המעיינות ציר על בנסיעה ספיר למרכז שממערב הלילה מחניון נצא

, עבה חתך על מהרכב נסתכל.  אשבורן נחל עם המפגש עד כרכשת נחל באפיק וניסע רחל עין וכיפת רחל עין

 מתאפיין הקונגלומרט. מטרד תצורת על מונח) הבסיס(קונגלומרט  חצבה תצורת של שחק פרט של', מ 10 מעל

 שיטה עץ ליד מהרכב נרד. בשחור מסומן המעיינות ציר צפונה מכאן. צור ללא כמעט, בעיקר איאוקני גיר בחלוקי

 מ' על דרך עפר לכיוון צפון מזרח. 300-כ ונלך 216720/505340.צ. בנ גדול
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 .נמייה עם תחנות הסיור –מרזבה  –זור פתחת נקרות א של גיאולוגית מפה .58 איור

 

 חצבה –מזר  –יחסי ערבה  216400/505380נ.צ.  :17תחנה 
 

וחול, משוכבים היטב, מונחים באי התאמה על  קירטוני חוואר, מזר תצורת של אגמיים משקעים של קטן רליקט

, קונגלומרט שחק. המחשוף נמצא במחסה סלע שנוצר מתחת לקונגלומרט עבה מלוכד היטב של תצורת הערבה

 . )62, 60, 59המונח באי התאמה על פרט שחק, פרט משק ותצורת מזר (איורים  
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מ'  50כ ( אדמדם) כשמתחתיה פרט שחק –קונגלומרט הערבה מונח באי התאמה על פרט משק (מצוקון לבן  .59 איור
 .)60למחשוף שבאיור  צפונית

 

 

 . מזר תצורת של אגמיים משקעים על אירוזיבית התאמה באי מונח הערבה קונגלומרט .60 איור
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 חצבה –מזר  –יחסי ערבה  216500/505515נ.צ.  :18תחנה 
 

דומה לזה שבתחנה הקודמת. כאן תצורת מזר מונחת מעל תצורת חצבה, פרט משק. הקיר שמימין  מחשוף

, 61(איורים  למחשוף נוצר כחלק מתבליט שהתפתח על סדק עליו שקעו משקעי האגם והקונגלומרט שמעליהם

62.(  

 

 .קונגלומרט ערבה מונח על פרט משק. תצורת מזר מסתתרת במחסה הסלע .61איור

 

 

 . קואורדינטות ברשת ישראל הישנה.)1984(  איל לפי. 18-ו 17 תחנות מחשופי בין יטסכמ חתך. 62איור 
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נפנה שמאלה (מערבה)   216960/506310.צ. בנ. נקרות נחל עד צפונה"מ ק 1-כ המעיינות ציר על ניסע, לרכב נחזור

ההתאמה הזוויתית בין קונגלומרט הערבה וניסע באפיק נחל נקרות (סימון אדום), לאורכו נראה היטב את אי 

 נעזוב את נחל נקרות ונעלה בנחל מרזבה (סימון שחור) 213660/508180.צ. בנ לשלשת הפרטים של תצורת חצבה.

 ק"מ, שם נעצור.  1-כ

 נמייה והמחשוף המערבי של תצורת מזר –מפגש מרזבה  :19תחנה 
 

 המשכו בין מימיו את כאן מפצל מרזבה נחל .כאן שנוצרה הייחודית הניקוז במערכת נדון 213150/509540 .צ.נ ליד

 לכך עדות הם השטוח ואופיו', מ 70-כ ,במקום נמייה נחל אפיק של רוחבו. נמייה נחל לבין נקרות נחל לכיוון

 ראש של הצדדים בשני. נקרות לנחל המעבר את פרץ יותר מאוחר ורק דרכו לערבה התנקז מרזבה נחל שבעבר

חורשה וביניהם, -ניצנה-, על גדת נחל מרזבה, מחשופים של חבורת עבדת, ממופים כתצורות מורנמייה נחל

לכוון  20°-כ באפיק, רליקטים קטנים של אותן יחידות כשעל חלקן מונח קונגלומרט שחק. חבורת עבדת נוטה

 ). 65, 63צפון מזרח (איורים 

.צ.  נמבליה בקיר נחל נמייה סביב  נקי קטעמזר, עם מקום נמצא אחד המחשופים הגדולים של תצורת  בקרבת

מ', רובו בנוי משכבות  6-כ מ' מעל פני הים. עוביו של החתך החשוף הוא 50-כ בגובה של )64(איור  213450/509580

ס"מ. תצורת מזר  2-3אפור בהיר עם מספר אופקי חול מלוכד בעובי  קירטוני חווארבעובי מס' סנטימטרים של 

נמצאו  החוואר שכבות בין השיכוב מישורי על). 65)  (איור במדויק למדוד ניתן(לא  מזרח לכיוון 10°-כ נוטה

שרידי צמחים מפוחמים. נמצאו גם גלונים סימטריים בכיוון צפון דרום, ייתכן שאלה גלוני חוף. משתי התצפיות 

 .הערבה אגם של המערבי החוף עלכנראה נמצאים  אנחנוששתוארו בתחנה הנוכחית מסתמן 

 

 .הפרוץ האיאוקני"המחסום"  דינחל מרזבה ונחל נמייה משני צ .63איור 
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 .ייהמחשוף תצורת מזר בנחל נמ .64איור

 

 

(לפי  עבדת וחבורת שחק פרט על התאמה באי מונחת כשהיא נמייה בנחל מזר תצורת את המציג יטמחתך סכ 65 איור

 הישנה.. קואורדינטות ברשת ישראל )1984 ,איל

 

, 216930/507720 .צ.נבבנסיעה במורד אפיק נחל נמייה עד שנפגוש שוב את ציר המעיינות החוצה את הנחל  נמשיך

 מ' ונעצור על הגדה הצפונית של נחל נקרות. 700-כ נפנה ימינה (דרומה), ניסע
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 217600/506770נ.צ.  –המחשוף המזרחי של תצורת מזר בקיר הצפוני של נחל נקרות  :20תחנה 
 

, דרום צפון בכיוון תעלה הממלא חתך של בגגו נמצאים שאנחנו לב נשים, המחשוף את לבחון לנחל שנרד לפני

כשמעליו, על  ,האדומים ואבני החול של פרט גדרון של תצורת חצבה בחווארים חתורה והיא' מ 300-כ שרוחבה

 מזה שונה כאן מזר תצורת של החתך). 66(איור  נקרות בפציאסשתי כתפי התעלה מונח קונגלומרט הערבה 

אפור בהיר אולם הוא עשיר יותר בשכבות  קירטוני חווארשכבות של  מכילאמנם הוא  .הקודמת בתחנה שראינו

 ). 68, 67למערב (איורים אבן חול אדמדמה, עם שיכוב צולב מפותח, המעיד על זרימה ממזרח 

לתוך תעלה נוספת,  והחוואר החול חילופי של במפולת נבחין' מ 100-כ אחרי, הנחל קיר לאורך מזרחה נלך

החתורה אל תוך סלעי תצורת מזר. התעלה התמלאה בעיקר בקונגלומרט, אך ניתן להבחין בתוכו באופקים 

 .)70, 69(איורים  העשויים להעיד על קיומה של פאזה אגמית נוספת במערכת של התצורות ערבה ומזר

 

 

 .השוליים המזרחיים של התעלה, חתורים בפרט גדרון כשמעליו קונגלומרט הערבה .66 איור
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 .קירטוני חווארתצורת מזר בנחל נקרות, חילופי אבן חול אדמדמה ו .67 איור

 

 

 .שיכוב צולב המעיד על זרימה מימין לשמאל, כאן ממזרח למערב .68 איור
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 .הקירטוני על השוליים המערביים של התעלה הנוספת חווארהתמוטטות חילופי החול וה .69 איור

 

 

 

). 1984 ,תעלה נוספת מגיל לא ידוע (לפי איל נחתרהבפרט גדרון ולתוכה  שנחתרהחתך נחל נקרות מונח בתעלה  .70 איור

 .הישנהברשת ישראל  קואורדינטות
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 :20 – 17 תחנות בממצאי דיון

 לבדוק ננסה) 1998 ,(אבני הערבה אגם של התפרסותו את מסמנים שראינו המחשופים שארבעת לעובדה מעבר

 ושלשתם 19 שבתחנה לזה זהה אינו  18-ו 17 בתחנות האגמיים המשקעים מופע. ביניהם והמרחב הזמן יחסי את

 קידוחי דרך על. צין למפעל העקרבים מעלה בין, צין לבקעת, צפונה מעט נרחיק. 20 בתחנה מהמחשוף שונים

ואבני חול אדמדמות דומה  קירטוני חוואר, נמצא מחשוף של חילופי 207830/530750.צ. בנ, מקורות של המים

, 207830/530750.צ. נק"מ צפונית מזרחית לשם, בנחל גוב, סביב  5.5-כ ).71(איור  20למחשוף של תחנה  ביותר

שהוא מונח על חתך דומה כ 19) דומה מאד למחשוף שבתחנה 1980נמצא מחשוף גדול של תצורת מזר (אלרון, 

. רצף זהה נצפה בעבר בחתכים שנחשפו בזמן )72(איור  אגמי ועדשות חול אדמדם קירטוני חווארשל חילופי 

. נוכל, אם כן, להניח על )1988 ',שילוני וחוב ;2005 ,(איל ובר דוד כריית השדות הצפון מזרחיים של מכרה צין

 .20מאוחרים לאלו של תחנה  19נה סמך הדמיון הליתולוגי,  שסלעי המחשוף בתח

 

 

 .תצורת מזר על דרך קידוחי המים בנחל צין. חתך דומה, בחשיפה פחות טובה, נמצא גם בנחל גוב .71 איור
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 .חווארהאגמי, במורד הנחל, חילופי חול ו חווארתצורת מזר בנחל גוב. מתחת ל .72 איור

 ?18-ו 17 לתחנות באשר ומה

לבין  20טקטונית בין הקונגלומרט הבונה את כתפי התעלה סביב המחשוף בתחנה  פאזה זיהה) 1998( אבני

המשקעים האגמיים של תצורת מזר, הממלאים את התעלה. לפיכך הוא העריך שהקונגלומרט הגבוה שייך לפרט 

 לפרט שייכים, נוספים קונגלומרטים עם יחד, הצעירים יותר, האגמייםשגיא של תצורת ערבה ואילו המשקעים 

 הקונגלומרט של המשכו הוא 18-ו 17 בתחנות האגמיים המשקעים את והמכסה הגודע הקונגלומרט. כונתילה

 האגמיים שהמשקעים  להסיק ניתן לפיכך). 1998( אבני אליו התייחס גם וכך 20 בתחנה התעלה כתפי שעל

 קות אך ללא תיארוך מדויפתרונ מספר לחבר ניתן זה למצב. 20 ו 19 תחנות של לאילו מוקדמים 18 ו 17 בתחנות

 שכל ייתכן, שגיא פרט בזמן או לפני אגמית פאזה התקיימה שבערבה ייתכן. הנכון הפתרון מהו להחליט ניתן לא

 את ואילו, אחת אגמית מפאזה יותר שבו כונתילה לפרט שייכות, והקונגלומרטיות האגמיות, שראינו היחידות

 שלא מחשופים, הערבה של המערביים בשוליים שנותרו הבודדים המוגבהים במחשופים לחפש יש שגיא פרט

 מחשופים שני. הקרובה בסביבה הערבה קונגלומרט של ביותר הגבוה למפלס אפילו נחלי בשפוע מתחברים

מ', שניהם  80בגובה  214600/511470.צ.  נמ' וב 57בגובה  216150/511830.צ. בנ) 1984( איל ידי על תועדו כאלה

מ', לצדו סומנו ע"י אבני  87בגובה  214420/506420.צ. נ) ב1979שיזף. מחשוף נוסף תועד ע"י אידלמן (על כיפת 

 87בגובה  214350/510050.צ. נ) ב1998) שלשה מחשופים נוספים, ושני מחשופים נוספים תועדו ע"י אבני (1998(

 מ'.  130בגובה  212570/510570.צ. נמ' וב

ל היחידות השונות בתצורת הערבה, ייתכן שפרט שגיא כלל לא נמצא בערבה.  במצב ואין בידינו תיארוך ש היות

) כיחידות 1998הידע הקיים, באזור הערבה לא ניתן להשתמש בפרטים של תצורת ערבה כפי שהוגדרו אצל אבני (
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 1:50,000 מפת על להצגה הניתן המידע רב) מביא את מ2014 ,'וחוב(סנה  הקיים הגיאולוגי המיפוי ולפיכךמיפוי, 

 מעל מזר תצורת הצגת. נוספת כיחידה הערבה ובקונגלומרט נפרדת מיפוי כיחידת מזר בתצורת שימוש ידי על

זמניות -בו הן הקונגלומרטיות מהיחידות שחלק מכיוון מדויקת ולא יתטסכמ היא במקרא הערבה לתצורת

 .יותר צעירות אף וחלקן מזר לתצורת

 כביש על צפונה"מ ק 2-כ נתקדם. 90 כביש על יהב לעין הכניסה לצומת עד נקרות נחל באפיק בנסיעה נמשיך

 המנדטורית הערבה דרך את ונפגוש' מ 300-כ ניסע, עפר דרך על חהנפנה מזר 220170/507870.צ. בנ, הערבה

 מלחמת תום עם מיד ההנדסה חיל"י ע ושופצה 20-ה המאה של 30-ה בשנות הבריטים ידי על שנסללה, לאילת

 לאילת היחיד הנסיעה נתיב הייתה זו דרך. לשיפוץ העיקרית העדות הן הדרך בצדי שנראה החביות. העצמאות

 נתקדם. 40 לכביש יותר מאוחר שיהפוך הכביש ונסלל רמון מצפה ליד העצמאות מעלה נפרץ בה השנה, 1955 עד

 .נעצור, מערבה פונה כשהדרך, דרכים מסעף אחרי ומעט צפונה' מ 350-כ המנדטורית הערבה דרך על

 200490/508240היכן עבר נחל הערבה בפליוקן? נ.צ.  :21תחנה 
 

 בצד שנחשף הערבה קונגלומרט של הרכבו בדיקת כדי תוך הדרך לאורך למזרח ממערב בהליכה לתשובה נגיע

 מגמטיים סלעים מעט, בזלת, צור, דולומיט ,גיר :כה עד שפגשנו החלוקים את נמצא המחשוף במערב. הדרך

 של גדולים גושים פתאום יופיעו הדרכים מסעף ליד. אדום מאפיק או אילת מהרי קטנים ריוליט חלקיו מהרמון

נוכל למצוא גם חלוקי גרניט וגנייס.  מאמץ), ואחרי מעט 73(איור  מאמץ כל ללא נמצא אותו, אדום מהרי ריוליט

המעבר חד וברור והוא מציין את המפגש של שתי מערכות הניקוז משני צדי הבקע, שם נמצא כמובן נחל הערבה 

 הערבההמעבר עצמו נסחף, אולם במערב  אזור מכאן צפונה. הנוכחי למיקומו יתק"מ מערב 4-כ באותה תקופה,

 לכל מכוסות, יהב לעין חצבה שבין הגבעות טור, שיזף גבעות ואילו ייםמקומ חלוקים רק הערבה בתצורת נמצא

  .הערבה לנחל מערבית"מ ק 4 לפחות שם גם, ממזרח ישירות שהגיעו"אדומיים"  חלוקים עם בקונגלומרט אורכן

 

 .אדום מהרי ישירות שהגיעו גדולים ריוליט חלוקי, 21 תחנה .73איור 
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'בל לג הערבה תצורת בזמן הערבה נחל של מיקומו דרך), 19(תחנה  נמייה מנחל חתך מציג 74 איור, לסיכום

(מזר/כונתילה),  האגמית היחידה מחשופי בין הגובה הפרשי. הנוכחי הערבה נחל של המזרחית גדתו שעל, חופירה

 במשקעים השכבות נטיית, האחרים למחשופים האזור שבמערב הגבוהים הקונגלומרט מחשופי בין הגובה הפרשי

 של והתרוממות הערבה של הנמכה על מעידים אלה כל, מזרחה"מ ק 4-כ ערבה נחל ונדידת 19 בתחנה אגמייםה

 ).1998 ,(אבני 1%-כ תצורת הערבה בשיעור ממוצע של השקעת אחרי הנגב הר

 

 

 צריך חלמיש פרטבמקום . )1998 ,אבני" (מתוך נקרות"מפרץ  לאורך חופירה'בל לג) 19(תחנה  נמייה מנחל חתך .74 איור

 .שגיא פרט להיות

 

 

ונכיר את המבנים הגדולים (חצאי ) 75(איור בחלק השני של היום נעסוק בקצה הצפוני מזרחי של העתק מסור 

כיפות באורך של מאות מטרים), הקטנים (קמטים באורך של עשרות מטרים) והזעירים (סטילוליטים טקטוניים) 

 נמשיך אתו 90 כביש עם שתתמזג עד הישנה הערבה דרך על' מ 300-כ נתקדם, לרכב נחזור שהתפתחו לאורכו.

 מסור נחל אל"מ ק 12-כ לאורך אותנו שתוביל עפר לדרך(מערבה)  שמאלה נפנה שם, לחצבה הכניסה צומת עד

של חיל האוויר, לכן לא ניתן להגיע למקום באמצע  90נזכיר שאנו נמצאים בתוך מטווח  ).ירוק שבילים(סימון 

 ניתן להגיע מיום ו' בצהריים ובשבתות וחגים, כולל חול המועד סוכות ופסח.השבוע. 
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 . מפה גיאולוגית של הקצה הצפוני מזרחי של העתק מסור ותחנות הסיור .75 איור

 211740/517980מפגש יובלי נחל מסור נ.צ.  :22תחנה 
 

 הבאים: היבטיםב ונעסוק מסור והעתק נחל עם ראשונה הכרות נערוך זו בתחנה

 :ושמותיהם הנחלים מהלך

 על נשקיף דרכו"חלון" ה את היוצר, מדרום המגיע הערוץ. הנחל של הגדולים יובליו שני של במפגש נמצאים אנו

 והוא מסור הוא בערבית שפרושו מנשר ואדי הוא הערבי שמו. המסור העתק על ברובו זורם), 76(איור  מסור הר

 המערבי המשכו לאורך שהתפתחו למבנים בדומה, לאורכו שהתפתחו התלולות הכיפות חצאי בזכות זה בשם זכה

, וגם אם נעקוב השיטפונות עם הנחל במורד"נזרום"  אם). 1974(ברטוב  מנשרה'בל בג בסיני הרמון העתק של

אחרי ריכוז השיטים הגדול בנחל, נמצא את עצמנו, לפי המפה, בנחל רחש. נחל מסור מסומן שוב בטעות במפה 

בערוץ צפוני יותר, בין נחל רחש לנחל גדרון, והוא מנותק מנחל רחש ע"י מדרגה נמוכה בגובה של כמה עשרות 

ק"מ  4-כ סנטימטרים. הערוץ המגיע ממערב ובו "קניון מסור" המפורסם נקרא בערבית ואדי ושאשאת ובמעלהו,

ר למערכת תת קרקעית גדולה יותר, מ' מתחת למפל ציורי הסלע, יש חלל קטן בסלע, כנראה מחוב 200-כ מכאן,

ממנו נושב אוויר והוא נקרא בפי הבדואים וואשוואש, הוא נתן לנחל את שמו הערבי וגם שמו העברי מתאים. 

מוצע בזאת תיקון לוועדת השמות: הערוץ הצפוני מערבי כולל הקניון וכל מורד הנחל מזרחה עד שפכו לנחל 



76 
 

כולל יובליו, ייקרא נחל מסור וכך כל אחד מן היובלים יזכה  עתקההשחק ליד חצבה, ייקרא נחל רחש. ערוץ 

בשם מתאים לשמו המקורי ולתופעה המאפיינת אותו. המשכו המזרחי של נחל מסור במפה, המנותק מנחל 

 מסור המקורי, יישאר ערוץ ללא שם, כמו רבים אחרים, או יזכה בשם חדש.

 :מנוחה בתצורת עובי נויישי, אליו הנלווים והמבנים ההעתק עם ראשון מפגש

נראה החלק העליון של תצורת נצר נוטה מזרחה  וממנהאנו נמצאים,  וב היובלים ממפגשמצולם  76 איור

כשמעליו מונח ישירות פרט הצור העיקרי של תצורת מישאש, כאשר תצורת מנוחה חסרה. בהמשך נגלה 

שדרומית מזרחית להעתק ובסמוך אליו, בצד המוגבה של ההעתק, לרגלי כל חצאי הכיפות, תצורת מנוחה קיימת 

נסיק שעובי תצורת מנוחה נגזר אך ורק מהמצב הסטרוקטורלי  ומכאן), 77 והיא הולכת ומתעבה כלפי דרום (איור

של קמר מחמל בסנטון. את אזור ההעתק עצמו עדיין לא ניתן לראות, אולם קיומו בין המחשוף הקרוב לבין ההר 

 מחויב המציאות. 

 :צעירות טרסות

 במורד' מ 500-כ  של לאורך מהמעוק הנחל אפיק את מלווה' מ 10-כ של בגובה רופף ליכוד בעל קונגלומרט טרסת

וכדוריות לא מפותחות, עם עדשות חוליות.  עיגוליות בעלי, מקומיים מחלוקים בנוי הקונגלומרט. )77(איור  הנחל

 ןחופף פחות או יותר לקרחון האחרו וגילן, OSL בשיטת תוארכו הן, הערבה נחלי ברובטרסות דומות נמצאו 

 אקלימי שינוי"י ע נגרמה מחדש החלקי וריקונם הנחלים אפיקי שסתימת מכאן) זמננו לפני שנים 12,000 -70,000(

 .טקטוני גורם ידי על ולא

 

במרכז התמונה, פרט הצור העיקרי מונח ישירות על גג תצורת נצר. מעבר להעתק מתנשא הר מסור עם נטיות  .76איור 
 .מ' יחסית למחשוף הקרוב 100-כ חריפות באגפו הצפוני מזרחי. תצורת נצר שם מוגבהת
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. משמאל לנטיות החריפות של תצורת נצר, תצורת מנוחה מסור כיפת חצי של מזרחי הצפוני הקצהמבט אל  .77 איור
 מכוסה ברובה בטאלוס כשמעליה מונח פרט הצור העיקרי של תצורת מישאש. מעל האפיק, טרסה פלייסטוקנית. 

 

 תצורת של הנוחתות השכבות בין מתחתר, רחש נחל עם פגישתו לקראת מיד, מדרום המגיע מסור נחל ערוץ

 אופי אך בו עובר המסומן והשביל יפה המקום. הסחף במדרגת עמוק כוך יוצר כשהוא העבה הנחל לטרסת נצר

 נחסוך לפיכך. הנחל אפיק של זמנית סתימה כדי עד, מפולות לריבוי גורם, ביותר חלש שליכודו, הקונגלומרט

 .העיקרי הצור מחשוף שעליה לשלוחה ונעלה הסיכון את מעצמנו

 211740/517780), נ.צ. 78תצפית על "גלעין" חצי הכיפה של הר מסור (איור  :23תחנה 
 

 ומספר משוכב אפור מדולומיטתצורת תמר, הבנויה ברובה  לש העליון החלק, שלפנינו המצוק של התחתון בחלק

מ'. עד כה ראינו בסיור זה חתכים טורוניים מדרום להעתק  30 –בחלקה העליון. עובי החלק החשוף  ארחוו אופקי

הרמון, עם תצורת אורה בחלק התחתון ומעליה תצורת גרופית. כאן, לראשונה בסיור הנוכחי, אנו פוגשים את 

 עובי שינויי עקב, וגרופית השבט, דרורים התצורות מופו המקורי במיפוי. הצפוני לנגב ופייניהחתך הטורוני הא

) חלוקה זו לא התקבלה ונעשה 2014', וחוב(סנה  יהב עין בגיליון. הצפוני בנגב נצר תצורת לחתכי יחסית ומסלע

 .נצר, שבטה, דרורים, הצפוני בנגב המקובל במינוח ימושש

דולומיטי וגיר דולומיטי רך בעובי  חוואר, חווארתצורת תמר מונחת תצורת דרורים, הבנויה כאן מדולומיט,  מעל

מ', עם עדשות קוורצוליט  11.5לבן בעובי של  –מ', מעליה תצורת שבטה, הבנויה מגיר אפור בהיר  18של 

וקוורצוליט מסיבי בחלק העליון, עם שברי צדפות, בעיקר רודיסטים. כמו בכל הנגב הצפוני, התצורה יוצרת 

צר, שחולקה במיפוי הראשוני לשלשה פרטים: פרט תחתון "אפור רך" מצוק בולט בנוף. מעליה מונחת תצורת נ
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בנוי מגיר ודולומיט דקי גביש היוצרים מדרון אפור רך בנוף. מעליו פרט אמצעי, "חום קשה" כשבבסיסו מצוקון 

יון, גירי לבן המכיל גרגרי חול, אך רובו  בנוי מדולומיט ודולומיט גירי אפור עם נודולות צור ומעליו הפרט העל

 .הכיפה חצי מבנה של החריף הקימוט עקב רבה במידה מעוות שלפנינו החתך "גיר לבן".

 

 

 .)1984. לפי איל (23י דרך תחנה טחתך סכמ .78 איור

 

 אל המעוק מראש בדרכו הנחל את החוצה האדום השביל את שנפגוש עד הנחל לאפיק בחזרה ונרד נתקדם

 .ממערב להר העלייה

 )79(איור  211180/517130נ.צ.  ,צמוד להעתק מסורקמט קטן  :24תחנה 
 

קמט דיסהרמוני קטן שאורכו כמה עשרות מטרים המקמט את החלק העליון של תצורת נצר. כוונו של  לפנינו

 .70°-55°ציר הקמר הינו 



79 
 

 

 צמוד להעתק מסור. ההעתק מימין לקמט. דיסהרמוניקמט  .79 איור

 

 בגלעינה שגם" הקשתות, "כיפת נוספת כיפה חצי מתרוממת כשמשמאלנו הנחל במעלה"מ ק 1-כ עוד נתקדם

 .המסלע יחידות את לזהות יותר קל לכן חריף פחות כאן המעוות. תמר תצורת של העליון החלק נחשף

 )210600/516590קמט דיסהרמוני נוסף צמוד להעתק (נ.צ.  :25תחנה 
 

 השכבות על כללי מבט נותן 80 איור. מרשים ויותר צפוף יותר הקימוט, הקודמת בתחנה שראינו לזו זהה תופעה

וכפיפה לכיוון  90°-כ של לנטייה מזדקפות ואז מערב צפון מכיוון ברצף המגיעות נצר תצורת של העליונות

, שם גם ניתן 81מאפשרים את הקימוט הצפוף במרכז הקמר, שנראה מקרוב באיור  חווארייםההעתק. אופקים 

 . 70°ס"מ. כיוונו של ציר הקמר כאן הוא  30-40-כ המסיט את השכבות התחתונותלהבחין בשברון הפוך 

הסלע שחושף הנחל, בעיקר במקומות השטופים, חסרי הבליה, נוכל להבחין, כאן ובנקודות נוספות  במשטחי

 ובנחל בסטילוליטים טקטוניים, ששיניהם מצביעות על לחיצה מקבילה, או תת מקבילה למישורי השיכוב. נערכ

מציג את כיווני המבנים  82 איור .350°-340°כאשר רוב המדידות הן בטווח  10°-330°מדידות שנתנו טווח של  20-כ

כיוון זה   .160°-340°הקטנים והבינוניים, שנמדדו בנחל מסור,  המשמשים לזיהוי כיוון מאמץ  הלחיצה העיקרי, 

 .בי הקשור להעתק ים המלחכיוון ההתקצרות המרצוין ע"י וינברגר בחוברת הנוכחית כ
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 .25הסברים בתחנה מבט על אלכסוני. צילום רחפן: רם וינברגר. קמט דיסהרמוני באפיק נחל מסור.  .80 איור

 

 
 . ומדריכי הסיור דיסהרמוניהקמט ה"לב"  .81 איור
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 .)1984 ,דיאגרמת מזוסטרוקטורות המשמשות לזיהוי כיווני מאמץ (איל .82איור 

 

 )83(איור  211850/517530תצפית מרחבית נ.צ.  –פסגת הר מסור  :26תחנה 
 

 חצאי, המסור העתק בין היחס את היטב לראות ניתן) ענן ובעמוד הישנות במפות שמסומן כפי(ולא  זו מנקודה

 נוכל דרומה במבט. ההעתק התפתח עליו מחמל קמר של מזרחי הדרומי האגף ואת  לאורכו שמתפתחות הכיפות

 בהמשך. 23 תחנה באזורמ'  0מ' לעומת  40-ל שם מגיע כשעובייה, מנוחה תצורת של גדולים מחשופים לראות

 מערכת את מוחשי יותר באופן להבין נוכל. לנו מזרחית רחש כיפת ואת לנו מזרחית צפונית גדרון כיפת את נראה

 המושבים את נראה יותר רחוק. בנחל הראשונה התחנה, 22 בתחנה שהזכרנו הנחלים שמות בעיית ואת הניקוז

 שהגיעו חלוקים מכיל הערבה קונגלומרט כשבראשן, לחצבה יהב עין בין, שיזף גבעות ואת ועידן חצבה, יהב עין

 .אדום מהרי ישירות

 הרכב לכיוון מסור הר של תלולות דוהמא במצלעות יתרה בזהירות המסומן בשביל לרדת הוא שנותר כל, כעת

 מנוחה תצורת של מחשוף ובו מסור נחל של קטנים יובלים שני שבין באוכף נעבור בדרכנו. 22 בתחנה המחכה

העליון של תצורת מנוחה, יש אופק  קירטוןהתחתון ל הקירטון בין, החווארי בפרט. מטרים' מס של בעובי

 פוספוריטי ובו מאובנים שונים כולל שיני כרישים.
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מבט על הר מסור מדרום מערב. נראה בברור המבנה הכפול בחלק הגבוה של חצי הכיפה בעוד שבשוליים, תצורת  .83 איור
 מזרחי משנה ההעתק כיוון. צילום רחפן: רם וינברגר. -. בחלקו הצפוןמישאש יוצרת מבנה אחד רציף
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הע
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 סיכום
 

הסיור התחיל בנגב המרכזי, בשוליים הצפוניים של המישר והסתיים בערבה התיכונה, בין ספיר לחצבה. היחידות 

הגיאולוגיות והסגנונות הטקטוניים השתנו בהתאמה בין אלו של הנגב המרכזי לאלו של הערבה. בתחילת הסיור 

ניים של העתק תזוזה אופקית ימנית בתור שלו מרכיבים אופיי-פגשנו אחד מהעתקי הרוחב של הנגב, קו עריף

עם מונוקלינה רצופה לאורך חלקו המערבי, ומבנים משניים אופייניים לצדו, כמו חצאי כיפות, אזורי התרוממות 

ושבירה, וסינקלינות ואנטיקלינות תת מקבילות להעתק. היחידות הגיאולוגיות שנחשפות בקטע זה הן 

הקרטיקון העליון (תצורת מישאש). ליד ההעתק נצפו שינויי עובי  מהקרטיקון התחתון (תצורת חתירה) ועד גג

שמעידים על תחילת הפעילות לאורך ההעתק ע'רב וטקיה, מישאש, בתצורות מנוחה, ופציאס במבנים מקומיים 

מקבילים להעתק -כבר בתקופה זו. חיזוק למסקנה הזו התקבל לאחרונה ממדידות גיל של עורקים סמוכים ותת

מאסטריכט. זהו למעשה ההעתק היחיד בנגב שלאורכו נמדדו גילים כאלה, למרות -צרות בקמפןשמראים היוו

שעדויות סטרטיגרפיות לפעילות בזמן זה (שינויי עובי ופציאס) נמצאו גם לאורך העתקי רוחב אחרים. ככל 

חבורת עבדת) שהתקדמנו עם הסיור מזרחה לכיוון הערבה פגשנו יחידות צעירות יותר, תחילה מגיל איאוקן (

-ובהמשך, בשולי הערבה, יחידות מהמיוקן עד הפלייסטוקן (תצורות חצבה וערבה). אופי ההעתקה על קו עריף

בתור משתנה מהעתק כמעט רצוף במערב לקטעי העתק לא רצופים עם מבנים מבודדים המסודרים לאורך הקו, 

 ושינוי קל בכיוון ההעתק בחלקו המזרחי. 

מזרח ולאורכו תזוזה אופקית -צפון-בתור את העתק מצד נקרות שכיוונו צפון-ו עריףבאזור נחל אבוס פוגש ק

מקביל למערכת העתקי בקע ים המלח (אף הם שמאליים) ויש הטוענים שהעתק המסור, -שמאלית. קו זה תת

בסיומו של הסיור ראינו  אותו פגשנו לקראת סיום הסיור, נמצא על קו טקטוני אחד עם העתק מצד נקרות.

דויות לתנועה האופקית השמאלית לאורך העתק המסור, שמספקות לנו תמונה זהה לזו שנצפתה לאורך העתק ע

 מצד נקרות.

חלק נכבד מהסיור הוקדש לסדימנטים הצעירים (חצבה וערבה), ליחסים הסטרטיגרפיים בתוכם וביניהם. 

ובילה חלוקים בגדלים שונים בתחילת הסיור פגשנו שרידים של מערכת נחלים פליוקנית (תצורת ערבה) שה

מאזור הרי אילת ועד למישר. מערכת זו, ככל הנראה, לא המשיכה במקום זה עד הערבה אלא נעצרה באזור 

בתור, הצטברה מדרומו, ועברה קימוט בסמוך לו והטיה מדרום לו. הטיה זו גרמה ליצירת ערוץ -העתק עריף

ת לערבה. סדימנטים בני אותו גיל הצטברו באפיקי נחלים דרכו התנקזה המערכ(נחל פארן הנוכחי) דרומי יותר 

פגשנו זה לצד זה מחשופי מפתח  90ובאגמים במופעים שונים: קונגלומרט, אבן חול, קירטון, וחוואר. ליד כביש 

של אותה יחידה שמראים על מקום המפגש בין אפיקי נחל שהובילו חלוקים מהצד המערבי של בקע ים המלח 

לומר על מיקום החלק הנמוך ביותר בערבה באותה תקופה. ביום האחרון של הסיור צפינו ומהצד המזרחי, כ

ביחסי שדה מורכבים ובאי התאמות בין תצורת חצבה ליחידות השונות של תצורת ערבה וכן אי התאמות בתוך 

 תצורת הערבה. אלה מחשופי מפתח להבנת הטקטוניקה וסביבות ההשקעה בערבה התיכונה והצפונית. 

השלמה למגוון התופעות הסדימנטריות והטקטוניות, פגשנו לאורך מסלול הסיור גם שתי תופעות וולקניות. כ

מיליון שנה, והקלדרה של נחל  6-הדייק של עין יהב, שחדר לסלעי חבורת עבדת וחלקים מתצורת חצבה לפני כ

אל החלל שנוצר מתחת כרכשת, שהחלה כלוע דרכו התפרץ טוף אל פני השטח ובהמשך קרס חלקה המרכזי 

ושוליה התמוטטו לכיוון מרכזה. הדייק והקלדרה שייכים ככל הנראה לאותה מערכת וולקנית ולכן הם בני אותו 

 גיל.
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 תודות
 

, סוכמו בשלוש עבודות 1:50,000סיור זה עוקב אחר תופעות וממצאים שנלמדו תוך כדי מיפוי גיאולוגי בקנ"מ 

שנות השמונים, ומאז למעשה כמעט ולא הוצגו לקהל הגיאולוגי. העבודות ותחילת  70-מוסמך בסוף שנות ה

בוצעו במכון הגיאולוגי בהדרכתו המסורה של יוסי ברטוב שחלק ניכר ממחקרינו נשען על נדבכים אותם בנה 

י וצב בעבודת הדוקטורט שלו, ובהדרכת מורינו מהמחלקה לגיאולוגיה (של אז), רפי פרוינד ז"ל, נחמן שולמן ז"ל

תודה רבה גם לעזרא זילברמן, שנה.  40גרפונקל יבדל לחיים ארוכים. תודה רבה למדריכינו עם משנה תוקף אחרי 

האח הגדול, שמיפה באותם שנים את אזור קו סעד נפחא והיה לנו מורה נבוכים ברזי המיפוי והגיאולוגיה של 

 שעזרתו במהלך עבודותינו לא תסולא מפז. הנגב, ולד"ר יעקב (ז'ק) ארקין, מנהל מחלקת המיפוי באותה תקופה

כרכום) ובפברואר -(עריף 2021סיורי העומק לנגב אותם יזם והוביל יואב אבני בדצמבר  בסדרתזהו הסיור השלישי 

(רמת ברק). הסיור, כמו קודמיו, עובר באזורים מרוחקים שהגישה אליהם אינה פשוטה עקב הריחוק  2022

בשטחי אש או בשמורות טבע הדורשים תיאום. בזכות הניסיון וההשקעה מהכבישים הראשיים והימצאותם 

הרבה של ועד החברה הגיאולוגית התבצעו כל התיאומים שנדרשו לקיום הסיור כולל סיוע לוגיסטי שאפשר 

הליכה רצופה של כמה ימים בשטח. על כך תודתנו הרבה לכל חברי הוועד שעסקו במלאכה, נשיאת החברה 

רים בוועד יעל אברט, איתי קורזון, גיא בן דור ונטע זכות (שלזכותה עומדים גם התיאומים רונית קסל, והחב

 בסיורים הקודמים). תודה רבה גם ליואב אבני על היוזמה הברוכה של קיום סיורים מסוג זה.
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