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 לסיור מבוא

שוליו המערביים של נגב המזרחי ובמציג את עיקרי המרכיבים של המערכת המורפוטקטונית שהתפתחה בהסיור 

)איור  בצפוןושלוחת צופר אזור נחל עשוש ובין רכס מנוחה ונחל ציחור בדרום  באזור התחוםמתמקד ובקע הערבה 

 יות: לשתי קבוצות עיקר הנחלק( 2)איור  לפלייסטוקןעד קנומן מגיל מרצף מגוון של יחידות סלע בנוי  אזור זה. (1

 .והאיאוקן המאוחר הקרטיקון העליוןששקעו בפרק הזמן שבין  בעיקר קרבונטיים, - סלעים ימיים. 1

 . ההווההמיוקן המוקדם וששקעו בין  - תלכידי נחליםשל בעיקר יחידות שונות  - יבשתייםסלעים . 2

 5-6וברוחב ק"מ  17 -של כ רכס מנוחה, שהוא מבנה קמרוני באורך ( הם3באזור )איור המצויים המבנים העיקריים 

הנמשך בין נחל ציחור במערב ובקע הערבה במזרח. מצפון לנחל פארן מצוי המבנה הרמתי של הר כיפה ורמת ק"מ 

אזור כולו חצוי על ידי כמה העתקים גדולים: העתק פארן, שכיוונו מזרח הברק התחום מצפונו על ידי נחל עשוש. ה

בכיוון נגב והעתקי ציחור, צחיחה וברק השייכים למערכת העתקים  –מערב והשייך למערכת העתקי הגזירה סיני  –

 (.3המלח )איור מקבילה לכיוונו של טרנספורם ים -תת אשהיצפון מזרח -צפון

תהליכים הטקטוניים לו ,שולי בקע הערבה מבנהבדגש על  ,גיאולוגי האזורימבנה העיקר הסיור יוקדש ל

של תהליכים אלה השפעתם סיני. נדון ב-המלווים את התפתחות הגבול המזרחי של לוח ישראלוהגיאומורפולוגיים 

שידונו בסיור, דגש מיוחד יושם  מבין רצף האירועים המורפוטקטוניים. באזור כפי שהוא נראה היום על עיצוב הנוף

סטוקן פלייבה במרחב שסביבשהתרחשה בחלקים נרחבים של ישראל וצעירה ארוזיבית פאזה טקטונית ועל 

 והנוף הנראים היוםעיצוב המבנה הטקטוני  השפעה מכרעת עליש מיליוני שנה. לפאזה זו  1.5-1 -המוקדם, לפני כ

  .כולו ובנגב שולי בקע הערבהב

 השלביםתובא להלן סקירה קצרה של  ,סדר האירועים אשר עיצבו את האזורשנוכל לעקוב אחרי על מנת 

הפך האזור החל מהאוליגוקן המוקדם, עת את נופו הנוכחי של הנגב. יודגש כי  יםשמעצב םהעיקרי םהמורפוטקטוני

ת לתהליכים יורים המשמרים עדושטחים ניכהנוכחי עיצוב הנוף, נשמרו בנופו ארוזיה ולאזור יבשתי והחלו בו תהליכי 

מאפשר  ,זמןהעל ציר  , כפי שהוא נראה בהווה,. סידור הפסיפס הנופי של הנגביותר עתיקיםטקטוניים וארוזיביים 

ביקוע היבשת התרוממות אזורית, של על תהליך רצף זה מעיד . שהתרחשו בו והתהליכים רצף האירועיםשל שיחזור 

מיליוני  35 מהלךב, ועד לימנוסוף האיאוקן מאז  באזורשהתרחשו תזוזות אנכיות ואופקיות על וערבית -האפריקאית

  .השנים האחרונות

 

 המסגרת המורפוטקטונית של מזרח הנגב. 1

מיליון  35-33אוליגוקן מוקדם )לפני  –שהתרחשה באיאוקן המאוחר  ,אזורים הסמוכיםנסיגת הים מדרום ישראל ומ

אוקיאנוס התטיס נשלט האזור על ידי  ,שנה( מסמנת שלב חדש בהתפתחות המורפוטקטונית של הנגב. עד למועד זה

פעילות ולהתפתחות מבני הקימוט של ה"קשת הסורית" ל זמנית-השקעה זו התרחשה בו .משקעים ימייםוהושקעו בו 

 ,לאחר האיאוקן .(3איור , )(Weinberger et al., 2020; 1974נגב" )ברטוב, -הגזירה סיני העתקי"של מערכת 

נתון הסיני -הכולל בתוכו את חלקו הדרומי של לוח ישראלים סוף צפון אזור נרחב הגובל ב מעל למפלס היםהתרומם 

שעוצב במספר מחזורים משטר יבשתי. משטר זה הטביע את חותמו על מבנהו המורפוטקטוני תנאי ועד היום למאז 

של דפורמציה טקטונית המלווה בארוזיה יבשתית. בשלבים סינטקטוניים שונים ובתקופות של רגיעה יחסית בין 
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הושקעו באזור מספר יחידות סטרטיגרפיות יבשתיות, הכוללות משקעים של תלכידי נחלים  ,האירועים הטקטוניים

החשובות ביותר בהקשר זה הן  ים גם משקעים אגמים. היחידות)קונגלומרט(, קלסטים דקים )חול וחרסית( ולעית

ותצורת הערבה ששקעה בפליוקן מיליוני שנה(  20-16 -)כתצורת חצבה, על פרטיה השונים, שגילה מיוקן מוקדם 

ן מיליו 2.6 -פני כעשור לפלייסטוקן נקבע ל –גבול פליוקן מיליוני שנה. )יש לשים לב ש 4-1.6 ובפלייסטוקן המוקדם )

  שנה(.

 

 

 

 .על גבי מפת תבליט של הנגבבמזרחו של הנגב המרכזי אזור הסיור  :1איור 

 ).1994ג'ון הול, המכון הגיאולוגי, : ת התבליטמפ מקור)
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 (.1:50,000גיליון נחל פארן   ;2021המקור: לוי וסקל, ). אזור הסיורל הרלוונטיהחתך הסטרטיגרפי : 2איור 
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    – ציר קמר, קו אדום –על רקע מפת המבנים העיקריים בנגב. קו כחול  צהוב(מסומן במלבן )אזור הסיור  :3איור 

 . Sneh et al., (2014)קווי העתק בפני השטח. מתוך –עקבה רציפה של שכבות נטויות בפני השטח, וקו שחור 

 

עיקריים התרחשו בפלח הזמן שלאחר האיאוקן שיש להם השפעה ישירה על עיצוב  אירועים מורפוטקטוניים מספר

 של הנגב המזרחי:המבנה הגיאולוגי והנוף 

 

 הרמה מרחבית וארוזיה משטחית שיצרה את "מישור הגידוע הרגיונלי"  אירוע אוליגוקני:ה 1.1

 מיליון שנה(  35-25)

המלווה  איטית ומתמשכתהרמה טקטונית  שעיקרו האוליגוקןהתרחש בסוף האיאוקן ובמהלך אירוע נרחב זהו 

שהחל לפני  ,אירוע זה .של האזורים הגובלים במזרח הים התיכוןובכלל זה  ,של כל המרחב שסביב ים סוףשבירה ב

היבשת קדים את ביקוע מוהוא  ,מיליון שנה בקרוב( 25 -ל 35)בין  מיליוני שנה 10 -נמשך כ ,מיליון שנה 35 -כ
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. Avni et al, (2012) לאחריובשני שלבים עוקבים שבאו  פעילות טרנספורם ים המלחאת ו ערבית-איתהאפריק

שהיו מופרדים זה מזה על ידי שונים בלוקים טקטוניים  דיפרנציאלינגדעו באופן הורמו ו זה במהלך אירוע מתמשך

משני בדרום ירדן וסיני, בדרום במרחב אילת, קמברית -הפרהעד כדי חשיפת סלעי התשתית קדומים,  העתקהקווי 

החתך מרבית ובכלל זה  סטראטיגרפיהחתך כמעט כל הבבלוקים סמוכים וירודים נישמר לעומת זאת, . עברי ים סוף

בקע של בלוקים אלה לאורך  וסידורם המרחבימיקומם  בחינת(. 4; איור 2016אבני, ; Avni et al, 2012) איאוקניה

)המכונה מערכת מפותחת  העתקהמערכת המוקדם באוליגוקן כבר  התקיימה זהמעידה כי באזור וים המלח ערבה ה

 . (Avni et al, 2012)טרנספורם ים המלח מוקדם מיוקן הסוף הברק התמקם תוכה בשהעתקי ים המלח( 

שפעלה בו זמנית על  התרחשה באזור פעילות אירוזיבית נמרצתוכתגובה לה האיטית הטקטונית  ההרמתוך כדי ה

  RTSמכונה הרגיונלי באזור כולו מישור גידוע עוצב  האוליגוקניסופו של האירוע קראת ול ,שטחים נרחבים

(Regional Truncation Surface)  במפלס הפסגות  ותהחשופהיחידות הסטרטיגרפיות את עד היום הקובע

אגן והצטברו בהתיכון הים מזרח הובלו אל אוליגוקני רגיונלי השל האירוע ההארוזיה תוצרי נגב. והרמות הגבוהות ב

)דיון  .מזרח אפריקה וערב-ששורשיה בצפון למערכת הניקוז האזורית השקעהניקוז וההשהווה את בסיס  ,הלבנט

 אה להלן(.במנגנון שיצר את מישור הגידוע הרגיונלי ניתן בתחנה האחרונה של הסיור, ר

 

 

בסוף האוליגוקן סיני  –לוח ישראל  תגבולויצירת ערבית ו-האפריקאיתביקוע היבשת אירוע  1.2

 :מיליון שנה( 25-16)ובמיוקן המוקדם 

 .(Morag et al., 2019מיליון שנה ) 25-19 -התרחשו לפני כ בקע הסואץראשית התפתחות וים סוף צפון ביקוע 

סיני. -מערבי של לוח ישראלדרומי והאת גבולו ה שיצרושולי אזורי הביקוע של הרמה שבירה והיה מלווה ב אירוע זה

 ,(RTSעל ידי מישור הגידוע הרגיונלי )קודם לכן אירוע ההרמה הביא לארוזיה נמרצת של החתך הגיאולוגי שנחשף 

הובלו אל האגן המזרחי של הים התיכון  -מזוזואי -בעיקר אבני חול שניגזרו מן החתך הפלאוזואי –ותוצרי הארוזיה 

. את שוליו או שהתחתרו מעט מתחתיו האוליגוקני, שזרמו על גבי מישור הגידוע מדיםרחבות מת ניקוז ורכעל ידי מע

לקראת סוף פעילותה שהביאה רחבת ממדים ניקוז ניקזה מערכת ים סוף ואת דרום ירדן והנגב בקע המזרחיים של 

 Zilberman). 2002)קלבו,  שנהמיליון  20-16 -כשל תצורת חצבה נקבע גילה המקורב להשקעת תצורת חצבה. 

and Calvo, 2013,  

  Nuriel)מיליון שנה  20-18 -תחיל להיווצר כמערכת של העתקה אופקית שמאלית לפני כה טרנספורם ים המלח

et al., 2017; Weinberger et al., 2020; Oren et al., 2020) והוא יוצר מאז את הגבול המזרחי של לוח ישראל-

 Zak and; 1970מספר אגנים שקועים ההולכים ומעמיקים )גרפונקל,  התפתחוהטרנספורם עצמו לאורך  סיני.

Freund, 1981.) 
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מפת שיחזור של מישור הגידוע הרגיונלי הקובע את רמת החשיפה של יחידות הסלע השונות במרחב הנגב : 4איור 

ומזרח סיני בסוף האוליגוקן. הצבעים השונים שבמפה מתייחסים ליחידות הסטרטיגרפיות השונות ובמקרא התחתון 

שבו מתקיימים שינויים חריפים  מצוין עובי עמודת הסלעים שהם מייצגים. הריבוע אדום מציין את אזור הסיור,

ומערכת  נגב-בעוצמת הגידוע על פני מרחקים קצרים, בעיקר באסוציאציה עם קווי ההעתקה במערכת הגזירה סיני

ק"מ למצבו באוליגוקן. המספרים  105ים המלח הוסט חזרה בשיעור  . האזור שממזרח לטרנספורם"קווי האורך"

 .וסר בכל תא שטח במהלך האוליגוקןבפוליגונים השונים במפה מציינים את עובי החתך שה

 (.,.2012Avni et al )בשינויים, אחרי 
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 נגב-מערכת הגזירה סינישל קווי העתקה הפעלת 

קדומים הופעלו גם קווי העתקה המוקדם מיוקן האוליגוקן וב סוףביקוע היבשת בהפאזה הטקטונית של  יחד עם

הכוללים, בגזרת הסיור, את ) 1974נגב )ברטוב, -המשתייכים למערכת הגזירה סיניומערב -שכיוונם המקורב מזרח

נגב -. על מערכת הגזירה סיניואת גרבן כרכום שהתפתח בין שתי זרועות כמעט מקבילות של קו העתקה פארן קו

 השקעת תצורת חצבהתוך כדי ולאחר והיא פעלה גם  ,מיליון שנה 70ילות טקטונית מוקדמת בת לפחות נרשמה פע

 .((Weinberger et al., 2020 פליוקןבמהלך המיוקן וב

 

 קו פארן הפעלת 

ק"מ  75 -א נאקה במערב לאורך כ-משך מאזור כיפת עשת במזרח ועד למבנה הקמרוני של ג'בל עריףפארן נקו 

לכל אורכו מהווה העתק פארן העתק רציף המלווה במבני שבירה ומקומיים, כיפות שבורות ושקעים (. 3איור )

סטרוקטורליים. המבנים הגדולים לאורכו הם כיפת עשת, רכס מנוחה, גרבן כרכום, הר חספס, אגפו הדרומי של הר 

 נאקה שבסיני. -א-ג'בל עריףובתור 

נאקה ועד -א-לל יחידות מגיל טריאס החשופות במבנה ג'בל עריףכו ך ההעתקהחתך הסטרטיגרפי החשוף לאור

. שינויי פאציאס ועובי החשופות בגרבן כרכום ובמוצא נחל פארן אל הערבה פלייסטוקן-ליחידות צעירות מגיל פליו

באזור מעידים כי ההעתק היה פעיל במהלך האיאוקן. במערב הנגב שנמצאו בחתכי חבורת עבדת בקרבת ההעתק 

( RTS -)הבזמן עיצובו של מישור הגידוע הרגיונלי  מתקיימתלהעתק  דרוםהרמת הבלוק שממנוחה רואים שרכס 

שימור מתקיים לקו השבירה  עוד שמצפוןב ,בכיפת עשת אבנוןעמוקות עד לחשיפת תצורת  רכס מנוחה גדועכאשר 

ליותר המערבי של רכס מנוחה  בחלקוהמגיעים כמעט מלא של סלעי חבורת עבדת. מצב זה מעיד על הפרשי גידוע 

 על מישור ההעתקשהתפתחו עורקי קלציט של עופרת  –גילי אורניום שהתפתחו במהלך האוליגוקן. ואכן,  מ' 500 -מ

עדויות להמשך הפעילות בשיטה זו נמצאו . (Weinberger et al., 2020)גוקנית לאורך הקו יפעילות אול מעידים על

מתאם הזמנים של פעילות העתק פארן . בגרבן כרכוםמיליון שנה,  20ם, סביב המוקדלאורך הקו במהלך המיוקן 

הביאה אותו למסקנה שתצורת   Weinberger et al., (2020)מיליון שנה( המדווח על ידי  20-16וגיל תצורת חצבה )

, (2002, קלבומ';  1300 -טקטונית בתוך הגרבן, וכי עובייה החריג של התצורה במקום זה )כ-חצבה שקעה סינ

 קשורה לפעילות טקטונית זו.

לתוכו נופלת תצורת חצבה, ומודגשים המבנים של ומתפתח גרבן כרכום  )מיוקן תיכון( מיליון שנה 16-14 -לפני כ

הולכת ודועכת היא  מיליון שנה ומאז 10-ו 11מתועדת גם לפני לאורך העתק פארן המשך הפעילות . רכס מנוחה

 (. (Weinberger et al., 2020המוקדםלפלייסטוקן ן מעבר מהפליוקלעד  ,בעוצמתה

ההעתקה האנכית המקסימלית לאורך ההעתק נרשמה בחלקו המערבי של מבנה רכס מנוחה, שבו היא מגיעה לכדי 

נגב בכלל, נתונה -והעתקי מערכת הגזירה סיני ,האופקית לאורך העתק פארןהעתקה  מ'. לעומת זאת, 800

על ידי העתקי המערכת סיני שהוסטו מרכז העתקת דייקים מיוקניים בהביא עדויות ל( 1974במחלוקת. ברטוב )

במבנה הר על העתק פארן העריך את ההסטה האופקית  Zilberman (1985) ,. לעומת זאתק"מ 4בשיעור של עד 

 בלבד.  'מ 50 -כבחספס 
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 ,.Ryb et al, מיליוני שנה 31±6.4)מוקדם מוכרת מנרליזציה ברזלית שגילה אוליגוקן  העתקהלאורך קטעים של קו 

2021) .  

 

 16-1.6) מהמיוקן התיכון ועד לפלייסטוקן המוקדםבקע הערבה  ו המערביים שלהתפתחות שולי 1.3

  .מיליון שנה(

ים  טרנספורם האזורים שבשולישל טקטונית הרמה מתחילה מיליון שנה לפני זמנינו(  16-14)החל מהמיוקן התיכון 

, רובם קווי האזורים המורמים מופרדים מאזור השקיעה המרכזי שלאורך הטרנספורם על ידי שברי שוליים. המלח

פעילות זו מקנה אנכית. שהיא ברובה שעליהם מתבצעת העתקה העתקה קדומים של מערכת העתקי ים המלח, 

ת השקיעה הטופוגרפית לאזור הערבה את אופיו המיוחד כבקע טופוגרפי שקוע, שבמרכזו עובר הטרנספורם. מיד

בצפון הערבה של בקע הערבה עולה מחלקו המרכזי שב"גב הערבה" לכיוון צפון, כשהאגן השקוע ביותר נמצא 

  (.2000)פריזלנדר, באזור ים המלח ו

הרמת כתפי הבקע וההשתפלות במרכזו שיבשה את מערכת הניקוז הנרחבת של תצורת חצבה שחצתה במיוקן 

אל הים התיכון, וזו הוחלפה במיוקן התיכון על ידי מערכות ניקוז מקומיות שהתכנסו אל  המוקדם את האזור בדרכה

בקע הערבה ממזרח )מרמת מרכז ירדן( וממערב )מן הנגב(. בשלב ראשון מולא הבקע הראשוני שהתפתח בתוצרי 

תוצרי  אז חלקים נרחבים של האזור.-הבליה והסחיפה של החתך הקלסטי העבה של תצורת חצבה שכיסה עד

הסחיפה הללו, למרות דמיונם לתצורת חצבה המקורית, הנם שונים מבחינת הרכבם הליתולוגי היות והארוזיה 

הנמרצת שפעלה בשלב זה חשפה במקומות רבים את התשתית הגיאולוגית הקדומה לתצורת חצבה ושילבה 

יחד עם מרכיבים שנתרמו מכל  –סלעים סדימנטאריים וסלעי התשתית הקריסטלינית  –מרכיבים ליתולוגיים אלה 

החתך של תצורת חצבה. סדימנטים קלסטיים אלה מבטאים שלב מורפוטקטוני חדש ביחס למחזור ההשקעה המקורי 

של תצורת חצבה. מסיבה זו מוצע לבדל את תוצרי ארוזיה הללו כיחידה סטרטיגרפית נפרדת שמוצע לה השם 

היחידות הסטרטיגרפיות של תצורת חצבה כפרט חופירה )ראה  ". יחידה זו נכללה בעבר במנייןתצורת עין יהב"

טרמינולוגיה הסטרטיגרפית ל ביחסבידול ליצירת למנוע בלבול ו נועדמוצע כאן ה(, והשם החדש 2002קלבו, 

 של תצורת חצבה.הוותיקה 

 –יני העתקי מערכת הגזירה ס בשלב זה פעם נוספתמופעלים בקע הערבה במקביל לפעילות העיקרית שבשולי 

 שבתוכו נשמר לאורך העתק פארן גרבן כרכוםמתפתח  (Weinberger et al., 2020)שנה  מיליון 16-14 -, ולפני כנגב

מן מוכרות בתוך מבנים שבורים ומונמכים הופעות נוספות של סלעי תצורת חצבה  ת חצבה.תצורחתך עבה של 

בשלב זה מופיעה גם מנרליזציה ברזלית לאורך העתק, . (1998המזרחי של רכס מנוחה )סקל, גם בחלק השלב הזה 

 ככל הנראה באסוציאציה לפעילות הטקטונית. המתרחשת 

נגב המערבי מבנה כיפתי נרחב שכלל בתוכו מספר מבנים אנטיקלינליים וסינקלינליים בשלב זה מתפתח בהר ה

; מדריך 2021)ראה אבני, ורית" בשלב הדפורמציה הטקטונית של "הקשת הס ,שהתפתחו במקורם בקרטיקון העליון

ועתה שולבו במבנה קמרוני גדול ההולך ומתרומם. באופן זה מגיעה הסינקלינה של סיור מהר עריף להר כרכום(, 

מ', בדומה  1000 -לגובה נוכחי של מעל ל -הבנויה מחתך עבה של סלעי חבורות הר הצופים ועבדת  –הר לוץ 

 הסמוכה לה מצפון.לגובה של פסגות המונוקלינה של רמון 
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 ממערב לבקע הערבהויצירת מערך הניקוז התרוממות שדרת ההר 

התרוממה סופית שדרת ההר שממערב לבקע הערבה וחסמה את דרכם של נחלים שחצו  לקראת סוף המיוקן התיכון

)זילברמן  השקעת קונגלומרט חימרעל ידי בהר הנגב הצפוני . תהליך זה מתועד עד אז את הבקע ממזרח למערב

 12 -לפני כ. שבע-אל הים התיכון דרך בקעת באר הערבה וים המלחשבתחילה ניקז חלקים מבקע  (2007ואבני, 

כתוצאה מהתרוממות רכס הגבעות שבין דימונה וערד באופן שחסם  שובש מהלכו של נחל חימר הקדום מיליון שנה

 1600גובה מה היורדת מרמות מרכז סיני נטויגב הדרומי התפתחה בשלב הזה טבלה בנ. סופית את מעבר הנחל

-עתק עריףלה שמדרוםאגני הכרכום והמישר במ'  400 -של כ גובהכלפי צפון ל משתפלותמ' )רמות הע'גמה והתיא( ו

הפך לגבול הסטרוקטורלי בין בלוק הנגב נגב, –שהוא חלק ממערך העתקי הגזירה סיני ,העתק זה .(3)איור  בתור

 מבני הקימוט של "הקשת הסורית". גב המתאפיין במרכז הנהדרומי לבין 

מקומיות שחילקו בניהם ניקוז ת ועליון והפליוקן מערכתיכון, הך המיוקן הבמהל ותוך הנוף הטקטוני הזה התחתראל 

ניצלו את של תצורת חצבה. מערכות חדשות אלה  הנרחבתאת השטח שבעבר נוקז כולו על ידי מערכת הניקוז 

. אל אגן ים המלח ניקזו שטחים ממזרח וממערב לבקע הערבהו המורפוטקטוני החריף ההולך ומתפתחהתבליט 

כשהגדולות שבהם , בדרכם אל הים התיכוןהראשית ממערב לקו פרשת המים גם מערכות ניקוז התפתחו במקביל 

נגב הדרומי והמרכזי אל ביותר שניקזה את עיקר ה ההגדולמערכת הניקוז . עריש-אגן נחל הבשור ואגן ואדי אל הם

כללה את ש (Avni et al., 2000; 1998נקרות" )אבני, -מערכת נחל "פארןיתה יאגן ים המלח החלקו הדרומי של 

חלקו המזרחי של בהמצויים היום חלקים כללה ואף  ,היוםשל אגני הניקוז המאוחדים של נחל פארן ושל נחל נקרות 

אל שנוקזו אדום  יבמזרח הנגב ואף חלקים ממורדות הראגנים כללה מערכת זו . בנוסף, הנוכחי עריש-אגן ואדי אל

מערכות ניקוז חדשות אלה  .(1998; אבני, 1997גינת, אדום" ) אפיקדרך " המרכזית ודרכה לנחל פארן הערבה

 לעומק של מאות מטרים מתחת לפני הנוף של תצורת חצבה.בהדרגה התחתרו 

 

  תצורת הערבההשקעת 

שראשיתו במיוקן התיכון ארוזיבי -בסוף המחזור הטקטונוששקעה יחידה אלוביאלית עיקרית  הערבה היאתצורת 

, התבליט המורם ארוזיבית-יתניתן להניח כי בשלב הראשון של הפעילות הטקטונ. (1998וסופו בפליוקן )אבני, 

והבקע השוקע במזרח. שהתפתח ממערב לבקע הערבה יצר שיפועים תלולים בין האזורים המורמים שבמערב 

, להתעמקות הדרגתית של עמקי הנחליםה שהביאה ארוזיה נמרצת התקייממערכות הניקוז החדשות בבמצב זה, 

. תוך כדי סחיפה של תוצרי הארוזיה מאגני הניקוז אל מוצאי המערכות בבקע הערבה, באגן ים המלח ובים התיכון

בתוך מוקדמות אליות אלוביהשקעה והשתמרות של יחידות  ומנעהתנאים הארוזיביים הללו לאורך מרבית התקופה, 

מבחינה זו, קונגלומרט חימר ששקע לאורך העמק הקדום של נחל חימר, אשר שובש בשל הרמת עמקי הנחלים. 

במהלך המיוקן דרך אגני הניקוז. מקום נוסף שדרת ההר בנגב הצפוני, מהווה סמן מאובן לאותם סדימנטים שהובלו 

ר את אופיים של הסדימנטים המוקדמים הללו הוא בתחתית האגנים הטקטוניים השוקעים, כמו שבהם ניתן לבר

  בצפון בקע הערבה, וזאת באמצעות קידוחים עמוקים שחדרו לשכבות אלה. 

ארוזיבי של -עם חלוף הזמן , החל מיתון הדרגתי בשיפועי מערכות הניקוז, ולקראת סופו של המחזור הטקטונו

ה השקעעד לרמה שהחלה בהם הרחבת העמקים הנחלים ומיתון השיפועים שלהם החל תהליך של  פליוקן-המיוקן

יחידות עבות של ממזרח לקו פרשת המים ש הניקוז באגני וקעבשלב זה ש. גסות אלוביאליות –יחידות קלסטיות  של
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מקביל לכך, ב(. 1998)אבני, ופלייסטוקן מוקדם מאוחר פליוקן תצורת הערבה שגילה קונגלומרט גס הנכללות ב

  ; 1961תצורת אחוזם )איסר, יחידות דומות הנכללות ב ושקע המנקזים את מערב הנגב אל הים התיכוןאגנים ב

 עד פלייסטוקן מוקדם תצורה זו מתאצבעת כלפי מערב עם תצורת פלשת הימית שגילה פליוקן(. 1991זילברמן, 

 (.1991)זילברמן, 

 

 השקעת פרט שגיא

תצורת קונגלומרטים בתוכם במחזור ההשקעה של של קרקעית העמקים ותחילת השקעת התייצבות ראשונית 

קובר זרם בזלת  באזור זה, .מעין היורד אל ים המלח מרמת עבר הירדן –בואדי זרקא היטב  מתועדת הערבה

סטרטיגרפיים של אגן על פי המאפיינים המורפו. מיליון שנה 3.4 -לפני כ ,בפליוקן המאוחרהעמקים  באת מצ ומשמר

שנשמרו מתחת לזרם הבזלת  קונגלומרטיות-יחידות אלוביאליותהנראה ש, מעין בהשוואה לאגני הניקוז בנגב-זרקא

בקרבת על שם נחל שגיא, מיובלי נחל פארן, שהמכונה "פרט שגיא" )הקדום של תצורת הערבה  פרטל מקבילות

 . (6 -ו 5 ים, ראה איורAvni et al., 2001; 1998אבני,  ם מחשופים גדולים של פרט זה;חיבורו אל נחל פארן מצויי

אל  אזורים אלה הבנגב הדרומי והמרכזי מערכת ניקוז גדולה במיוחד שניקז התקיימה השקעת פרט שגיאבשלב 

)אבני, נקרות" -"נחל פארן -הידועה כ. מערכת ניקוז גדולה זו דרך קניון נחל נקרות אגנו הדרומי של ים המלח הקדום

הערבה שעדיין  גבשבא ממרכז הרי אדום, ככל הנראה מאזור הסמוך לפטרה, חצה את ראשי  גם יובל ( כללה1998

שנמצא מעט ממזרח להר כרכום  בקרבת הר חלמישלא היה מובנה ונמוך כהיום, והצטרף לנחל "פארן נקרות" 

ששקע לאורך "אפיק אדום" פרט שגיא  (.1998; אבני, 1997אדום" )גינת,  אפיקאפיק זה זכה לכינוי ". (1998)אבני, 

במרכיבים אלוביאלים גסים, ובכלל זה  יםעשירנקרות" -ויחידות דומות ששקעו לאורך האפיק הראשי של "נחל פארן

ם של גלישות מדרון גדולות שהיו נפוצות במיוקן המאוחר ובפליוקן המוקדם באזורים נרחביב שמקורםבולדרים ב

התערבבו עם מרכיבים נוספים ובהם ים שהובלו אל העמקים עם הגלישות הגס . המרכיבים(2021)אבני,  הנגב

אך משיקולים  ,בוודאות טרם נקבעגילו של פרט שגיא . רבים שנסחפו ממחשופי תצורת חצבה חלוקי "צור יבוא"

 מיליון שנה. 4-3 -שגילו כלהניח לון שנה( סביר מי 3.4מעין )-גיל הבזלת בואדי זרקאבהתייחס לגיאולוגיים ובכלל זה 

 

 

 השקעת פרט כונתילה

מיליון שנה, במהלך הפלייסטוקן המוקדם, שקע באי התאמה קלה על גבי פרט שגיא פרט צעיר יותר של  2 -לפני כ

 תצורת הערבה הכולל יחידות קונגלומרט ומשקעים אגמיים המכונה "פרט כונתילה" )על שם משטרת כונתילה

משקעים פרט כונתילה ובו לראשונה משקעים אגמיים ביחידה זו(.  Shaw (1947)שלידה תיאר  ,שבמזרח סיני

מלווים את חתך תצורת הערבה ששקעה  -גסטרופודים ואוסטרקודים  –אגמיים המכילים מאובנים של מים מתוקים 

אגן כרכום  ת הגבול עם סיני, באזורובהם באזור מעלה נחל פארן בקרב ,פארן נקרות" במספר מקומות נחל"לאורך 

נקרות נשפך לאגם גדול שהתקיים באותו הזמן -במקום שבו נחל פארן, נחל מרזבהבובמוצא קניון נחל נקרות ו

 (. בעבודות קודמות כונה אגם זה "אגם מזר". 6 -ו 5, איורים Avni et al., 2001בערבה הצפונית ובאגן ים המלח )
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 (.Avni et al., 2000המקור: )חתך מוכלל של תצורת הערבה בנגב.  :5איור 

 

היפוך מגנטי שנמצא שנה וזאת על פי  מיליון 2.2-1.6 -כלעל בסיס הידע הקיים היום, גילו של פרט כונתילה נקבע 

. הסבירות הגבוהה (Larrasoaña et al., 2020)בסדימנטים האגמיים של פרט כונתילה באזור מעלה הפארן 

י" אלאירוע "אולדוב –מחתך בעל פולריות נורמלית בבסיס לפולרייות הפוכה בהמשך החתך  –קושרת היפוך זה 

שהתפתח במהלך השלבים הראשונים של הדפורמציה ריצוף מדברי מיליון שנה.  1.778 -ל 1.945 בין שזמנו

 Matmon et)מיליון שנה  1.6 הואגילו המקורב ש ,תצורת הערבה באזור מישורי פארןאת שלב השקעת  החותמת 

al., 2009)   קובע חסם עליון לגיל פרט כונתילה ולהשקעת תצורת הערבה כולה. יחד עם זאת, המורכבות והגודל

של מערכת הניקוז שבה שקעה תצורת הערבה והשלביות הצפויה בהתפתחות הפאזה הטקטונית המסיימת את 
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מחייבים לקבוע במקומות נוספים  שיתוק המערכת הזורמת של תצורת הערבה,, כמו גם את מחזור ההשקעה שלה

 לעשות. Guralnik et al., (2010)כפי שניסה  ,של המערכתיק והמדאת גילה 

   

-של "נחל פארן לאורך מערכת הניקוז הקדומהומשתנים בין פרט שגיא לפרט כונתילה מתפתחים ש יחסי השדה

. בניהםקלה התפתחה ארוזיבית אי התאמה כאשר ם זה על גבי זה, הפרטים מונחי שני, במעלה אגן הניקוז .נקרות"

במוצא קניון  חתור אל תוך מחשופי פרט שגיא. הצעירפרט כונתילה  ,הניקוז הקדומה מערכתלעומת זאת, במורד 

פי פרט כאשר מחשו מ', 70 -, כנחל נקרות אל הערבה באזור עין יהב מגיעה ההפרדה בין הפרטים לשיא עוצמתה

יחסים אלה שגיא תלויים על כתפי הקניון של נחל נקרות בעוד שמחשופי פרט כונתילה מלווים את קרקעית הקניון. 

וכתגובה נוצרה  ים המלח, הורמו כתפי בקע שבהלכהארוזיבית -פאזה טקטונומפרידה  שבין שני הפרטים מלמדים

אל תוך מחשופי פרט שגיא. יחד עם זאת, הפעילות הטקטונית שהמשיכה בפעולתה התחתרות של מערכת הניקוז 

את המסגרת הפלאוגיאוגרפית של הנגב  מהותילא שינתה באופן  שפעלה בין שני שלבי השקעת תצורת הערבה

זמנה המדויק של בירור  (. 1998)אבני, ולכן נכללים שני הפרטים של תצורת הערבה במסגרת של תצורה אחת 

-3 -כהוא היא קודמת להשקעת פרט כונתילה ולכן גילה המשוער ברור שאבל  ,רש מחקר נוסףדופאזה טקטונית זו 

 מיליון שנה. 2.5

מערכת הניקוז הקדומה ( אפשר את שיחזור 6במרחב הנגב כולו )איור , על שני פרטיה, מיפוי מחשופי תצורת הערבה

דרום התכנסות המערכת אל אילת ועד לממערב לבקעת הירח שאזור ממעלה אגן הניקוז ב, החל של תצורת הערבה

 4000 -כהמשתרע על פני  ,היא בעובדה שהמפה כוללת שיחזור מרחבי מפורטשל מפה זו  הגדולים המלח. יתרונה 

, הראשייםמרכיביה העיקריים של מערכת הניקוז, ובכלל זה פרשות המים הקדומות, היובלים  המציג אתקמ"ר, 

נתיבי ההובלה ואגני ההשקעה הסופיים. המפה מהווה למעשה "מפה טופוגרפית" קדומה הכוללת את מפת 

המיקומים של אזורים גבוהים )פרשות המים( ונמוכים )אפיקי הנחלים והיובלים(, ואף מאפשרת חישוב של שיפועים 

בקרבת טרנספורם ים של הנגב ום טופוגרפיים קדומים, כפי התקיימו בפליוקן ובפלייסטוקן המוקדם במרחב עצ

(. בהתחשב בעובדה שאזור נרחב זה חווה מעוות טקטוני ניכר עם המשך 1998בקע הערבה )אבני, המלח ו

הרי שמפת הטופוגרפיה והשיפועים שהשפיע על בקע הערבה ועל הנגב כולו,  ,התפתחות טרנספורם ים המלח

יה טקטונית שפעלה במרחב ואשר פגעה במערכת הניקוז הקדומים הינה "מפת אוצר" בכל הנוגע לזיהוי דפורמצ

 מיליון השנים האחרונות.  1.5במהלך לאחר השקעת תצורת הערבה, הקדומה ושיבשה את תפקודה, וזאת 
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נקרות" שבה שקעה בפליוקן ופלייסטוקן המוקדם כתצורת הערבה. -שיחזור מערכת הניקוז של נחל "פארן: 6איור 

 .(1998המקור: אבני, )
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 מיליוני שנה( 1.5-1הדפורמציה הטקטונית הפלייסטוקנית ) 1.4

 בנגב המרכזי והדרומי הצעירהיחידת מפתח לזיהוי הדפורמציה הטקטונית  -תצורת הערבה 

, שבמקורם עוצבו בשיפועים מתונים הנעים בין של תצורת הערבה מעקב מדוקדק אחרי שיבוש השיפועים הנחליים

מיקומם לאורך מערכת ים, גודל הסדימנטים שהובלו בהם ורוחב האפיקים הקדומ השחזור מתבסס על) 2-0.5%

הניקוז הקדומה(, מאפשר זיהוי מבנים טקטוניים ארוכי גל ומתונים שאינם מתגלים ברמת המחשוף המקומי. זאת 

 .ם הפוגעים ישירות במחשופי התצורהבנוסף ליכולת לזהות העתקי

במהלך מתברר כי . הפעילות הטקטונית הפלייסטוקניתעולה תמונת של תצורת הערבה "מפת האוצר"  מניתוח

 וז שבה שקעהמערכת הניק נפגעה ,לאחר השקעת פרט כונתילה של תצורת הערבהזמן קצר הפלייסטוקן המוקדם, 

התפתחות של בלוקים שבורים ונטויים בעל ידי פאזה טקטונית נרחבת המתבטאת בהעתקה, תצורת הערבה 

שקע  עצמוהערבה בקע , וכחלק מהפעילות הטקטונית הכוללת, במקבילהערבה. בקע של שולי התרוממות כללית בו

  .באופן מודגש וקיבל את צורתו המוכרת לנו היום

 היא. במקביל וממערב לבקע הערבההממוקמת ק"מ  80-60ברצועה ברוחב הטקטונית הנמרצת פעלה  הדפורמציה

 ניקוזה זרימה ביחס לכיווניהיפוך לניתוק ונטישת קווי ניקוז קדומים, הביאה לשינוי במשטר הטופוגרפי האזורי עד כדי 

נחשפו שו בסלעים סחיפים במיוחדשהתפתחו  נרחביםטחי ביתרונות ש יצירתלוקניונים חדשים  יצירתל, הקדומים

 שירה של מחשופי תצורת הערבה. כל זאת בנוסף להעתקה י. נמרצתצעירה ו לארוזיהבשלב זה 

 ת",נקרו-נחל פארן"של הגדולים אחד היובלים אדום,  אפיקאחד הסמנים המובהקים לתהליך זה הוא שיתוקו של 

הערבה בדרכו למפגשו עם האפיק אזור פטרה שבירדן ואשר חצה את הרי אדום ב מורדותאת מרכז בעבר שניקז 

אפיק זה שובש . (6)איור  ק"מ ממערב לבקע הערבה 40 -כ למרגלות הר כרכום, נקרות-המרכזי של נחל פארן

 -זה, שראשיתו לפני כטקטוני שלב לחלוטין כתוצאה מהפיכת הערבה המרכזית לשקע טקטוני מודגש בנוף. ל

 . הסיורעיקרו של (, מוקדש Matmon et al., 2009; 1998אבני, מיליון שנה ) 1.6-1.5 

 

 מאפיינים בולטים: שנילפאזה טקטונית זו 

ק"מ המלווה את  60-40היוצרת רצועת דפורמציה ברוחב  N 20-40 Eמערכת העתקים שכיוונם  לאורךהעתקה . 1

מקביל לכיוונו של טרנספורם ים -, שכיוונה הינו תת(. לאורכה של מערכת זו7טרנספורם ים המלח ממערב )איור 

מ' לכל קו  150עד  100של מחשופי תצורת הערבה בשיעור של  -לרוב נורמליות  -נמצאו העתקות אנכיות  המלח,

אגנים טקטונים, העתקים, מערכת של  יםיוצר והם -ק"מ  70עד  -כים ארובמערכת זו הם ההעתקה קווי העתקה. 

הזמן, דבר עם הורסטים וגרבנים וכפיפות חריפות. על אחדים מן ההעתקים נמצאו עדויות לשינוי המשטר הטקטוני 

( 1998עובדה" )אבני, -המרמז על מקורם הקדום של העתקי המערכת. למערכת זו ניתן השם "רצועת השבירה ברק

הנציגים המובהקים של מערכת השבירה הזו באזור הסיור הם העתקי ציחור, צחיחה  (.2003ו"שברי האורך" )בר, 

  ניתן בהמשך. קווים אלה . תיאור מפורט של(3)איור  וברק

 

במקביל להעתקה התפתח ציר קימור אסימטרי הממוקם במרחק של . אל בקע הערבה מזרחהשל הנגב הטייה . 2

( וזרוע 8ק"מ ממערב לבקע הערבה, שלו אגף מזרחי ארוך הנוטה מזרחה בשיעור של כמעלה אחת )איור  60-80

-כפי שהוא מכונה לא Arching -מערבית קצרה המשתפלת אל אגן מרכז סיני. הזרוע המזרחית של הקימור )או ה
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( כוללת את מרביתו של הנגב הדרומי והמרכזי, כשההטיה הגדולה ביותר המלווה (Avni, 2017אחת בספרות, ראה 

 (. 8 -ו 7בשבירה אינטנסיבית נמצאת לאורך השוליים המזרחיים של רצועת הדפורמציה בסמוך לערבה )איורים 

 

 

 

. העתקי (Avni et al., 2000המקור : )צירי הקימוט מגיל פלייסטוקן מוקדם בנגב. ומיקום מערך השבירה  :7איור 

 פארן, ציחור, צחיחה וברק שבהם מתרכז הסיור מסומנים במרכז המפה. 

 

ק"מ. הקימור  20 -לכיוון מערב נוחת אגפו המערבי של הקימור אל אגן מרכז סיני לאורך רצועת דפורמציה שרוחבה כ

מדגיש ומחזק את המבנה הכיפתי של הנגב המרכזי שהתפתח באזור זה מאז המיוקן התיכון. הקימור,  האסימטרי
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לצפון מזרח, מדגיש את שקיעתו הצעירה של בקע הערבה  פוזיציה קווי ההעתקים המכוונים-ממוקמים בסופרשעליו 

 .וים המלח ביחס לאזורים המורמים שבשוליהם

מ' והפרשי גובה  500-700 -הערבה המרכזית למערב הר הנגב מגיעה לכ התנועה הדיפרנציאלית המצטברת בין

(. 8במהלך מיליון וחצי השנים האחרונות )איור מבטאים את שקיעתה הצעירה של הערבה המרכזית גדולים אלה 

 מ' ביחס לאגן מרכז סיני.  200-150 -במקביל הרים הקימור את הר הנגב בשיעור של כ

, נמצאו מקבילה לטרנספורם ים המלח -תצורת הערבה על ידי מערכת השבירה התתירה הראשית של לשב בנוסף

גב נ-סיניהעתקות של תצורת הערבה גם במחשופים המונחים על גבי קטעים מהעתקים השייכים למערכת הגזירה 

 טרנספורם, הניצבים בכיוונם לכיוונו של על העתקים אלהההעתקה  Weinberger et al., 2020). ;1974)ברטוב, 

מקבילה לטרנספורם. -פחותה משמעותית ממידת הדפורמציה שנצפתה על מערכת ההעתקים שהיא תת ים המלח,

 התרחשה בשלבים הטקטוניים  נגב-עיקר ההעתקה על מערכת הגזירה סיניכפי שנאמר למעלה, 

 

 

איור  ו)למיקום האפיק רא של "אפיק אדום" בשיבוש מהלכוהטיית הר הנגב למזרח כפי שבאה לידי ביטוי  :8איור 

באפיק האפשריים שהתקיימו השיפועים הקדומים מעטפת חזור י(. מידת השקיעה של הערבה מחושבת על פי ש6

נלקח הגובה הנוכחי של מפגש אפיק אדום  הגבהים הטופוגרפייםאדום טרם הטייתו למזרח. כנקודת מוצא לחישוב 

 .(1998המקור: אבני, )נקרות". -עם אפיק "פארן

 

המקדימים את השקעת תצורת הערבה, בעיקר במיוקן התיכון והמאוחר, ופחות מכך בשלב הפעילות הטקטונית 

שהתרחשה בין השקעת שני הפרטים של תצורת הערבה במהלך הפליוקן ובמידה הולכת ופוחתת גם לאחר השקעת 

בתור ופחות מכך על העתקי -התצורה בפלייסטוקן המוקדם. עיקר הפעילות בשלב צעיר זה נצפתה על העתק עריף
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 ,.Weinberger et alנגב תיאר באופן מפורט  -פארן. את דעיכת הדפורמציה הטקטונית על מערכת העתקי סיני

(2020) . 

בחינת המבנה הגיאולוגי שהתפתח במהלך הפליוקן והפלייסטוקן בשוליו המערביים של בקע הערבה וים המלח 

ורמציה המערבית מעידה על מתיחה המתרחשת בין תת הלוח ישראל מעלה כי הפעילות הטקטונית ברצועת הדפ

של מערך הניקוז האזורי בהתאמה למבנים המורפוטקטוניים  בארגון מחדשסיני לבין הלוח הערבי, והיא מלווה  –

 לאורך טרנספורם ים המלח.הגזירה האופקית השמאלית החדשים. במקביל נמשכה 

 

 לדפורמציה הטקטונית ארוזיבית  –רית אהסדימנטהתגובה 

 מיליון שנה( 1.5-1.2) בפלייסטוקן המוקדםתצורת צחיחה טקטונית של -נה סיהשקע. 1

המכונה "תצורת תצורה אלוביאלית חדשה על גב תצורת הערבה בשלב המוקדם של הדפורמציה הטקטונית שקעה 

שבקרבתה נמצאו מחשופים גדולים של התצורה )גינת,  ,צחיחה" הקרויה על שם בקעת צחיחה שבמעלה נחל ציחור

ה. תצורה על גבי תצורת הערביתית וארוזיבית קלה ו(. התצורה מונחת באי התאמה זו5איור   ;1998אבני,   ;1997

. במקומות ליותיצות ופמשקעי אגמים, במגם חלוקים, חול וחרסית, ויחידות של בנויה מטקטונית מוקדמת זו -נסי

של קונגלומרט גס של תצורת  של תצורת צחיחה על גבי יחידות גרגר-השקעה של סדימנטים דקי נמצאהרבים בנגב 

עד  ,של תצורת הערבההקטנה של השיפועים שהתקיימו באפיקים קדומים  הערבה. במקומות אלה ניתן לאבחן

 י. המנוגד לכיוון השיפוע המקורהשטח בכיוון  יתכתוצאה מהטיהנחלי, וזאת  לאיפוס השיפוע

של תצורת הערבה, ונטושים אפיקים קדומים  התפתח בשלב זה אגם של מים מתוקים על גבי קטעי באזור נחל ציחור

ה מזרחה בשלב המוקדם של הדפורמציה הטי וועבר ממזרח למערב במקור מושזר ",אדוםאפיק " ובהם קטע מ

נמצאו חתכים של תצורת צחיחה המתאפיינים בחלוקים גסים . במקרים אחרים, (1997)גינת,  הטקטונית האזורית

השיפוע  ממקור מקומי ששקעו על גבי חתכים דקי גרגר או חתכים אגמיים של תצורת הערבה. במקומות אלה הוגדל

שיפועים את כיוון הומחריפה יה התואמת כתוצאה מהט ,הנחלי המקורי שהתקיים בזמן השקעת תצורת הערבה

משקעי התצורה נמצאו משני במקרים רבים היות ו. בכל מקרה, עמקים הקדומיםבהזרימה  של אפיקיהמקוריים 

השקעת תצורת כמו מעל להעתק ברק,  ,מזרח-העיקריים של מערכת השבירה המכוונת לצפון העתקהעברי קווי ה

בשלבים המוקדמים של הדפורמציה הטקטונית שהתרחשה מוקדמת טקטונית -נחיחה נחשבת כהשקעה סיצ

 . מועתקת לאחר מכן עם המשך הדפורמציה הטקטוניתוהיא  ,וריתהאז

יק של תצורת צחיחה עדיין אינו ידוע אך משיקולים גיאולוגיים הכוללים את העובדה שהתצורה מאוחרת גילה המדו

המיוחסים לשלב  היסטוריים-כלים פרה( 1997)לתצורת הערבה וכי באזור אגם ציחור נמצאו על ידי גינת במעט 

 מיליון שנה בקרוב.  1.5-1.2 בת כהיא התצורה להציע שניתן  ,הקדום של התרבות האשלית

 

  עד להווה(שנה ומיליון  1) במהלך הפלייסטוקןלדפורמציה הטקטונית  התגובה הארוזיבית. 2

במהלך  התפתחה בנגבהחדשים,  טופוגרפיים - ובהתאמה לאילוצים הסטרוקטורלייםתגובה לדפורמציה הטקטונית 

התחתרה לעומק רב בהשוואה למערכת הניקוז שבה שקעו תצורות רשת ניקוז חדשה שמיליון השנים האחרונות 

ניתקה את מרבית מחשופי תצורות ערבה וצחיחה מהרשת ההידרוגרפית הפעילה. הערבה וצחיחה. התחתרות זו 

הפעילות ובעוצמת אופי בתוך שינוי  ,ת הקדומההחדשה קטעים מן המערכהניקוז ים שולבו במערכת דאח במקומות
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. שינו זה מתבטא בין השאר בשימוש חלקי בלבד בעמקים הקדומים, כאשר האפיקים של רשת הניקוז הנחלית

החדשה צרים בהרבה ביחס לרוחב העמקים של המערכת הקדומה. דבר זה בולט למשל בחלקו העליון של נחל יחם 

וגם בחלקים העליונים של נחל חיון. במקרים המתנקז לנחל נקרות באגן המישר המנקז את הר כיפה אל נחל פארן, 

מערכת הניקוז החדשה השתמשה בקטעים מן הרשת הקדומה לזרימה בכיוון הפוך למגמת הזרימה אחרים, 

צורת הערבה, באופן שדי דבר זה מתאפשר בגלל השיפועים המתונים של רשת הניקוז הקדומה של תהמקורית. 

מצב זה מתקיים  (.1998היה בהטיה טקטונית קלה בכיוון המנוגד על מנת לשנות את כיוון הזרימה באפיקים )אבני, 

 ותבקענחל שיטה, נחל יהל ובנחלים הזורמים ממערב אל אגני נחל וורדית ונחל ברק וכן באזור העליונים של בחלקים 

מערכת הניקוז החדשה מתאפיינת דוגמאות אלה, ברוב המקומות . לצד (1998ני, וסיירים שבנגב הדרומי )אב עובדה

חדשים, פועל יוצא מהגברת הפרשי הגובה והשיפועים בין הר הנגב ביצירת התחתרות פעילה ונמרצת של נחלים 

ים של קניונים, מעוקים צרים ומפלההולך ומתרומם ובין בקע הערבה ההולך ושוקע. התוצאה היא קטעים רבים 

 .בנגב המזרחי רשת הניקוז הנוכחיתאת המאפיינים 

של עיצוב עמקים ואפיקים חדשים, החלה במהלך הפלייסטוקן התיכון והמאוחר השקעה ואגרסיבי לאחר שלב ראשון 

שכללו על פי עבודות . ארוזיבית-את התמתנות הפעילות הטקטונית תהמלוו ותצעיר ותאלוביאלי יחידותשל מספר 

, יחידות אלה יוצרות ברוב המקרים טראסות נחלים במרחב הנגב כולו ותצעיר יחידות אלוביאליותתיארוך של 

 ;Porat et al., 2010; Guralnik et al., 2011) מ' מעל האפיקים הפעילים 5 – 30 -בגובה של כ המצויים

Faershtein et al., 2016; Avni et al., 2021) במספר מאז שנה ונמשכה אלף  500-300 -החלה לפני כ. השקעתם

 Q1, Q2, Q3שניתן להם הסימון עיקריים מפלסים לשלושה קובצו טראסות נחלים אלה, שלמען הפשטות שלבים. 

באגני הניקוז היה וחומרי הסחף , מתעדים תקופות שבהם קצב יצירת תצורי הבליה הצעיר( Q3 -העתיק ל Q1 -מ)

ותוצרי הבליה האלוביאליים הלכו והצטברו בתוך  ,מתוכםגבוה מיכולת מערכות הניקוז לפנות את תוצרי הבליה 

 Q1ס מפליחדיו את  ותאוסף טראסות הנחלים היוצרש מלמדארוך ראשוני של סדימנטים אלה ית. העמקים עצמם

 שנה 90,000 150,000 -לפני כ ושקע 2Q מפלסאת הטראסות המרכיבות אלף שנה,  500-300 לפניבנגב  ושקע

שנה וחדל לצבור  80,000 -כ לפניהחל להצטבר  ,הבנוי ברוב הנגב מטראסת נחלים יחידה, 3Q מפלסואילו 

זמן זה חופף בקירוב את התקופה . (Avni et al., 2021) שנה 13,000- 14,000 -לפני כ סדימנטים אלוביאליים

תקופה ארוזיבית נמרצת המלווה באירועים בודדים של  הבעיקר יאההולוקן התקופת הגלציאלית האחרונה. 

 .(9)איור  סדימנטציה זמנית באפיקי הנחלים

היחסי בתוך ם ובין מיקומהיוצר את מפלסי הנחלים המחזור האלוביאלי של נמצא כי מתקיים מתאם בין הגיל 

המפלסים השקעת התקופות של . בין הצעיריםמן המפלסים טופוגרפית גבוהים העתיקים  המפלסיםכאשר  ,העמקים

של העמקים  הדרגתיתשהביאה להתעמקות  של התחתרות אינטנסיבית נמצאו הנחלים במשטרהאלוביאליים 

מסיבה זו ניתן לקבוע שפוטנציאל ההתעמקות של הנחלים, שהוקנה להם על ידי ההרמה הטקטונית . והנחלים

עדיין  ,מיליוני שנה 1.5-1 -שפעלה לפני ככפי שנקבע על ידי הפאזה הטקטונית  ,והחרפת השיפועים הטופוגרפיים

ארוזיבי האחרון, זה המתבטא בהשקעת הטראסות  –לא מוצא במלואו. יחד עם זאת, המחזור האלוביאלי 

גם לשינויי אקלים כפי שהם באים לידי ביטוי במעבר  המגיבמראה כי רשת הניקוז , Q3 של מפלסהאלוביאליות 

היה גבוהה  קרחוניות. כפי הנראה, ייצור תוצרי הבליה במהלך תקופת הקרח האחרונה-מתקופות קרחוניות לבין

גדולות בגלל כמויות תופעה זו נגרמה  משמעותית מכושר הפינוי של תוצרים אלוביאליים אלה על ידי נחלי הנגב. 
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בשל הלחות המוגברת  המקומית של הסלעיםבגלל התגברות הבליה ו (Crouvi et al., 2009)אבק ששקעו בנגב של 

 מעלות בממוצע ביחס לממוצע הנוכחי(.  5-8 -כירידה של והטמפרטורה הנמוכה יחסית )

כוחם  פתאומיים,חזקים והמתאפיין ביובש יחסי ובאירועי שיטפונות , קרחוני של ההולוקן-ר לאקלים הביןעם המעב

וקות בחתך האלוביאלי הקודם והקנו למערכת הניקוז האזורית הארוזיבי של הנחלים עלה משמעותית ואלה חתכו עמ

 (. Avni et al., 2017יה הנוכחי, אגב חשיפת סלעי התשתית הגיאולוגית לאורך מרבית האפיקים הפעילים )יאת אופ

היא  ,ניתוח שלבי התפתחות הנוף בנגב המרכזי והדרומי מלמד כי הפעילות הטקטונית, המתבטאת בהטיה ושבירה

העיקרי השולט בעיצוב הנוף ובהתפתחות מערכות הניקוז באזור. לפעילות עיקרית זו חוברים שינויים  הגורם

 שהורבדואקלימיים שהתרחשו באזור במהלך הפליוקן והפלייסטוקן אשר השפיעו בעיקר על אופיים של הסדימנטים 

, ביצות ופליות שבהם םאגמיבאזור התפתחו  פחות מן הנוכחיבתוך העמקים. בתקופות שבהם היה האקלים צחיח 

בפרט האגמים הנפוצים ובערבה )כמו  "נקרות-נחל פארן"לאורך בעיקר  ,ברמת מליחות משתנההתקיימו גופי מים 

אופקי החלוקים ובצידי האגמים ולאורך מערכות הניקוז התפתחו קרקעות קלציות כונתילה של תצורת הערבה(. 

מזה תצורות ערבה וצחיחה. יש לציין כי עיקר בב ותנפוצקרבונט. תופעות אלה על ידי  לוכדושבחתכים האלוביאליים 

וזאת בגלל הגברת הצחיחות  ,בהר הנגב ובנגב הדרומי אינן מתפתחותקרקעות קלציות כבר כמעט וכמיליון שנים 

ח קיצון בתקופות שבהם היה האקלים צחיח עד לצחי(. Amit et al., 2006הכוללת בפלייסטוקן התיכון והמאוחר )

 .(9)איור  תהליכי התחתרותבעיקר התרחשו לאורך הערוצים 

  

 

  הצעירה של הנגב המרכזיסיכום ההיסטוריה הגיאולוגית 

שלוותה איטית ומתמשכת שנה( התרחשה הרמה אזורית  מיליון 35-25 -באוליגוקן )לפני כו בסוף האיאוקן .1

במרחב שסביב הים האדום ומזרח הים התיכון. בעקבותיה נגדע חתך הסלעים בנגב  ארוזיבית-בפעילות טקטונית

. התנעת התהליך הטקטוני האזורי קשור בשלבים המוקדמים של RTS -והתפתח בו מישור הגידוע הרגיונלי, ה

והמשכו בקע הסואץ. ההרמה  ים סוףלהתפתחות הבקע של בהמשך ערבית שהביאה -ביקוע היבשת האפרו

של האזור קשורה ככל הנראה בפעילות של חימום ליתוספרי ובפעילות וולקאנית נרחבת הפועלת באזורינו  המוקדמת

 במהלך האוליגוקן. 
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בהר הנגב  סיכום סכמטי של השלבים הטקטוניים, התגובה הארוזיבית והשקעת היחידות האלוביאליות: 9איור 

 ,.Avni et alהמקור: )מאז המיוקן העליון. בציר האנכי עוצמת התהליך הטקטוני והתבליט, בציר האופקי הזמן. 

2017.) 

 

 

מיליון  25-20 -מתחיל בצפון ים סוף ובבקע הסואץ לפני כויצירת לוח ישראל סיני ערבית -האפרוביקוע היבשת . 2

מיליון שנה בתוך מערכת העתקה קדומה של  20-18 -המלח לפני כוהוא נמשך עם התמקמות טרנספורם ים  שנה

מיליון  20-16) באזורינו תצורת חצבה שקעה סיני-עיצוב גבולותיו של לוח ישראללקראת סוף שלב . העתקי ים המלח

 .שנה(

 

לאורך התרחשה פאזה טקטונית של הרמה ושבירה מיליון שנה(  16-14)מיוקן התיכון ובבסוף המיוקן המוקדם . 3

וגורמת להשקעת תצורת עין  מסיימת את שלב השקעת תצורת חצבה . פאזה זושוליו המערביים של בקע הערבה

מרכז סיני המשמרים -העתקי הגזירה נגבגם פועלים  במקביל. יהב בתוך השקעים הטקטוניים שנוצרו בבקע הערבה

. שבור הנוחת לצפון מזרחמורם וי באגן כרכום את תצורת חצבה. הנגב המרכזי התפתח בהדרגה למבנה כיפת

בשלב לראשונה את פרשת המים בין אגן הים התיכון במערב ואגן בקע ים המלח במזרח.  ההרמה הכיפתית מגדירה

העתק מהאזורים המוגבהים שבאזור הרי אילת ובקעת הירח ועד לצפון מזרח לכיוון טבלת הנגב הדרומי זה הוטתה 

 דים נחלים אל בקע הערבה ההולך ומתפתח.מהאזורים המורמים יורבתור. -עריף

 

מערכת הניקוז חדשה בעלת  המשך הדפורמציה הטקטונית והרמת שולי בקע הערבה במיוקן התיכון יוצרת באזור. 4

 "נקרות-נחל פארן"מדים קטנים בהרבה ממערכת הניקוז הרגיונלית של תצורת חצבה שקדמה לה. אגן הניקוז של מ
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ניקז את מרבית הנגב הדרומי והמרכזי אל הערבה הצפונית דרך קניון נחל  וא, והבנגב שבאגני הניקוזהגדול  ההי

 מיליון שנה(. 14-4) המוקדם הפליוקןבמהלך גם נמשך  ,המאוחרהתיכון ונקרות. שלב זה, שראשיתו במיוקן 

 

ות של קלסטים קונגלומרטים גסים, שכב וים המלח הקדום הושקעולאורך מערכת האפיקים המתנקזים אל הערבה . 5

)שגיא יחידות אלה נכללות בשני הפרטים של תצורת הערבה עשרות מטרים. של כולל  עובידקים ומשקעי אגמים ב

במערכת הניקוז במקביל הושקעה . מיליון שנה( 4-1.6) וקדםפלייסטוקן מ –פליוקן מאוחר שגילה וכונתילה( 

 .עם תצורת פלשת הימית המתאצבעת ממערב לפרשת המים הארצית תצורת אחוזםשהתפתחה 

 

לאחר מיליון שנה(  1.5-1-לפני כ)של שבירה והטיה התרחשו בפלייסטוקן המוקדם נרחבת פעילות טקטונית . 6

טקטונית של יחידות קונגלומרט -שקעה סינבמקביל לדפורמציה הטקטונית התחילה ההשקעת תצורת הערבה. 

כתוצאה מחסימת תוואי וזאת על החתכים הפלוביאלים הנטושים  רבונטייםקמשקעי אגמים והתפתחו פלאוסולים ו

המשך הפעילות הטקטונית  .ורת צחיחהבתצ ותטקטוניות אלה נכלל-נהניקוז של תצורת הערבה. יחידות סי

, ליצירת ששקעה וקיבלה את אופיה הנוכחי בפלייסטוקן המוקדם גרמה להרמת הנגב המרכזי והדרומי ביחס לערבה

. לאורך תוואי הניקוז החדשים הושקעו במהלך הפלייסטוקן שהתחתרו נמרצות בתבליט החריף יםתוואי ניקוז חדש

התחתרות אירועי מסידרה של מפלסים אלוביאליים כתוצאה חצי מיליון השנים האחרונות( )בעיקר בהתיכון והמאוחר 

 המערכת הנחלית. לאורךוהשקעה 

 

 שיתוארו להלן.ימי הסיור  את מכלול הנושאים הללו ננסה להדגים במהלך שלושת
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 הסיור סלולמ

שבדרום נחל ציחור  חלקו התחתון שללחלקו המזרחי של הנגב המרכזי, בין  והוא יוקדששלושה ימים סיור משך ה

באזור זה ניתן לראות את מרבית המבנים, השלבים והתהליכים המעצבים את המבנה הגיאולוגי . שבצפון לנחל עשוש

 ושולי בקע הערבה.והנוף של מזרח הנגב 

 מורדות ב ביקוראגן נחל ציחור באזור מפגשו עם נחל פארן:  חלקו התחתון שלהכרות עם  ביום הראשון נקיים

גרבן ציחור אל  ירידהמבנה הגיאולוגי האזורי ממרומי כיפת פארן וה תצפית על, המערביים של רכס מנוחה

 פארן. –מפגש הנחלים ציחור חניון הלילה שבלינה בה .עם העתק פארן ובאזור מפגש

  בהעתק פארן ובתופעת המינרליזציה הברזלית של כיפת פארן. הליכה מורד נחל פארןבביום השני נבקר ,

קטע  שהוא אחד היובלים של נחל פארן המנקז את רמת ברק ומורדות הר כיפה. ורדיתנחל קניון צפונה אל 

ובו  העמק הקדום של הנחלאל שאיתם נעלה גבים ושל נחל ורדית "הצעיר" מסתיים בסדרת מפלים הקניון 

העמק, מחשופי תצורת  . במעלה העמק הקדום נבחן את היחסים שביןמחשופים נטושים של תצורת הערבה

ת הר המנקזים את מורדומנותקים ו מיםקדו יםלאורך עמק נלךמשם . םהחוצה אות העתק ברקהערבה ו

לא עבר כמעט ופליוקן המאוחר ומאז נופו עוצב בנחל יחם שבאת הסיור ם נסייונקרות" -אל נחל "פארן כיפה

  הר כיפה.חניון הלילה בשינוי. משם נסע ל

 נחל עשוש  נו העילי שלתצפית מראש מצוק הר כיפה אל אגנעשה  .אגן נחל עשושביום השלישי נתרכז ב

לכיון מזרח עשוש מאזור המישר נחל  במורד ניסעואל העמק התחום בין הרי המישר ומצוקי הר כיפה. 

 קניוןהכתפי הממוקמים מעל ונטושים עמקים קדומים ב נבקר .חלנההקניון הצעיר של מהתפתחות  נתרשםו

משמעות הדפורמציה הטקטונית ב דוןנמתצפית על הנגב המזרחי . ובהם משארים של תצורת הערבה

כסיכום האזורית.  הנוףעיצוב מערכת על  העל התפתחות שוליו המערביים של בקע הערבה והשפעהצעירה 

מיליון שנה הממוקמת במורד נחל  20 -שהינו אינטרוזיה וולקאנית בת כ "פלג עשוש"ב בקרסיור כולו נל

, השלבים המורפוטקטוניים המבנה הגיאולוגיעיצוב על  "העולם התחתוןשל " השפעתועשוש. בצידה נדון ב

 הנגב.   שלוהנוף 

 

 מפגש הנחלים ציחור ופארןמערבו של רכס מנוחה, גרבן ציחור ואל  :הראשוןיום ה

 45 -המישר ואחרי כבקעת את נחל נקרות ואת , חוצים את מכתש רמון, 40כביש ב םרולכיוון דיוצאים ממצפה רמון 

מגיעים אל נחל ק"מ  7 -אחרי כולדרום  40בהמשך כביש חוצים את אפיק נחל פארן אל נחל פארן. מגיעים דקות 

נחל  –ציחור נחל ק"מ מדרום למפגש  2 -מורד נחל ציחור עד לנקודה הנמצאת כב 40מכביש רגלית הליכה ציחור. 

 . (2010/4979)נ.צ.  פארן

 

הגבול המזרחי של גרבן צחיחה המהווה את העתק של רכס מנוחה, העתק  חלקו המערבי :נושאים עיקרים ליום זה

של תצורת  קדומיםיווני ניקוז שיחזור כ. בתוך הגרבן ובשוליו תצורת הערבה ותצורת צחיחה ם שלומחשופיציחור 

טקטוניים התהליכים ב דיון .המעצבת את מזרח הנגבוהפעילות הטקטונית מן השבירה בז ודיון הערבה
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כחי של נחל ולחציבת "צוואר הבקבוק" הנו אל הערבהבתוואי חדש לפריצת נחל פארן גיאומורפולוגיים שהביאו הו

 .פארן

 

התנקז נחל פארן מיליון שנה(  14-1.5 -)ביןוהפלייסטוקן המוקדם הפליוקן  ,התיכון והמאוחרבמהלך המיוקן  רקע:

תחתר עמוקות שה דרכה אל קניון נחל מישרמישר והאל בקעת  -אז חלקו העליון של "נחל פארן נקרות" שהיה  –

ם. אגן ובדרכו אל הערבה הצפונית ואל ים המלח הקד נחל נקרותאל הקדום . כאן חבר נחל פארן בדד-בקמר עריף

קמ"ר  4000 -והשתרע על כ הגדול ביותר בנגב הדרומי והמרכזי היה אגן הניקוז – (נקרות"-אגן "פארן)מאוחד זה 

עמק הנחל טופוגרפי של זיהוי ניתן לשחזור באמצעות הזה נחל הקדום אפיק הראשי של התוואי האת . (6)איור 

מגמתיים גזרו מסלעים מכילים חלוקים שנששקעו לאורכו. מחשופים אלה מיפוי מחשופים של תצורת הערבה הקדום ו

בעוד שיובליו המרובים  ,שבאזור בקעת הירח הסמוכה לאילת שמקורם במעלה האגן)בעיקר קוורץ פרופיר וגרניט( 

)איור זה  שחזור. בנויים מסלעים קרבונטייםשרובם  סלעים מקומיים בלבדמחשופי גזרו מחלוקים שנמאספי מכילים 

, 1914/4776 היה ממוקם בנ.צ. דרכו אל אגן נחל נקרות אל המישר ו הקדום של נחל פארןשהחיבור לה עמ( 6

על ידי  בעבר ה. מעבר זה זוהבמקום שבו קיימת פרצה טופוגרפית נמוכה בגבעות הסוגרות על אגן כרכום מצפון

Garfunkel and Horowitz (1966) ( 1998ונחקר בפירוט על ידי אבני .) באגפו המזרחי  נמצאאזור הסיור שלנו

 12 -במרחק של כשהיה ממוקם  ,הקדוםנקרות, ממזרח לאפיק הראשי של הנחל -של האגן המקורי של נחל פארן

מעבר ה ננטש אחרי השקעת תצורת הערבהמיליון שנה ו 1.5 -לפני כ .ביחס למיקומנו הנוכחי ק"מ לכיוון מערב

במתכונת המוכרת לנו היום. במורד "צוואר של נחל פארן והתפתח "צוואר הבקבוק"  הקדום אל בקעת המישר 

 נחל ציחור.  –הבקבוק" מצטרף אל נחל פארן יובל ראשי 

המותווה הר צניפים והוא זורם צפונה בתעלה צרה קמר הצפוני של חלקו את נחל ציחור מנקז את אגפו המערבי ו

; 1997)גינת,  חריפה המהווה את גבולו המזרחי של מבנה קימרוני גדוע הנמשך לצפון ממבנה צניפיםכפיפה על ידי 

. חלקו הצפוני של מבנה קימרוני זה שבור על ידי העתקים היוצרים את גרבן ציחור. הגרבן בנוי מהעתק (1998אבני, 

אנו . (10)איור  ק"מ 2-4  -חב הגרבן כמזרחי הקרא "העתק צחיחה" ומהעתק מערבי הקרוי "העתק ציחור". רו

עם של נחל ציחור ק"מ לפני חיבורו  2 -, כהממוקם בתוך הגרבן נחל ציחוראפיק מתחילים את הסיור שלנו במורד 

 (. 2010/4679נחל פארן )נ.צ. 

 :הבאות שאלותהננסה לענות על שבהם תחנות  כמהמ בנויהסיור 

 ?גיאולוגית הבונה את האזורמורכבת התשתית ה מאיזה יחידות. 1

את תוואי הניקוז כיצד ניתן לשחזר ותצורת הערבה בהם שקעה הקדומים ש כיצד רואים בשטח את העמקים. 2

 ?הקדומים ואת כיוונם

הקדומים של תצורת הערבה וכיצד הם  םהגיאומורפולוגיים שהביאו לנטישת התוואיומהם התהליכים הטקטוניים . 3

 ? דרך "צוואר הבקבוק" אל הערבההנוכחי רן לפריצת נחל פאקשורים 

 ? " בשינוי מוצא נחל פארן אל הערבה"שחקן ראשי יהההמקביל בכיוונו ל"צוואר הבקבוק"  האם העתק פארן. 4

 ?ורם ים המלח ולהתפתחות בקע הערבה. האם תהליכים אלה קשורים לפעילות טרנספ5

מחשופי תצורת נבחן את התשתית הגיאולוגית, של  פיוןאבתחילה שאלות אלה נבצע  על מנת שנוכל לענות על

של מערכת הניקוז של  המקוריים יםנתיבה רולשחז פיון זה יהווה מפתח. אשסביבנומרחב במיקומם  אתוהערבה 
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המבנים בנתיבים הקדומים הללו. נאתר את  ים שהתרחשוהשיבושנקרות באזור זה. לאחר מכן נבחן את -נחל פארן

של מערכת הנתיבים הקדומים ו הללוהמבנים היחס שבין ונבחן את  באזור החשוביםטקטוניים  –הסטרוקטורליים 

לשיבוש הנתיבים הקדומים השונים של המבנים על מנת לברר את מידת אחריותם נקרות" -הניקוז של נחל "פארן

  .ויובלו הראשי כאן, נחל ציחור מהלכו הנוכחי של נחל פארן ולהתפתחות

 

 דרך יובליו המזרחיים של נחל ציחור 320הליכה אל גבעה נ.ג. 

באיור  1)נקודה מס'  2010/4679פארן בנ.צ.  -ציחור הנחלים ל את הסיור בשולי דרך העפר היורדת אל מפגש יחתנ

ס"מ של  20-10בקטר אופייני של נטפס על הגבעות הקרובות הבנויות מחלוקים קטנים מכאן נצעד מזרחה ו(. 10

האזור כולו מעוצב כעמק רחב התחום במחשופים של קירטון וצור של תצורות מנוחה . שהתבלו לחצץוצור  גיר

בהרכב מחלוקים גסים  ותעולים על רכסי הגבעות הבנויההליכה בהמשך ומישאש המלווים את נחל ציחור ממזרח. 

 תצורת הערבהרבונט המשתייכים לס"מ והמלוכדים חלקית על ידי ק 60-40בקוטר אופייני של  -גיר וצור  -דומה 

)נקודה  יה מחתך קירטוני וחווארי של תצורת מנוחההבנו 320 נ.ג. גבעהעד למזרחה ק"מ  3 -כ הולכים .(11)איור 

המורם מעל תצורת הערבה מכוסה בקונגלומרט גס של ה"הר שולחן"  -מעוצב כראש הגבעה  (.10באיור  2מס' 

 ,גזרו מסלעי הסביבה, בעיקר מתצורת מישאשבולדרים וחלוקים גסים של שנמכיל החתך מ'.  40-50 -לסביבתו בכ

בולטים במיוחד חלוקים הבנויים מגיר במאסף החלוקים . שמחשופים גדולים שלה נמצאים מדרום וממזרח לגבעה

 (. 1998קל, סמצורר העשיר במיוחד במאובני אוסטריאות המאפיינים את החתך של תצורת מישאש ברכס מנוחה )

תצפית היקפית על כל הסביבה. במרחק מה מדרום וממזרח בולטות גבעות הבנויות מחתך עבה יש ראש הגבעה מ

( נמצא 409שאר של כיפת  חמדה )נ.ג. הר המיסוי של צור מתצורת מישאש. של תצורת מנוחה ובראשם שכבות כ

השולט ולגובה הטופוגרפי י האזורי במרחק של כקילומטר אחד לכיוון דרום מזרח והוא מהווה דוגמא למבנה הגיאולוג

ק"מ לכיוון צפון  1.5 -הנמצאת במרחק של כ ,בחלקו המערבי של רכס מנוחה. גם לכיפת פארןבמפלס הפסגות 

, אלא שהיא בנויה מסלעי תצורת (406)נ.ג.  יש גובה דומה בקירוב( 11. ראה גם איור 10באיור  3)נקודה מס' 

ת גרופית. פסגות נוספות בחלקו המערבי של המבנה האנטיקלינלי של רכס מנוחה שלהם גובה דומה בקירוב והבנויו

נרחב הקובע גדוע בגגו על ידי מישור גידוע מנוחה  מסלעים שונים מחזקים את הדעה שהמבנה הקימרוני של רכס

פסגות בעלי גובה דומה יש הרכב סטרטיגרפי שונה מעידות שתהליכי למעשה את מפלס הפסגות. העובדה של

 לפני עיצוב מישור הגידוע. באזור הקימוט המעצבים את רכס מנוחה התפתחו 

ק"מ, רוחבו הממוצע  17 -מתי התפתח הקמרון הגדול של רכס מנוחה שאורכו כ על בסיס נתונים אלה ניתן לשאול

 ? שור הגודע ומכתיב את מפלס הפסגותמיהון מזרח ? ומתי התפתח צפ –ק"מ וכיוונו המקורב מזרח  6 -כ

 

(, כולל 2021( ומופה לאחרונה על ידי לוי וסקל )1998החתך הסטרטיגרפי של רכס מנוחה, כפי שתואר על ידי סקל )

 במופעומ'  100 -יחידות עבות של חבורת הר הצופים, כאשר תצורות מנוחה ומישאש מגיעות כל אחת לעובי של כ

הדומה לזה המוכר מהקערים העמוקים בנגב. תצורת מישאש מופיעה כאן במופע הידוע כ"פאציאס עשוש" )בן תור 

(. מכאן שהרכס התפתח כמבנה אנטיקלינלי אחרי השקעת היחידות של חבורת הר הצופים, וזה 1951ופרומן, 

הללו. מאתן סיבות, השקעת בשונה מקמטי "הקשת הסורית" שבהם הקמטים התפתחו תוך כדי השקעת היחידות 

יחידות עבות של חבורת עבדת המצויים בשולי המבנה של רכס מנוחה, שלהן מופע ליתולוגי המאפיין אזורים עמוקים 
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(, דוחה את שלב הקימוט של רכס מנוחה אל אחרי האיאוקן. לפיכך, מישור הגידוע 1997; קרץ, 1993)קורנגרין,  בים

 וט, כלומר גם הוא מאוחר לאיאוקן.הגודע את הקמר התפתח לאחר הקימ

 

 

: גבעה 2: נקודת התחלת הסיור. 1מדרום לצפון.   גרבן ציחור, העתק פארן ואזור הסיור במבט אלכסוני :10איור 

מפת רקע: )נרליזציה ברזלית על העתק פארן. י. מ5. וחניון הלילה : סיום הסיור4: כיפת פארן. 3. 320נ.ג. 

Google Earth). 

 

מ', כשהוא  50 -הנראה בפסגת הגבעה מורם מעל סביבתו בשיעור של כשל תצורת הערבה מפלס הקונגלומרט 

מ'  500 -(,  וזאת בשעה שבמרחק של כ11מונח על אזור חשיפה רחב של סלעי הקירטון של תצורת מנוחה )איור 

ם בהרבה מבלי שתצורת למערב נמצא משטח נרחב של אותו הקונגלומרט כשהוא מכסה את פני השטח הנמוכי

מנוחה חשופה באזור זה. הפרשי הגובה בין המחשופים של תצורת הערבה, ובהתחשב במרחק האופקי שבין 

הרבה מעבר לשיפועים נחליים סבירים  - 10% -המחשופים, מביא את השיפוע הטופוגרפי שבין המחשופים לכ

אפשרות של העתקה אנכית המעורבת ביצירת .  לפיכך, נתונים אלה מרמזים על 1%העומדים בדרך כלל סביב 

 10הפרשי הגובה הללו. המועמד הטבעי ליצור הפרשי גובה אלה הינו העתק צחיחה שעובר בין המחשופים )איורים 

 (. 11 -ו

מערבה. אחרי שחוצים את התוואי של העתק צחיחה ממשיכים לאורכו צפונה -ופונים צפונה 320יורדים מגבעה נ.ג. 

 (.11 -ו  10ובאים אל ראש כיפת פארן )איורים 

 



28 
 

 
 

הסימונים של היחידות מדרום לצפון.   במבט אלכסוניאזור הסיור ממזרח לנחל ציחור מבט מקרוב על : 11 איור

 . (Google Earth: מפת רקע). (2)איור  פארןגיליון  1:50,000מקובל במיפוי הגיאולוגי בקנ"מ הגיאולוגיות כ

 

 

  "כיפת פארן" מראשתצפית 

כיפה הבנויים רמת ברק והר צוקי חדוד, מראש כיפת פארן נשקף נוף רחב ידיים. לכיוון צפון וצפון מערב נראים 

למערב רואים  .(2)איור  הרכים של תצורת טאקיה והחווארחרסית מחתך של חבורת עבדת המונח על גבי סלעי ה

לאורך היוצר תעלה צרה, היא "צוואר הבקבוק" של נחל פארן. התעלה חתורה את עמקו התחתון של נחל פארן 

ה לכיוון דרום מערב ודרום נראשאש מדרום וסלעי חבורת עבדת שמצפון. ישבין תצורת מהשבור המגע הסטרטיגרפי 

של תצורת מישאש המונחים כהים  צוראוביל" הבנוי מסלעי  רמתנחל ציחור כשברקע נמצא רכס "אגנו התחתי של 

רכס  ות הפסגות שלנרא לכיפת פארןעל גבי חתך עבה של תצורת מנוחה הבנויה מקירטון לבן. מדרום וממזרח 

 . מנוחה

. סילוק החתך של (2)איור  מגיל טורון ה מסלעים של גיר מאסיבי השייך לתצורת גרופיתכיפת פארן עצמה בנוי

 560 -בעובי מצטבר של כיחידות  –מעל לכיפת פארן חבורות הר הצופים ועבדת תצורת ציחור והחתך המלא של 

ועל אף היות  .הארוזיה שהסירה את החתכים העבים הללו של  המראה את עוצמת -הנמצאות בסביבה הקרובה מ' 

למחזור  םייניהאופישל סלעים ומפולות אינו מראה על משארים ארוזיביים  כיפת פארןאזור הארוזיה הנמרצת, 

אזור. בארוזיבי צעיר, נראה שעיקר הסרת החתך מעל לכיפת פארן התבצעה בשלבים המוקדמים של עיצוב הנוף 

על ידי מיליון שנה( נמצאו  20-16שגילה מיוקן מוקדם )מסקנה זו נתמכת בעובדה שמחשופים של תצורת חצבה 

תצורת משאש, עמוק מתחת סלעי על ישירות מונחים כשהם בחלקו המזרחי של רכס מנוחה ( 1998)מנואל סקל ע

לפיכך ניתן לקבוע שעיקר הסרת החתך הסטרטיגרפי מעל לכיפת לגג החתך הסטרטיגרפי האזורי של חבורת עבדת. 

 ממבט עלתקופת האוליגוקן. כלומר במהלך המוקדם,  במיוקןפארן התרחש בשלב המוקדם להשקעת תצורת חצבה 
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במצבו מפותח נוכח ושכבר היה נרחב גידוע נגב כולו ניתן לקבוע כי תצורת חצבה מונחת בכל הנגב על גבי מישור ה

של היחסים שבין מישור הגידוע, הקימוט של רכס מנוחה וחתך הסלעים בזמן השקעת תצורת חצבה. הכמעט סופי 

 רועים הבא:לקבוע את סדר האי מאפשרים חבורת עבדת

שכלל גם את רכס מנוחה והאזורים השקעת סלעי חבורות הר הצופים ועבדת בתוך מבנה סינקלינלי נרחב  .1

 . מיליון שנה( 90-34במהלך הקרטיקון העליון, הפלאוקן ואיאוקן )שסביבו 

 לאחר האיאוקן.ויצירת המבנה האנטיקלינלי הנוכחי קימוט רכס מנוחה  .2

 .במהלך האוליגוקןגידוע המבנה האנטיקלינלי  .3

 מיליון שנה(.  20-16השקעת תצורת חצבה על גבי מישור הגידוע במהלך המיוקן המוקדם ) .4

 

הגידוע שלו הושלם ברובו במהלך האוליגוקן שאופן זה, נראה שהקימוט של רכס מנוחה התרחש במהלך האוליגוקן וב

גידוע האזורי המכונה בנו מישור מתפתח בכל המרחב שסביכזכור, במהלך האוליגוקן עד למיוקן המוקדם. 

Regional Truncation Surface   או בקיצורRTS .  

מאפיינים את תצורת  –בעיקר מתצורת מישאש  –חלוקים גסים של סלעי חבורות יהודה והר הצופים כפי שראינו, 

וחה מורם מעל הערבה באזור רכס מנוחה. אלה מעידים כי בזמן הפליוקן והפלייסטוקן התחתון כבר היה רכס מנ

 ראה היום בשטח. זה הנדומה לבמידה רבה היה אז חשוף שהיה לסביבתו וכי החתך הגיאולוגי 

מ' והיא יוצרת את המעוק המכונה "צוואר הבקבוק".  210התחתרות נחל פארן מתחת לכיפת פארן מגיעה לעומק של 

מערב. למרגלות כיפת ל מזרחמשל העתק פארן הנמשך בכיוון כללי וכיוונו עיקר ההתחתרות עוקבת אחרי מהלכו 

שגילה  הכוללת כאן גם חתך של תצורת קציעות –העתק מעמיד את תצורת אורה כנגד סלעי חבורת עבדת הפארן 

ההסטה האנכית בקטע זה של ההעתק לפיכך, (. 1998עים של תצורת חצבה )סקל, ומעליהם סל, איאוקן מאוחר

 (. 2מ' )איור  800 -כ מגיעה ל

 

 ה מכיפת פארן אל צלקת העתק צחיחה יריד

עתק הגבול המזרחי של העתק צחיחה המהווה את מטר לכיוון מערב ובאים אל  400 -יורדים כמפסגת כיפת פארן 

המועתק תצורת גרופית חתך ב ניכרתהעתקה ה ,של מדרון כיפת פארןבקטע זה . (11 -ו 10)איורים  גרבן ציחור

אל העתק פארן צפונה נמשך כיפת פארן ו דרום חוצה את –שכיוונו כמעט צפון ההעתק . מ' 45-50 -כבשיעור של 

. למרות שהוא ניצב לכיוונו של העתק צחיחה ,מערב-מזרחבכיוון  כיפת פארןהשובר את מורדותיו הצפוניים של 

מעברו הצפוני של העתק אל ך המדרון התלול המלווה בגלישות סלע ומפולות, ניתן לראות שהעתק צחיחה אינו נמש

 הצפוני של העתק פארן.  מצידופארן ואינו חוצה את בלוק הסלעים של חבורת עבדת הנמצא 

נראה שמידת העתקה  ,בעמק הרחב שמדרום לכיפת פארןששקעו על פי היחסים שנראו במחשופי תצורת הערבה 

 לפיכך .מ'( 40-50) ת הערבהעל תצורשנמדדה בתצורת גרופית דומה למידת ההעתקה שנמדדה על העתק צחיחה 

מיליוני השנים  1.5-1 -בתוך ה התרחשהתצורת הערבה, כלומר התרחשה לאחר השקעת כולה  ההעתקהנראה ש

ק"מ והוא יוצר כפיפה שבורה ממזרח לנחל ציחור. על  20 -העתק צחיחה נמשך דרומה למרחק של כהאחרונות. 

דרומיים של אגן נחל ציחור בפלייסטוקן המוקדם ובו התקיים אגם כפיפה זו שעון אגם ציחור שהתפתח בחלקיו ה

 (.1997מים מתוקים )גינת, 
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מקביל להעתק צחיחה -נראה קו העתקה תתמערב, כיוון ק"מ ל 3.5 -יחור, במרחק של כמעברו השני של אפיק נחל צ

שכיוונו העתק זה  .בשיעור של כמה עשרות מטריםטא בשבירה של סלעי תצורות גרופית, ציחור ומנוחה המתב

ק"מ אל המדרון התלול  14והוא נמשך דרומה לאורך  (10 -ו 7 ,3 יםמכונה העתק ציחור )איורדרום  –המקורב צפון 

טקטוני השובר את מחשופי  גרבןתפתח ה. בין שני ההעתקים הללו והשבור של רכס רמת אוביל הנראה במרחק

נחתך בצפון על ידי העתק פארן והוא מורדות הר צניפים וציחור אל מעלה נחל תצורת הערבה. הגרבן פתוח לדרום 

  הניצב לו. בתוך הגרבן מתפתל אפיקו הנוכחי של נחל ציחור בדרכו אל מפגשו עם נחל פארן.

 

אגני על מנת להתרשם מהיחסים שבין גרבן ציחור ובין העתק פארן נמשיך ללכת מערבה על פרשת המים שבין 

 .(10באיור  4)נקודה נחלים לעבר מפגש ה פארן וציחור

 

 פארן -תצפית לפני ירידה אל מפגש הנחלים ציחור

 ניתן (10באיור  4בסמוך לנקודה מס' פארן )-על גבעה הצופה על מפגש הנחלים ציחורהנמצאת מנקודת תצפית זו 

ועל הסביבה ( 2016/4694 מ.)נ.צ. "צוואר הבקבוקאפיק נחל פארן המתפתל בתוך "להשקיף על חלקו המזרחי של 

. חלקו הצפוני ביותר של הרכס הגיאולוגית שבתוכו הוא חתור. במבט למזרח נראים שוליו המערביים של רכס מנוחה

 אל הערבה. מצפון נראה השטח הרמתי הנרחב של רמת ברק והר כיפהמזרחה מועתק על ידי העתק פארן הנמשך 

אזור . את תצורת מור ובגג החתך תצורת מטרדהבנוי מהיחידות השונות של חבורת עבדת, כשבסיס החתך נמצ

כשבניהם עובר העתק ברק המערבית גבוהה מן המזרחית, זה שבור במרכזו לשתי מדרגות סטרוקטורליות, רמתי 

מערב מתרומם הנוף בהדרגה מעל לאפיק העמוק שבו כלפי (. 12דרום מערב )איור  –שכיוונו המקורב צפון מזרח 

 א "צוואר הבקבוק" של נחל פארן.במוצ חתור נחל פארן הנוכחי

 

 ? לו יםהניצבההעתקים העתק פארן או  –על הנוף ומערך הניקוז מי משפיע יותר  תצפית ניתן לדון בשאלהמה

 

נמשך מערבה ויוצר אזור פארן  על מחשופי תצורת הערבה. העתק ההעתקיםהשפעת  לשאלה זו תשמשבוחן כאבן 

מדרומו. למרות שקו ההעתק שה ובין תצורות מנוחה ומישאש ההעתקמצפון לקו ששבור בין גושים של חבורת עבדת 

מחשופי  עלישירה דפורמציה  יוצרנו כמעט ואי הוא ,הקדומים לתצורת הערבהבסלעים השבור צר את המבנה מיי

 338בנ.ג. פארן העתק תוואי היושב על תצורת הערבה עצמה. הדגמה טובה לכך קיימת במחשוף תצורת הערבה 

בראש גבעה זו צפון מערב לנקודת התצפית שלנו.  –ק"מ ממערב  2-כגבעה גבוהה הנמצאת (, 1993/4702נ.צ. )

בשעה שבסלעים הקדומים על מישור העתק פארן, כמעט אופקית כהה של תצורת הערבה המונח מחשוף בולט 

 דפורמציה ניכרת. ב ניתן להבחיןלתצורת הערבה 

המונחות על סלעי גבעות כהות בולטות על קו הרקיע  ",צוואר הבקבוק"לעומת זאת,  במבט לצפון ולמערב על כתפי 

 בשלנגרם  פיםוהצבע הכהה של המחשו ,חבורת עבדת הבהירים. הגבעות מכוסות בחלוקים של תצורת הערבה

 מקור החלוקיםשלהם פטינה כהה.  ושברי סלעים של תצורת מישאש, רובם סלעי צור,ר ריכוז גדול של חלוקי צו

שחקר אזור זה בפירוט, מדווח  ,(1998אבני )נחל ציחור. באזור רכס מנוחה ומעל לאפיק שבמחשופי תצורת מישאש 

של מיוחד בחתך . מקור החלוקים הללו המלווים את חלוקי הצור במחשופים הללו על מציאת סלעי דולומיט מבורזל
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בגוון אפור סלעי גיר מצורר בין החלוקים בולטים גם . המצוי ברכס מנוחה זלחבורת יהודה הרווי בתחמוצות בר

 ים לחתך תצורת מישאש ברכס מנוחה.יאופיינ . סלעים אלהבמאובני אוסטריאות יםעשירה

לאורך  הם מסודריםמלמד כי  "צוואר הבקבוק"משני עברי על הצוקים שממחשופי תצורת הערבה שנשמרו  מיפוי

הצורניים אל אגן כרכום. היות ומקור החלוקים מערבה ק"מ בדרכה  3ה נשמרו לאורך ישרידשתוואי של תעלה קדומה 

מ' מעל  270 -כגובה של בגובהם הטופוגרפי מעולים המחשופים מתברר כי הוא באזור רכס מנוחה שבמזרח, הרי ש

לכיוון הזרימה  בניגודוזאת יים של התעלה מחשופים המערבמ' ב 380 -מזרח ועד לאזור רכס מנוחה שבפני הים ב

שלאורך התעלה של תצורת הערבה בין המחשופים הכולל (. הפרש הגבהים 12)איור  המקורי בתעלה הקדומה

. החרפה לכיוון מזרחכשהוא נטוי  3.6%מ' והשיפוע הממוצע לאורך התוואי המשוחזר עומד על  110 -מגיעים ל

כפיפה  לאזור "צוואר הבקבוק" כשהוא יוצרמקומית בשיפוע מתקיים באזור כניסתו של העתק ברק הבא מצפון 

(. מנתונים אלה ברור כי דפורמציה זו, שעיקרה כפיפה ומיעוטה שבירה, 12במחשופי תצורת הערבה )איור  מודגשת

  התרחשה לאורך מערכת ההעתקים הניצבים למהלכו של העתק פארן.

על פי הדפורמציה של מחשופי תצורת הערבה שהיו בזמן השקעת התצורה כמעט אופקיים )שהרי הושקעו על ידי 

נראה שעיקר הדפורמציה  ,(1-0.5%נחל רחב שזרם בשיפוע מתון למערב, ששיפועו המקורי לא עלה ככל הנראה על 

אופקי( התרחשה לאחר השקעת תצורת מ' לכל ק"מ של התקדמות בציר ה 40 -)כלומר כ 4% -בשיעור מצטבר של כ

מ' ביחס לגובהו  120 -הונמך בשיעור של כ הערבה. במהלך אירוע זה אזור מעלה התעלה הקדומה ברכס מנוחה

שיפועי הזרימה  להיפוךהטופוגרפי המקורי, בשלב השקעת תצורת הערבה בפלייסטוקן המוקדם, דבר שהביא 

 באזור שממזרח לאגן כרכום. 

ממצאים מעידי כי התעלה הקדומה של תצורת הערבה זרמה מאזור רכס מנוחה שבמזרח למערב, אל אגן מכלול ה

(. נחל פארן של היום חתור עמוק מתחת לתוואי 6נקרות )איור -כרכום, וממנו אל האפיק הראשי של נחל פארן

 התעלה הקדומה, וכיוון זרימתו למזרח נמצא בהתאמה לכיוון ההטיה הכללית למזרח של האזור כולו. 

 

 :באופן הבא ניתן אם כן להציע שיחזור לתהליך המורפוטקטוני שהתרחש באזור זה

בה, זרם מאזור רכס מנוחה למערב בדרכו אל אגן . אפיק ניקוז קדום, שהוא חלק ממערך הניקוז של תצורת הער1

נקרות. מצב זה מחייב שאזור רכס מנוחה היה גבוה טופוגרפית מאזור אגן -כרכום ואל מורד מערכת נחל פארן

 כרכום.

פלקסורה מתונה את גרבן ציחור וציחור וברק יצרה צחיחה, . הטיה טקטונית למזרח המשולבת בשבירה על העתקי 2

 200 -שיבשה את תוואי הניקוז הקדום. כתוצאה מכך רכס מנוחה הונמך בשיעור של כ פעילות זו. לכיוון מזרח

בזמן השקעת תצורת הערבה  ,פלייסטוקן המוקדםהפליוקן וכפי שהתקיים במהלך המ' ביחס לגובהו המקורי 

(Avni et al., 2000 .)התעלה  ע שלהפכה את השיפוההטייה למזרח שינתה את השיפועים במזרח אגן כרכום ו

המקורי אל המישר ואל נחל נקרות  הנחל פארן הקדום לסטות מנתיבזרימה של ל איפשרהקדומה. שילוב זה 

ולהתרכז במזרח אגן כרכום. בדרכם מזרחה השקיעו מי נחל פארן את תצורת צחיחה על גבי החתך של תצורת 

 . בתחומי אגן כרכום הערבה

ששיפועה החדש חברת את רכס מנוחה עם מזרחו של אגן כרכום, המ. מי נחל פארן השתמשו בתעלה הקדומה 3

בין אגן כרכום )גובה גג תצורת  את הפרשי הגבהים שנוצר מי הנחל ניצלו .כנתיב זרימה אל הערבה ,יורד מזרחה
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ק"מ )שיפוע ממוצע של  20 -מ' באזור מושב פארן( לאורך מסלול של כ 100 -מ'( ובין הערבה )כ 400 -צחיחה כ

הסלעים שמתחת לתוואי התעלה לעומק  והם מתחתרו, כפליים ויותר משיפועו הנוכחי של נחל פארן( 1.5% -כ

ציחור וברק במפגשם עם צוואר הבקבוק. הכפיפה המודגשת למזרח שיצרו העתקי הקדומה. באופן זה נוצר 

 Avni et al. (2000). -( ו1998מסייעת להתחתרות המהירה. שיחזור זה הוצע בעבר על ידי אבני ) העתק פארן

 

 

מחשופי תצורת הערבה מעל ל"צוואר הבקבוק" של נחל פארן ומערך השבירה של העתקי פארן, ברק,  :12איור 

וציחור. המספרים מציינים את הגובה הטופוגרפי של בסיסי המחשופים של תצורת הערבה העולים בהדרגה מערבה, 

 .Google Earth): הרקעמפת כיוון הזרימה הנוכחי של נחל פארן )בניגוד ל

 

ובאים אל חניון  (11 -ו 10( )איורים 2033/4696אל מפגש נחל פארן ונחל ציחור )נ.צ. בסיום התצפית יורדים 

 . הלילה

 

 שאלות פתוחות למחר וסיכום היום 

 של פריצת נחל פארן אל  על פי הידע שנאסף במהלך הסיור נתן לקבוע כי השחקן הראשי במחזה המורפוטקטוני

הגברה מקומית של השיפוע . למזרח הכללית של הנגבהערבה וחציבת צוואר הבקבוק הינה ההטיה הטקטונית 

, המהווים ברקציחור ו י, ובמקרה שלנו על ידי העתקלמזרח נגרמה על ידי מערכת העתקים שמכוונת לצפון מזרח

את איפשר שינוי משטר השיפועים האזורי והמקומי הוא ש. שחקני חיזוק למגמת החרפת השיפוע לכיוון מזרח

לאורך התוואי הזה חצבו את צוואר הבקבוק לכל שהתרחשו תהליכי התחתרות מאוחרים ו, פריצת המים למזרח

 עמקו. 
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 שלמרות שהוא המבנה הטקטוני הראשי באזור והוא שיצר את שחקן כמעט לא פעיל בזירה מהווה העתק פארן ,

 ,.Weinberger et al) מיליון שנה,  16-14 -)לפני כ ע השבירה הגדול של המיוקן התיכוןגרבן כרכום באירו

)כמו תצורות הסלעיים הרכים יחסית מחשופי את הרי שבשלב זה הוא מהווה "שחקן רדום" אשר תרם ,  (2020

נחל  התחתרות אשר הקלו עלובשלבי פעילות קדומים  ך תוואי ההעתקלאורמנוחה, ע'רב וטאקיה( שנחשפו 

עוד תה קיימת כמעט במלואה יכבר היפארן העתק שהדפורמציה שלאורך  מסתבר לפיכך. פארן לעומקו הנוכחי

מסקנה זו נמצאת בהתאמה לנתונים  .הפליוקן הוא חדל כמעט לפעולוכי לאחר השקעת תצורת הערבה,  לפני

 –ית על העתקי מערכת הגזירה נגב המעידים על דעיכת הפעילות הטקטונ Weinberger et al., (2020)של 

 מיליון השנים האחרונות.10 -במרכז סיני 

  חל פארן את אגן נ שטףמניעה גל של התחתרות ש שנהמיליוני  1.5-1 -שהתרחשה לפני כהפאזה הטקטונית

החותרים במרץ את אפיק נחל פארן,  בסדרה של מפלים תמתבטא. הפעילות הארוזיבית הנמשכת עדיין לא נרגעו

במעלה נחל פארן ביחס לאזור תחילת ההתחתרות שבמוצאו המערבי ק"מ  20 -כבמרחק של היום  מצויים והם

, רשת 18538/46658מצפון להר חלמיש )נ.צ. ונמצא מעט "גבי פארן" זה ידוע כ אזור של "צוואר הבקבוק". 

בנחל פארן, וגם מן העובדה  קצב ההתחתרות הגבוה נובע מעוצמת הזרימה השיטפונית ישראל חדשה(.

הבנויות מחוואר תצורות ע'רב וטאקיה  -הסלעים שדרכם התחתר הנחל היו ברובם סלעים רכים בקטעים רבים, ש

 . הבנוי ברובו מחרסיות ואבני חול לא מלוכדות והחתך של תצורת חצבה בתחומי אגן כרכוםוחרסית 

 תופעה  בטאיםמ ,זההמעצבים את מערך הניקוז והנוף באזור  ,שבירה של הנגב למזרחהה והטיה אבל האם

? ובאיזו עוצמה בלוק שמצפון להעתק פארןמקומית או תופעה כללית בנגב? והאם תופעות אלה נמשכות גם ב

חלקו של מה  –הקשר בין התופעות הללו ובין התפתחות גבולו המזרחי של בקע הערבה ? ומעל לכל ומה 

 ?שראינו היום הכולל המורפוטקטוני בסיפור  ן הטקטוני הבכיר באזור,, השחקים המלח טרנספורם

 

 ציחור. כאן מסתיים יום הסיור הראשון.  –יורדים אל חניון הלילה שבמפגש הנחלים פארן 
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 והר כיפה נחל יחם, אל נחל ורדית, רמת ברק: היום השני

מצפון להעתק פארן. במוקדו עומד אגן נחל ורדית, שהוא אחד היובלים הקטנים ש אזוריום זה מוקדש להכרות עם ה

 ,זה הנוכחי – נחל ורדית אגןאל הערבה. נדון בשני שלבים בהתפתחות  סמוך למוצאובהמצטרפים אל נחל פארן 

חשופים מ צוייםרדוד ובתוכו מוזה הקדום שהוא רחב ועשיר במפלים, גבים ומכתשות סלע,  ,שהינו קניון צר ותלול

הנגב המזרחי  החוצים אתהגדולים  םאחד מהעתקי שהוא. בהמשך נחצה את העתק ברק רבם של תצורת הערבה

מתכנס אל מ',  150-100 -ק"מ ושההעתקה האנכית עליו מגיעה לכ 30 -מצפון לנחל פארן. העתק ברק, שאורכו כ

המשמרים המנקזים את הר כיפה לכיוון מערב ו. בסוף היום נחצה מספר נחלים רחבים ורדודים באזור עין יהב הערבה

 ההתפתחותלפני שלב  ,סטוקן המוקדםיבפליוקן ובפלי הנגבהר כיפה ומזרח הנוף הקדום שהתקיים באזור מתאר את 

תו וא , גם הוא נציג מובהק של מערכת הניקוז הפליוקנית,ז. בסוף היום נגיע אל נחל יחםשל מערכת הניקו הנוכחי

 לה שבהר כיפה.  חניון הלינעלה אל 

 

 :יום זהשבהם נדון בהשאלות המרכזיות 

 ?ם להעתק פארן, נמשכת גם מצפון לושמדרו באזורהאם הדפורמציה הטקטונית, כפי שנצפתה 

 ? ומתי התרחשה דפורמציהמאפייני המה הם  –במידה וכן 

המבנה , על עיצוב פארןוהם אכן נמשכים גם מצפון להעתק כיצד השפיעו התהליכים הטקטונים הללו, במידה ו

 ?שוליו המערביים של בקע הערבהמזרח הנגב ו –במובן הרחב של האזור הטקטוני והנוף 

 

 

 אל כיפת פארןהעתק פארן  לאורךמזרחה הליכה במורד נחל פארן 

את הסלעים  מעתיקאל המקום שבו העתק פארן  ,לכיוון מזרחק"מ  2 -כנחל פארן אפיקו הרחב של הולכים במורד 

בלוק שמצפון ב (.13איור ו 10איור ב 5נקודה מצפון להעתק ) סלעי חבורת עבדתמול  אלאורה תמר ות ושל תצור

(.  1998, סקל) חתך הקלאסי של הנגבבמופע הדומה לתצורות מור, ניצנה, חורשה ומטרד  חשופותלהעתק פארן 

בסלעי תצורות אורה איאוקן מאוחר.  שגילהשל תצורת קציעות  , חווארי,חתך נוסףכאן מעל גג תצורת מטרד מופיע 

כתוצאה מעליה ברזל  ם ותרכיזים שלעורקיהעשרה במופיעה באזור זה  העתק פארןתוואי  לאורך יםוגרופית החשופ

 ושנעש הסקרבשטח נותרו בורות ו ,נושא זה נחקר במשך שנים רבות .לאורך מישור ההעתקברזליות של תמיסות 

לאורך  המינרליזציה, Ryb et al., 2021)) האחרונים. על פי המחקרים של המאה הקודמת ת השישיםכאן בשנו

  (.מיליון שנה (31.4±4.6המוקדם אוליגוקן התרחשה בהעתק פארן 

ק"מ לכיוון צפון בעמק הרחב של נחל פארן ובאים אל פתחת נחל ורדית. עמק נחל פארן חתור לתוך  2.5 -הולכים כ

מצפון ובשוליו הצפוניים של קמר מנוחה ( RTS)וטאקיה שנחשפו על ידי מישור הגידוע האוליגוקני תצורות ע'רב 

להעתק פארן. מצפון לעמק זה ניצבים צוקי חדוד המסמנים את המעבר מתצורת טאקיה הקלה לסחיפה לחתך 

ות את שולי העמק מ'.  מדרגת סחף נמוכות מלו 150-200 -העמיד יותר של סלעי חבורת עבדת. גובה הצוקים כ

ס"מ, התפתח בהם קרום גבס  20-30 -והם מצופות בריצוף מדברי מפותח כשמתחת לפני השטח, בעומק של כ
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עבה. על מדרגות הסחף והמשטחים המדרוניים המלווים אותם נאספו כלים מהתרבות המוסטרית שהתקיימה בנגב 

 אלף שנה.  50 – 250 -לפני כ

 ה ונכנסים לקניון נחל ורדית.מערב-ק"מ צפונה 1.5הולכים עוד 

 

 

 .(10באיור  5)נקודה מס'  העתק פארן והמינרליזציה הברזלית הצמודה אליו :13איור 

 

 נחל ורדית

נמשך . הקניון פריצת נחל פארן אל הערבהחציבת "צוואר הבקבוק" ולמקביל להתפתח ב( 14נחל ורדית )איור קניון 

מחבורת מור וניצנה תצורת הקירטון והגיר של בסלעי מ'  100 -לעומק של כחתור הוא ולאורך כמה מאות מטרים 

שלאורכו מדיו הצרים של הקניון וריבוי המפלים הגבוהים מ .מפלים וגבים ה שלסידר ההתפתחולאורכו  ,עבדת

של אזור זה בנוי מיחידות שונות של חבורת עבדת אשר תוארו בפירוט בעבודות המאסטר מלמדים על גילו הצעיר. 

חוצים את סלעי חבורת עבדת בכמה סדקים גדולים העתקים מקומיים ו(. 1997( וצבי קרץ )1993דורית קורנגרין )

באזור זה עשה את עבודת המוסמך שלו צפריר לוי, והיא עסקה . ROCK FALLיוצרים מפולות סלע בסגנון כיוונים ו

בעבודה זו מצא צפריר . המערביים של בקע הערבהבקבוצות סידוק ככלי לניתוח הדפורמציה הטקטונית בשוליים 

 של מתיחה שפועלים בשולי הבקע.  שאופי הסידוק בפליוקן ובפלייסטוקן מעיד על כוחות

 

מחשופים של תצורת הערבה שמיקומם, גובהם הטופוגרפי ומאסף החלוקים שבהם  ומעל לכתפי הקניון נמצא

 (.15ר לפני התפתחות הקניון הנוכחי )איור אזומאפשר לשחזר את מערך הניקוז הקדום שהתקיים ב
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ם גדולים של תצורת הערבה ק"מ במעלה קניון ורדית. מעל לראש הקניון מגיעים לעמק רחב ובו מחשופי 1 -עולים כ

(. מרכיב דומיננטי במאסף החלוקים באזור זה הם 15סלעי תצורת ניצנה )איור גבי ל במגע ארוזיבי עהמונחת 

 לים הבנויים מסלעי חבורת עבדת המופיעים ביחד עם חלוקי צור וגיר מצורר של תצורתבולדרים וחלוקים גדו

 

 מ'. 10 -כשבתמונה קטע הקניון בנחל ורדית. גובה המפל  :14איור 

 

ואף לא בכל האזור שמצפון  ,של נחל ורדיתהנוכחי (. תצורה זו אינה נוכחת כלל בכל אגן הניקוז 16מישאש )איור 

(. בין החלוקים בולטים חלוקים עגולים למדי 15ובכלל זה בכל המרחב של רמת ברק והר כיפה )איור  ,להעתק פארן

. נוכחותם כאן (16של גיר אפור עשיר במאובני אוסטריאות האופייני לחתך תצורת מישאש ברכס מנוחה )איור 

שנחל ורדית הקדום זרם מרכס מנוחה אל העמק הקדום על כך וכעל מקור החלוקים רכס מנוחה מצביעה על 

המנקז  ,לכיוון הניקוז הנוכחי של נחל ורדית הפוךלמערב, בכיוון ממזרח שבמעלה נחל ורדית, כלומר בכיוון כללי 

 .  , כלומר ממערב למזרחאל העמק התחתון של נחל פארןוהר כיפה היום את אזור רמת ברק 

 

 עתק ברק העמק הקדום של תצורת הערבה וה

עולים כקילומטר במעלה היובל הראשי של נחל ורדית אל חומת הגבעות הסוגרת על עמק נחל ורדית ממערב )איור 

מ' מעל פני הים, כשהם יוצרים סדרה של הרי  320 -(. מחשופי תצורת הערבה מלווים את העמק בגובה של כ17

די קו של מצוקים ומדרונות תלולים המקפיצים את שולחן וגבעות נמוכות ושטוחות. העמק העליון נחסם לפתע על י

מ'. במבט בוחן מתברר כי העלייה בטופוגרפיה מתבצעת באופן ישיר על מישור  400הטופוגרפיה לגובה מקורב של 

)איורים  מ' 90-70כשהוא מעתיק את מחשופי תצורת הערבה בשיעור  העתק ברק הניצב בכיוונו לכוון העמק הקדום

חומר אלוביאלי הבונה את מחשופי תצורת הערבה באזור זה אינו מלוכד, ולמרות זאת הוא מונח (. ה18 -ו 17, 15
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(, דבר המרמז על הזמן הקצר שעבר מאז השבירה, שאחרת היו 18תלולה ישירות מעל צלקת ההעתק )איור  תבזווי

החלוקים הלא מלוכדים גולשים ו"נשפכים" על המדרונות התלולים ונעלמים זה מכבר. מרכיב נוסף הבולט לעין הם 

מחשופים של יחידה אלוביאלית דקת גרגר המונחת ישירות מעל ליחידת החלוקים הגסים של תצורת הערבה. 

( המוכרת מכל האזור כיחידה אלוביאלית Qz-ב 18רגר הללו שייכים לתצורת צחיחה )מסומנת באיור החתכים דקי הג

כשחוצים את העתק  טקטונית ששקעה על גבי תצורת הערבה בשלבים המוקדמים של הדפורמציה הטקטונית.-סינ

מ' היוצר ברקציה  30-40ברק בהליכה לאורך אפיקו העליון של נחל ורדית רואים את ההעתק כאזור גזירה ברוחב 

 בסלעי תצורת ניצנה הבונים את דפנות וקרקעית הערוץ. 

 

 

על רמת ברק, העתק ברק ומחשופי תצורת הערבה ששקעו לאורך עמק ממזרח למערב  אלכסונימבט  :15איור 

. ת ניצנה, בעיקר מתצורקדום הנמצא מעל לקניון הנוכחי של נחל ורדית. האזור בנוי יחידות שונות של חבורת עבדת

( מכילים חלוקים רבים של Naתצורת מישאש אינה נוכחת ברמת ברק ובהר כיפה, אבל מחשופי תצורת הערבה )

 .(Google Earthמפת הרקע: )התצורה הצורנית המעניקים למחשופים גוון כהה. 

 

 

של העתק ברק. כאן רואים את החתך של  עולים במעלה הנחל, עוקפים מפל ועולים דרכו צפונה אל הבלוק העלוי

( בעוד שגג החתך מכוסה בתצורת צחיחה הבנויה 16תצורת הערבה העשירה בחלוקים גדולים שמקורם רחוק )איור 

(. חתך 18מחלוקים קטנים ומזוותים למדי שנגזרו אך ורק מסלעי חבורת עבדת הבונים היום את רמת ברק )איור 

בי האפיק הקדום של נחל וורדית לאחר שזה נותק ממקור המים שלו ברכס זה של תצורת צחיחה התפתח על ג

 סבירמנוחה וחדל לזרום. יש לציין כי תצורת צחיחה מונחת על כל מחשופי תצורת הערבה משני עברי קו ההעתק. 

שהתצורה הייתה שוקעת על  הרילהניח שאם העתק ברק היה בעל ביטוי טופוגרפי בזמן השקעת תצורת צחיחה, 

לוק הירוד בלבד שהתפתח למרגלות קו השבירה, ואילו כאן תצורת צחיחה מונחת גם על הבלוק העלוי. לפיכך הב
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כתוצאה  נראה שעיקר התפתחות האנכית של העתק ברק הייתה לאחר שתצורת צחיחה שקעה משני עברי ההעתק

. לתצורת ה עצמהמהשיבוש שחל בנתיב הזרימה הקדום של נחל ורדית בשל ההטייה מזרחה שקדמה להעתק

קביעת גיל מוחלט שטרם אבל גיל זה דורש  ,(1997מיליון שנה )גינת,  1.4 -צחיחה מקובל ליחס גיל מקורב של כ

  נעשה.

 

 

 

 

 מאסף החלוקים של תצורת הערבה בעמק העליון של נחל ורדית. :16איור 

 החיצים מסמנים את החלוקים שנגזרו מתצורת מישאש.

 



39 
 

 

 מציין את מחשופי תצורת הערבה.  Naהסימון מבט כללי על נחל ורדית עליון ועל העתק ברק. : 17איור 

 

של היחידות הסטרטיגרפיות על פי סימנים מוסכמים ) מבט מקרוב על העתק ברק במעלה נחל ורדית. :18איור 

 . (2איור 
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למזרח. מעט מצפון לאזור השבירה הנראה מעלות  70-60מעניין לציין כי העתק ברק הינו העתק תלול עם דיפ של 

. למרות (15קו השבירה דועך משמעותית ויוצר מבנה מדורג בין שני העתקים המסודרים בדרוג ימני )איור  ,כאן

. מערך סטרוקטורלי זה  מעיד כי העתק ברק הינו העתק או מתיחה המבנה לחיצבין ההעתקים נוצר  הדרוג, לא

מקביל לבקע הערבה וכמעט מקביל לכיוונו של טרנספורם ברק העתק בהיותו העתק ו עובדה זו חשובה היותנורמלי. 

, וזה אמור היה משמעותיכי על העתק זה ימצא מרכיב של הסטה אופקית שמאלית  שערים המלח, הרי שניתן היה ל

לית העדר תנועה שמאולא היא. הוכחה נוספת ל – ליצור מבנה לחיצה בהתחשב במערך ההעתקים הקיים בשטח

 והעתק אינההחוצה את של תצורת הערבה היא בעובדה שתוואי התעלה הקדומה  ברקלאורך העתק משמעותית 

ערב ללא עבר לקו השבירה לכיוון מ( והתעלה, שנפגעה מתנועה אנכית, נמשכת מ15ההעתק )איור  בחציית מוסט

 הפרעה.

 

העמק הקדום את היטב  רואים למזרחבמבט (. 19)איור  ההעתקהעולים לתצפית בכיוון צפון מערב אל מעל לאזור 

כהתחתרות המלווה את חלקו העליון של נחל ורדית ואת כתפי הקניון. מכאן נראה הקניון הנוכחי של נחל ורדית 

בדומה למנגנון שהוצע עבור הטיית  ,שהתפתחה כתוצאה מהחרפת השיפוע למזרחעמוקה במרכז העמק הקדום, 

במבט למערב נראים מחשופים נוספים של תצורת הערבה (. Avni et al., 2000) נחל פארן וחציבת צוואר הבקבוק

את המשכה המערבי של תעלת הזרימה הקדומה, החוצה את רמת ברק בדרכה מערבה ותצורת צחיחה המציינים 

חשופי מתחתרות יובלי נחל ורדית. גובה (. תוואי התעלה הקדומה גזור על ידי ה20נקרות הקדום )איור -אל נחל פארן

יה הטקטונית למזרח הנמשכת בכל המרחב הנראה לכיוון מערב, והוא משובש בשל ההטעולה קלות  תצורת הערבה

 לעין. 

 

מ'. מחשופים גדולים של תצורת הערבה  60-80הירוד בשיעור הבלוק תצפית מראש העתק ברק אל : 19איור 

(Na מסמנים את תוואי התעלה בצמוד לגבולו הדרומי של העמק ).הקדום של נחל ורדית 
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מחשופים של תצורת הערבה מלווים את העמק הקדום של נחל ורדית בדרכו מערבה אל חיבורו עם נחל  :20איור 

ב, בניגוד מראה את כיוון הניקוז המקורי. גובה המחשופים עולה בהדרגה לכיוון מערהמקווקו נקרות. החץ -פארן

 המקורי. הזרימהלכיוון 

 

 עליון אל נחל יחם דיתהליכה מנחל ור

מערב בתוך עמקים רחבים המשמרים במתאר נופם את העמקים הקדומים -ק"מ בכיוון צפון 3.5 -ן הולכים כמכא

שימור בזמן השקעת תצורת הערבה. לפני ו, ובפלייסטוקן המוקדם בפליוקן הר כיפהשהתקיימו באזור זה של 

שהיה מנוקז בעבר לכיוון  ,נמוכים שהוקנו לאזור זהבשל השיפועים ה מתקיים כאןמקורי -במתארם הכמעטהעמקים 

כמעט  –בניגוד לכיוון הניקוז המקורי  –ה הטקטונית למזרח נקרות. ההטי-ו הקדום של נחל פארןמערב אל אגנ

הפועלים בכל עוזם בשונה מכוחות ההתחתרות  ,ואיפסה את השיפוע של האזור ומיתנה בו את כוחות ההתחתרות

 אגנו התחתון של נחל ורדית.בברק, כפי שראינו בחלק המזרחי של רמת 

 

מהווה דוגמה טובה לנחל קדום, פליוקני, והמנקז את הר כיפה מערבה  ,מתחברים לנחל יחם, גדול הנחלים באזור

העמק  רק חלק מקרקעיתועד היום. היות ומאז הפליוקן הפך האקלים האזורי ליבש יותר,  שכמעט ולא עבר שינוי מאז

והשטח שנותר מאכלס שרטונות וטראסות נחלים נמוכות שעליהם גדלה הפעילים,  תפוסה על ידי ערוצי הנחלים

 קבוצה צפופה של עצי שיטה. 

 

אל חניון במעלה נחל יחם  יםעוסנמכאן . 1992/4760בנ.צ.  נמצאתבנחל יחם הממתין לנו נקודת החבירה עם הרכב 

 (.2021/4791)נ.צ.  שבהר כיפה הלילה
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 סיכום היום

 . מאפשרים לנו לדון בהם עתה שנאספו במהלך הסיור תצפיותהרי שה ,בתחילת היוםכתשובה לשאלות שנשאלו 

  ראינו כי הבלוק שמצוי מצפון להעתק פארן כולל בתוכו את אותם המאפיינים לדפורמציה אזורית, כפי שנראו

, הגדועים בגגם על ידי מישור הגידוע פארן ורכס מנוחהדומה לאזור כיפת באזור שמדרום להעתק פארן. ראינו שב

אותו מישור ארוזיה נרחב על ידי  יםגדועוהר כיפה של רמת ברק הבלוק האיאוקני (, גם RTS -הרגיונלי )ה

פחותה משמעותית מזו של שהתפתח במהלך האוליגוקן. יחד עם זאת, מידת הגידוע של רמת ברק והר כיפה 

החלק בעיקר את  –את החלקים העליונים של החתך של חבורת עבדת  אים עדיין. ברמת ברק רורכס מנוחה

)קרץ,  ברמת ברקשמחשופים שלהם נמצאו במקומות שונים  –תצורות קציעות  שלהעליון של תצורת מטרד וגם 

1997 .) 

  ממערב  קילומטרים ארבעה הנמצא רק(, 2002)קלבו, נוכחותה המאסיבית של תצורת חצבה בגרבן כרכום

 יםמציע( 2021ברק )לוי וסקל,  והופעת מחשופים של התצורה באזור רכס מנוחה ומורדות רמת לאזור הסיור

במהלך  מעל לרמת ברקהוסרה וכי היא  גידוע הרגיונלימונחת ישירות על גבי מישור ה ההייתשתצורת חצבה 

 . במיוקן ובפליוקן המוקדםשפקדה את האזור הארוזיבית  התקופה

 של תצורת הערבה שהחלה במיוקן  ארוזיבית-לפאזה הטקטונית ייצוג בולטיש הר כיפה רמת ברק ובבלוק ראינו ש

ביסוס העמקים הרחבים שאותם מילאה תצורת הערבה עבר המאוחר ונמשכה עד לפלייסטוקן המוקדם. לאחר 

וצחיחה  על פי המחשופים השבורים של תצורות ערבה. בעיקר לאורך העתק ברק העתקה,ומזרחה ה הטיהאזור 

, וזאת על פי השקעת תצורת העתקהה מזרחה קודמת לטיהמצויים במעלה נחל ורדית, ניתן לקבוע כי תחילת הה

צחיחה משני עברי העתק ברק. ההעתקה על העתק ברק נמשכה ככל הנראה תוך כדי התגברות ההטייה למזרח, 

  עד להגעה למצב הטקטוני הנוכחי.

 דית הקדום מועתקת אנכית לאורך העתק ברק, שהיא נמשכת ברציפות ראינו שהתעלה הארוזיבית של נחל ור

משני עברי ההעתק וכי לאורך העתק ברק לא התפתחו מבני לחיצה למרות מערך העתקים מתאים. נתונים אלה 

מעידים על העדר רכיב משמעותי של גזירה אופקית שמאלית לאורך העתק ברק, וזאת למרות העובדה שבכיוונו 

 מקביל לכיוון העתק טרנספורם ים המלח.  -הוא תתזרח( מ-צפון-)צפון

  מיליוני השנים  1-1.5מהלך אזור שהתרחשה ב מציג את ההתפתחות הגיאומורפולוגית הצעירהקניון ורדית

סדר פעולות דומה ראינו ש. ולהנמכת בלוק רמת ברק למזרח יה מזרחהלהטארוזיבית כתגובה האחרונות 

טקטונית שזוהתה מדרום -המורפוהפעילות ניתן להסיק שולכן של נחל פארן,  צוואר הבקבוקהתרחש גם לאורך 

 נמשכת צפונה גם מצפון להעתק.להעתק פארן 

 

מהשתפלות למזרח ושבירה על  יםבנויהערבה בקע בראיה כוללת יותר ניתן לקבוע כי הכתפיים המערביים של 

. חלק העתק ברקל טרנספורם ים המלח, בדומהשהם תת מקבילים בכיוונם לכיוון  מישורי העתקה דיסקרטיים

יש (. Bartov et al., 2004) לפלייסטוקן המוקדם מראה על פעילות מוקדמת)כמו העתק צניפים(  עתקים אלהמה

)לשעבר פרט חופירה של יהב -ומנת על ידי השקיעה של תצורת עיןראשית ההשתפלות של הערבה מסלזכור כי 

שנה. המשך הרמת מערב הר הנגב והשתפלות  מיליון 16-14 -המשוער כ שגילה(, 2002תצורת חצבה, קלבו 
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התבססה  בפליוקן המאוחר ובפלייסטוקן המוקדםהערבה נמשכה במהלך המיוקן התיכון והמאוחר וגם בפליוקן. 

נקרות. כיוון הניקוז -פארןנחל שעיקרה התכנס ל רבה מערכת הניקוז של תצורת הערבהבשוליה המערביים של הע

 . (6)איור  ן יהב וחצבהיוהמערכת כולה התכנסה אל הערבה הצפונית בין ע ,מקביל לבקע הערבה-תהיה ת

 

היה גבוה מן של הערבה התיכונה החלק יסטוקן המוקדם, ד הפלישענקרות מראה -בנה אגן הניקוז של נחל פארןמ

זה מחייב ששקיעת הערבה דבר תכנסו אל נחל פארן נקרות. באזור זה הנחלים שחצו את הערבה  .הנגב המזרחי

מסביר  תהליך צעיר והדרגתי זה מיליוני השנים האחרונות.  1.5-1 -וקבלת המתאר הנוכחי שלה עוצבו למעשה רק ב

באזור זה מ' מעל לפני הים.  200 -מקורב של כ רום טופוגרפיהנמצא היום ב "גב הערבהאזור "את עצם קיומו של 

י הערבה ובין הנגב המזרחי והוא מהווה אזור להתכנסות נחלים שטוחים מתקיים עדיין טשטוש טופוגרפי בין שול

והערבה הגבולות שבין הנגב המזרחי כשמצפון להעתק פארן ורחבים אל הערבה כדוגמת נחל חיון. מצב זה משתנה 

מהרמת הנגב ביחס לערבה, דבר המביא להתפתחות ושבירה אינטנסיבית מכתוצאה  וחדים יותרברורים נעשים 

 נחלים ורדית, ברק, זעף וצופר(. הלים קניוניים המתחתרים בהם )כמו ות מצוקים )כמו צוקי חידוד( ונחמערכ

 

 ?רבה ובנגב המזרחימה תפקידו של טרנספורם ים המלח בכל המהומה המתרחשת בשולי העאז 

 

 ני ואל שולי הערבהבמורד נחל עשוש אל הפלג הוולק :היום השלישי

 –לבלוק הר כיפה מצפון הערבה בקטע שבקע המשכו של הנגב המזרחי ושולי אל  למבטעיקרו של יום זה מוקדש 

גדול הנחלים המנקזים  –בנסיעה במורד נחל עשוש  ונמשיךבתצפית מהמצוק הצפוני של הר כיפה  נתחילברק. רמת 

אל הערבה.  (3-ו 1 , כמו גם את אזור שולי המישר ורמות עומר )איוריםהר כיפה ורמת ברקהצפוניים של  השולייםאת 

חלקו התחתון ביותר של אגן נחל עיקר בבאזור זה השפעתם של קווי השבירה החוצים את הנגב המזרחי מתרכזת ב

כמעט של אגן נחל עשוש חלקו המרכזי והעילי (. לעומת זאת, 3שם עובר חלקו הצפוני של העתק ברק )איור  ,עשוש

 מקומיות. טקטוניות חופשיים מהשפעות ו

נסיעה ובקטע ההליכה הרגלי שמעל לקניון נחל עשוש נבחן את השפעות הדפורמציה ארוכת הגל על במהלך ה

 –הערבה. כאן נבקר בפלג עשוש בקע נחל עשוש אל  מוצאבהוא סיום הסיור התפתחות הנוף והמבנה של האזור. 

אל העולם נדירה הצצה  יםמאפשרמיליון שנה ו 20 -באזור לפני כ ושפעל (או אינטרוזיה וולקאנית רדודה)הר געש 

עולם האם נבחן את השאלה במקום זה . מתחת לפני השטחוהפעילות הגעשית שעיקרה עולם המגמה  - התחתון

 .כולו כאן גם נסכם את הסיור .השאלות שהצבנו בפנינו מהלך הסיורלחלק מן פתרון  זה מציע

 

 : סיור היוםבמהלך ה העיקריות שבהן נדוןהשאלות 

 ?ומה אופייה באזורים אלה מחוזות שמצפון להר כיפהבונית גם טקט-הדפורמציה המורפוהאם נמשכת  .1

שנראו כמו אלה  ,בחון גם באזורים הרחוקים משמעותית מקווי השבירה הצעירהניתנת לא הדפורמציההאם  .2

 ?)העתקי צחיחה, ציחור, פארן וברק(בסיור עד עתה 
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וף של מזרח הנגב ושולי בקע המבנה הטקטוני והנגל על עיצוב מה ההשפעה של הדפורמציה ארוכת  .3

 ?ערבהה

-ו המזרחי של לוח ישראלגבולשהינו ההעתק העיקרי היוצר את  ,מה חלקו של  טרנספורם ים המלח –וגם  .4

 ?שולי בקע הערבהשל מזרח הנגב וטקטונית של -ההתפתחות המורפו על ,סיני

 

 ממצוק הר כיפה המישר שוליבהעמקים המנותקים על נחל עשוש עליון ותצפית על 

אל מצפור נוף הממוקם על שפתו הצפונית  ובאיםמזרחה -צפונהכקילומטר אחד הולכים מחניון הלילה של הר כיפה 

מ' מעל לאפיק  200 -כלגובה של מצוק מתנשא ה(. 2027/4801)נ.צ.  הצופה מגבוה על נחל עשושגדול מצוק של 

החתך הגיאולוגי הנחשף במצוק הרי המישר שמצפון. רכס בעמק שהתפתח בין הר כיפה להמתפתל  נחל עשוש

ואת תצורות  -מחבורת הר הצופים  שלושתם –ע'רב וטאקיה את תצורות כולל את החלק העליון של תצורת מישאש, 

, נקודת התצפית ניתן לראות מבנה אנטיקלינלי בתצורת מישאשלמרגלות . (2)איור  מור וניצנה מחבורת עבדת

מכוון האנטיקלינלי ציר המבנה . מעט מדרום לאפיק נחל עשושהממוקם ורוחבו כקילומטר אחד,  ק"מ 3 -שאורכו כ

. שמסביבבאזור  התצורהגג מ' ביחס ל 130-100 -בשיעור של כ מרים את גג תצורת מישאשוהוא מזרח  –לצפון 

שפה הבנוי מחתך גיאולוגי הר נהר הבדד המנותק של נראה מזרח, -, בכיוון כללי לצפוןנחל עשוששל עמק ה מורדב

שפסגותיהם בנויות מחתכים . לכיוון צפון רואים את שרשרת הרי המישר אופייני לאזור מחבורות הר הצופים ועבדת

. במבט (21)איור  עים הסחיפים של תצורת טאקיהעמידים יחסית של סלעי חבורת עבדת המונחים על גבי הסל

 ,היובלים העליונים של נחל עשוש יםצרושיהארוזיבית  רצההמציצה דרך הפבקעת המישר למערב נראית 

 .מצוק הר כיפהו בין הרי המישרהמתחתרים 

 

אבני . (21)איור  חתך של סלעי חבורת עבדתבשחצובים אוכפים עמוקים  רואיםחומת הרי המישר מבט צפונה אל ב

די מערכת הניקוז נוצרו על ישהינם משארים של עמקים קדומים אוכפים אלה ( שבדק אזור זה בפירוט מצא ש1998)

נקרות. התחתרותו  –בעבר את מורדות הר כיפה אל אגן המישר בדרכם אל נחל פארן  הניקזש ,של תצורת הערבה

את  האת קווי הניקוז הקדומים והפריד הניתקשהתרחשה לאחר השקעת תצורת הערבה של נחל עשוש המאוחרת 

באזור זה יצרה מחשופים גדולים של  ת תהליך עיצוב הנוףהר כיפה מהרי המישר. הארוזיה הצעירה שמלווה א

סלי נוף אזורי בתרונות נרחבים ופ הנוכחי התצורה יוצרתמדברי האקלים ב. שהיא קלה לסחיפה תצורת טאקיה

 למרגלותהניצבת ה כולה מסלעי החרסית של תצורת טאקיה הבנויגבעת הקרולינה" " הכך נוצר .הניצבים בין הגבעות

 באזור אילת.שגבעת רחבעם ל בדומה, (21, איור 1999/4824העמקים הנטושים )נ.צ. 

 

הוא ופלייסטוקניים של תצורת הערבה, -נחל עשוש חותך ומנתק במהלכו מזרחה את קווי הניקוז הפליוכפי שנאמר, 

אפיקו הצעיר של הוא דומה ל . בכךמיליוני השנים האחרונות 1.5-1במהלך שהתפתח תוצר של שלב ארוזיבי צעיר 

שהתפתחו בתוך מסגרת  ,ולקניון נחל ורדית. אלא שבשונה משני הנחלים הללו "צוואר הבקבוק"נחל פארן באזור 

של עמקים קדומים של תצורת הערבה אשר הפכו את כיוון זרימתם, נראה שנחל עשוש נוצר כתוצאה מהתחתרות 

שבעוד  רבה. הבדל נוסף בין הנחלים הוא בעובדהבכיוון כמעט ניצב לכיווני הניקוז הקדומים של תצורת הע

שבהתפתחות התוואים הצעירים של הנחלים פארן וורדית נראית מערבות משמעותית של קווי העתקה השוברים 
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את אגפו המזרחי של הנגב ומגבירים בכך את כוחם הארוזיבי של הנחלים, הרי שבמקרה של נחל עשוש קווי 

עתק ברק, מרוכזים בחלקו התחתון של אגן נחל עשוש והשפעת ההעתקים על ההעתקה, כמו המשכו הצפוני של ה

מעלה אגן נחל עשוש אינה ניכרת. לעומת זאת, ממעקב אחרי חתך חבורת עבדת שנמצא בראשי הגבעות הגבוהות 

ניתן להתרשם מהנמכה טופוגרפית הדרגתית של כל האזור לכיוון מזרח, הפועלת על הנוף הרחב הנראה מן 

 .מערב-בממדים של עשרות קילומטרים בציר מזרח ,התצפית

 

כנקודת מוצא לזיהוי הנטייה הכללית מזרחה ניקח את הפסגות של הגבעות והרכסים שסביבנו. כאמור, כל הגבעות 

הגבוהות בנויות מסלעים של חבורת עבדת, כשברוב המקרים תצורת מטרד שגילה איאוקן תיכון בונה את הפסגות. 

מזרחית להם מראה שגובה הפסגות ק"מ  5 -כבחינת הפרש הגבהים שבין מרכז הרי המישר ובין הר נשפה הנמצא 

שפה )הפרש טופוגרפי בהר נ מ' 430 -מ' בהרי המישר ל 570 -יורד ככל שהולכים מזרחה מגובה טופוגרפי של כ

 -ק"מ. קו החתך הטופוגרפי הזה נטוי בשיפוע ממוצע של כ 5 -מ'( המתקיים לאורך מרחק אופקי של כ 140של 

שבירה משמעותית במרחב הנראה לעיין. באופן דומה, אבל נרחב יותר, ניתן  לכיוון מזרח, מבלי שמתקיימת 2.8%

לבצע חישוב עבור מרחב הנגב כולו כאשר משווים למשל את גובהה של תצורת מטרד בראש הר שגיא לזה 

מ' והמרחק האופקי  880 -כ  שבמורדות רמות צופר. הפעם הפרשי הגובה בין המחשופים הדומים בקירוב מגיעים ל

ק"מ. חישוב זה מראה שהמחשופים נטויים מזרחה  50 -כ מזרח עולה ל-הנקודות המסודרות על ציר מערב בין

, כלומר כמעלה אחת. נטייה זו נגרמה בשל הטיה טקטונית ארוכת גל המנמיכה בהדרגה 1.7%בשיפוע ממוצע של 

 את כל הנגב המרכזי אל הערבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פסלי נוף בתצורת טאקיה למרגלות הרי המישר כתוצאה מפעילות ארוזיבית צעירה. עמקים נטושים ו :21איור 

 (.1991על "גבעת הקרולינה" )אבני, מגבוה מבט  –בתמונה הקטנה 
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מה ההשפעה של נטייה קלה שכזו, אבל ארוכת גל, על המבנה והנוף של האזור כולו ? ומתי היא ניתן לשאול, 

 התפתחה ? 

 הבאות. אלה בתחנותשאלות נבחן 

 

 מאזור בקעת המישר ועד למוצאו של נחל עשוש אל הערבהנסיעה במורד נחל עשוש 

ועולים בו צפונה אל  40בהר כיפה. נוסעים במורד נחל יחם בכיוון מערב, יוצאים לכביש מתחילים את הנסיעה 

ק"מ  2.2 -כלאחר . ( פונים מזרחה1945/4796)נ.צ.  בתוך בקעת המישר המישר. במסעף הכביש המתפצל מזרחה

חוצים וכקילומטר אחד נוסעים בדרך זו לכיוון דרום מזרח. והפונה מתפצלת מן הכביש דרך עפר המסומנת בשחור 

יובליו העיליים של נחל עשוש. פרשת המים ממוקמת ובין נחל מישר  השטוחה המפרידה בין יובליבפרשת המים את 

ברוב השטח, תצורת טאקיה. על תשתית של  הבנוי כמעט מישורימ' בנוף  385בחלקו המזרחי של אגן המישר בגובה 

 בולטות כמהמתוך הנוף המישורי  .בטראסות אלוביאליות צעירות סלעי החרסית האפורה של תצורת טאקיה מכוסים

 תוךהגיעו אל שמקורם במדרונות הצפוניים של הר כיפה ואשר  של חבורת עבדת מגושי סלע גדוליםהבנויות גבעות 

. מגיעות לנפח של מאות אלפי מ"ק לכל גלישהוגדולות  . הגלישותבתהליך של גלישת מדרונותל המישר שהעמק 

על גבי שכבות גלשו נעתקו ממקומם במורדות הר כיפה ושיחזור מיקומם המקורי של הסלעים הגלושים מראה כי הם 

בחינת יחסי השדה שבין . המישראל תוך בקעת  ,לכיוון צפוןק"מ  1.5-2למרחק של החרסית של תצורת טאקיה 

הגלישות התרחשו לפני ובמקביל להשקעת תצורת הגלישות הגדולות הללו למחשופי תצורת הערבה מראה ש

 קוברת ברוב המקרים את הגלישות., שעוביה באזור זה כמה עשרות מטרים, תצורת הערבההערבה בעמק המישר. 

 

התחתרות בסלעי החרסית מ מעמיק בהדרגה ועוברה ,נחלה ניתן לעקוב אחרי התחתרותנחל עשוש מורד נסיעה בב

 הפוספוריטאל שכבות  ממנהע'רב והתחתרות בסלעי הקירטון החווארי של תצורת תצורות טאקיה להאפורה של 

, הבנוייה מחילופים של שכבות צור, גיר מעמיק אל תוך תצורת מישאשהנחל של גג תצורת מישאש. לאחר מכן 

שבלולים. צדפים ועושר של פאונה בנטונית, בעיקר מכילות הנחשפות לאורך האפיק השכבות עד לבסיסה. וקירטון, 

באים הנחל יוצרת דרגשים ומפלונים קטנים הדורשים תמרון קל עם הרכב. במורד הזה ההתחתרות בחתך המגוון 

הר כיפה  מ' מעל לאפיק נחל עשוש. זהו הר בדד שהופרד מרכס 200 – 180אל הר נשפה המתנשא לגובה של 

המחופים על ידי היחידות חתך עבה של תצורות ע'רב וטאקיה גג תצורת משאש ו –זורי וחושף בבסיסו את החתך הא

 ל חבורת עבדת. העמידות ש

 המלווה את פיתולי נחל עשוש עמוק קניוןתוך תצורת משאש עד לבסיסה ויוצר אל מתחתר נחל עשוש  במורד הנחל

)מופע( סינקלינלי המכונה שאש בפציאס ישל תצורת מ -מ'  100עד כדי  –. בקטע זה נחשף חתך עבה (22)איור 

. שמות ()וזאת בשונה מהמופע האנטיקלינלי הדק שזכה לכינוי "פאציאס חרוז"על שם הנחל הזה " עשוש"פאציאס 

 .(1951תור ופרומן )-על ידי בןנקבעו במהלך מיפוי הנגב אלה 

 

 העמק הקדום של נחל עשוש והתחתרותו הצעירה של נחל עשוש הנוכחי

נחל קטן החובר אל נחל עשוש ממערב. במעלה ועולים  2068/4865עוצרים את הרכב בתוך קניון נחל עשוש בנ.צ. 

יוצר מפלים קטנים הניתנים לעקיפה כשהוא ק"מ במעלה היובל המתחתר במתינות בתוך תצורת מישאש  2 -עולים כ
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. בקצה היובל עולים על רמה גבוהה הבנויה מגג תצורת מישאש שעליה מונחות גבעות משאר הבנויות מחלקה קלה

(. חתך תצורת ע'רב גדוע באופן כמעט 23מקירטון חווארי בגוון צהוב )איור  המורכבתהתחתון של תצורת ע'רב 

קים עגולים למחצה שמקורם בסלעי חתכים דקים של תצורת הערבה הבנויה מחלו אופקי ומעל למישור הזה מונחים

מצוררים חלקית,  בין החלוקים מופיעים גם כאלה שנגזרו מסלעים (.23הגיר והקירטון של חבורת עבדת )איור 

המאפיינים את תצורת מטרד בחתכי הר כיפה ורמת ברק.  מאסף החלוקים מעיד על כך שהניקוז הקדום באזור זה 

של הר כיפה, שהיום מנותקים לחלוטין מהעמק הקדום שבו אנחנו עומדים כלל את המורדות הצפוניים והמזרחיים 

בשל ההתחתרות העמוקה של קניון נחל עשוש. תנוחת החלוקים בחשופים הנטושים של תצורת הערבה ומבנה 

צפון מזרח, כשהוא  –העמק הקדום מעידים על זרימה קדומה לכיוון צפון, בשעה שהיום נחל עשוש זורם למזרח 

 (.24מ' מתחת למפלס העמק הקדום )איור  120 -עומק של כמתחתר ל

 

 

 

מ' החושפת חילופי שכבות של צור, פוספוריט, גיר  100התחתרות עמוקה עד כדי קניון נחל עשוש.  :22איור 

 וקירטון. פאציאס "עשוש" של תצורת מישאש.

 

בנקודת תצפית זו הצופה על כל האזור אפשר להעלות את השאלה: מדוע התחתר נחל עשוש הצעיר בנתיב החותך 

בניצב את כיווני הניקוז הקדומים והוא אינו משתמש באפיקים קדומים של תצורת הערבה, כפי שעשו למשל נחל 

 נחל עשוש הנוכחי ? מה מתווה את התפתחותו ומהלכו של –פארן ונחל ורדית ? או במילים אחרות 
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על מנת שנוכל לענות על שאלה זו ראוי שנשקול כמה דברים. ראשית, הפיזור הנרחב של המחשופים של חבורת 

עבדת בכל המרחב של הנגב מראה שבזמן השקעת גג החבורה בתוך אגן ימי נרחב היה האזור כמעט מפולס. כל 

ב הזה ומשפיעים על חתך חבורת עבדת התרחשו אחרי השינויים המורפוטקטוניים והטופוגרפיים שהתפתחו במרח

 מיליוני השנים האחרונות. 34 -האיאוקן, כלומר במסגרת הזמן של ה

 

האירוע החשוב הבא הנו אירוע הגידוע הנרחב של הנגב שהתרחש באוליגוקן. דנו באירוע זה ועל מידת השפעתו 

ר מראש כיפת פארן על המרחב שסביבנו. אז דיברנו סיושל העל מפלס הפסגות של הרי הנגב כשצפינו ביום הראשון 

 -והערכנו אותו ביותר מ על הסרה של מאות מטרים של חתך הסלעים שהיה מעל לכיפת פארן במהלך האירוע הזה

. לעומת זאת, העובדה שבמרחב שסביבנו מצויות פסגות רבות המשמרות חתכים עבים של חבורת (4מ' )איור  500

גידוע הסלעים שהתרחש במהלך האירוע האוליגוקני לא היה גדול. הגבול נחל עשוש זור עבדת מעידה על כך שבא

 מערב על ידי.... מיודעינו, העתק פארן. –החוצה את שני האזורים השונים הללו מותווה בכיוון מזרח 

 

 

רוחב . עשושאל מעלה אגן נחל  במבט למערב העמק הקדום של נחל עשוש הנמצא מעל לקניון הנוכחי :23איור 

כשהוא מנתק את העמק  למזרחמתחתר הנוכחי עשוש נחל כיוון הניקוז הקדום לצפון. ק"מ.  2 -העמק באזור זה כ

 . הקדום ממקור מימיו במורדות הר כיפה הנראה הרחק בדרום מערב

 

 

שורה הסיבה לקיומם של שתי פרובינציות שונות שבהם רמת הגידוע של הסלעים שונה בתכלית יכולה להיות ק

 –לתפקידו של העתק פארן במהלך האוליגוקן. באופן ברור, בגזרה שבו טיילנו העתק פארן מפריד בין בלוק גבוה 

כמעט  נמוך מצפון להעתק שבו נשמרהנמצא מדרום להעתק באזור מערב רכס מנוחה לעומת בלוק  –וגדוע יותר 
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אזורים שסביבו כאשר העתקי בושל הנגב. תופעה דומה ניכרת בכל המרחב של הנגב  הסטרטיגרפי כל החתך

 (.4( )איור Avni et al., 2012נגב יוצרים גבולות חדים בין בלוקים שונים )-מערכת הגזירה סיני

 

למרות שאנחנו נמצאים בבלוק השמור יותר, שבו שרד מרבית החתך של חבורת עבדת, ניתן להצביע על אזורים 

בקעת אזור רמות עומר בצפון, בהם החתך העמיד של סלעי חבורת עבדת הוסר כבר במהלך האוליגוקן והם ש

מזרח הנמצאת במעלה נחל עשוש, עליה צפינו הבוקר -טיקלינה הקטנה שצירה מכוון לצפוןהמישר במערב וראש האנ

ר יוצר מבנה אליפטי מורם גם מ', והדב 100-130תצורת מישאש לגובה של הר כיפה. מבנה מקומי זה מרים את מ

וגם בסלעי חבורת עבדת הבונים את שולי מצוק הר  -ע'רב וטאקיה בתצורות  –ביחידות שמעל לתצורות מישאש 

כבר באוליגוקן. השקעת הוסרה חבורת עבדת  שבוכיפה. גידוע אופקי של מבנה זה במהלך האוליגוקן יצר שטח גדול 

לך המיוקן המוקדם שימרה את חתך הסלעים הגדוע, הקבור עתה תחת תצורת חצבה על גבי מישור הגידוע במה

מעטה עבה של הסדימנטים של תצורת חצבה, מהתחתרות, אך עם הרמת שולי בקע הערבה במיוקן התיכון החלה 

   התחתרות אל מתחת למפלס הכיסוי של תצורת חצבה. 

 

 

 

גובה המתחתר מתחת למפלס העמק הקדום בדרכו מזרחה אל הערבה.  מבט על פיתולי נחל עשוש: 24איור 

 מ'. 100-120 -הצוקים והמדרונות כ
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 תן להתרשםינ במרחב שסביבנו ואת יחידות הסלע שעליהם היא מונחתמחשופי תצורת הערבה  את כאשר בוחנים

של תצורות ע'רב וטאקיה שכבר במהלך הפליוקן והפלייסטוקן המוקדם התצורה התחתרה אל תוך הסלעים הרכים 

בשלב היטב בעמק הזה שבו אנחנו עומדים.  . התופעה מודגשתהנוכחי בשטחים נרחבים של אגן נחל עשוששנחשפו 

הנחלים שניקזו את שולי הר כיפה זרמו לצפון מערב בעוד שזה היתה מערכת הניקוז המקומית מכוונת לכיוון צפון, 

. משמעות הדבר היא שמעט ממערב לנו עברה בשלב זה פרשת מים נקרות-אל בקעת המישר ודרכה אל נחל פארן

כמו הנחל שעליו  –נקרות ובין נחלים אחרים שנמצאו ממזרח לפרשת המים -מקומית המבדילה בין אגן נחל פארן

שהתנקזו באופן עצמאי לצפון והתכנסו אל הערבה. שרידי פרשת המים נראים עד היום ברכס גבעות  -אנו עומדים 

 לנו. ומצפון מערב ק"מ ממערב  5 -כ איםשנמצרמות עומר  –הר מכביר  –המישר 

 

כבר היתה נטייה כללית של השטח  ,במהלך המיוקן המאוחר, הפליוקן והפלייסטוקן המוקדם –האם בשלב זה 

 למזרח ?

 

( נראה שהשיפוע הראשוני 6נקרות )איור -על פי שיחזור כיווני הניקוז הקדומים, ובעיקר על פי כיוונו של אגן נחל פארן

נקרות עוקף בדרכו את ההרמה הכיפתית של הנגב המרכזי שכבר היה -מזרח, כשנחל פארן-של השטח היה לצפון

-יווה חלק מאגן הניקוז של נחל פארןהכתש רמון שזו נמצא מ כיפהב בל בולט במהלך המיוקן.לה ביטוי טופוגרפי 

נראה לפיכך שמרכיב משמעותי של הטיה  .וחבר אל נחל נקרות נקרות והוא התנקז מזרחה באמצעות נחל רמון

למזרח אכן התקיים כבר במיוקן המאוחר ובפליוקן בחלקו המערבי של הר הנגב המרכזי, כפי שבא לידי ביטוי 

קים אחרים יה זו למזרח לא השפיע על חלהט. יחד עם זאת, (א 2021כרכום )ראה אבני, רמון ונחל של נחל  םבמהלכ

כפי שראינו ממהלכם של הנחלים  של הנגב הדרומי והמזרחי שהיו מחוץ למבנה הכיפתי של הר הנגב המרכזי,

הודגם בתחנות כפי שכולו,  הנגב המזרחישל מזרחה ברור לכן שהטיה שניקזו את רכס מנוחה מערבה אל אגן כרכום. 

בשלב  מיליון שנה. 1.5-1 -שהתפתח במהלך הפלייסטוקן המוקדם לפני כ, השונות עד עתה, היא רכיב צעיר יחסית

של נחל עשוש החדש בתוך המחשופים יחסית לגרום להתחתרות קלה  הצליחהזה ההטיה החזקה של האזור למזרח 

ימים בין הר כיפה והרי המישר, ובדרך זו לעצב את האגן החדש של יהרכים של תצורות ע'רב וטאקיה שכבר היו ק

. המשך ההתחתרות של נחל עשוש הביאה אותו לחתור אל תוך היחידות בהתאם למגמת השיפוע האזורי נחל עשוש

 (.24)איור הנוכחי העמידות בהרבה של תצורת מישאש וליצור את הקניון העמוק שבו זורם הנחל 

 

 

 ירידה מהעמק הקדום אל אפיק נחל עשושפיתולי נחל עשוש ו

הולכים מזרחה לאורך שפת הקניון של נחל עשוש. נחל עשוש מתאפיין בנפתולים רחבים והדוקים הקרובים בכמה 

ראשוני של הפיתול המים הזורמים לאורך ה(. תהליך זה מתרחש כאשר 24נקודות לנקודת הפריצה שלהם )איור 

ע המפרידה בין שני קטעים של אפיק הנחל הנמצא משני עברי השלוחה. בהדרגה את שלוחת הסל פיםהנחל תוק

במהלך שיטפונות גדולים  , בעיקרהפיתול גורם להערמות מים ואנרגיה אל מול השלוחה וזו הולכת ונהרסת בהדרגה

הדרגתית עוברת הנמכה והיא  ,של תצורת מישאש ,אך סדוק ,בנוייה מחתך עמיד ת הסלעשלוחהפוקדים את האזור. 

מעידה על זמן קצר  ,עם התמשכות התהליך הארוזיבי. העובדה שבמקרה זה הפיתול עדין לא נפרץונעשית דקה 
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יחסית שעבר מאז היצירה הראשונית של הפיתולים ועל כך שנחל עשוש נמצא עדיין בשלב דינמי של עיצוב האפיק 

 כתגובה לפעילות המורפוטקטונית הצעירה.

 

שביל עתיק קצה הרמה הנשברת בחדות והופכת למדרון תלול. במקום זה נמצא אל מגיעים בהליכה לכיוון מזרח 

את נמיך המכוון לצפון מערב והממקומי העתק  על ידימותווה המדרון אל אפיק נחל עשוש. המאפשר ירידה בטוחה 

ה הכללית של להנמכנוספת תרומה  ניתן לראות בהעתקה זו. לכיוון צפון מזרח מ' 50-60בשיעור גג תצורת מישאש 

של נחל העילי משפיעה על אגנו מוקדם יותר והבאזור זה, תוספת למגמה ארוכת הגל שנדונה  הנוף למזרחהמבנה ו

  .עשוש

 

במורד הנחל עד לאזור המחשוף הוולקאני של נחל ק"מ  7 -כעולים על הרכב הממתין באפיק נחל עשוש ונוסעים 

 (. 2132/4902עשוש )נ.צ. 

 

  ?בשולי הערבהמחדר וולקאני רדוד הר געש קדום או  –פלג עשוש 

דמוי מכתש  עמק פינה הצפונית של רמות צופר. במקום זה מצויקרוב ל ,של נחל עשוש האפיקאתר זה נמצא בצד 

ובמרכזו גבעת בזלת  חבורת עבדתסלעי תצורת טאקיה ובסלעי מ'  100 -לעומק של כשנפער מ'  400 -בקוטר של כ

המבנה ולאחר מכן  Shaw (1947)ידי  עלכבר בזמן המנדט הבריטי תיאור ראשוני של המבנה נעשה . (25)איור 

. האתר נכלל במסגרת סיור של החברה (1966לויטה במסגרת עבודת הגמר שלו ) בעל ידי דותואר בפירוט 

החברה  באתרמופיע  מדריך הסיור) בהדרכת דב לויטה, איתן שש ועמיר אידלמן 1988הגיאולוגית בשנת 

 (. הגיאולוגית

של  מ' הבנויה מבזלת אנדזין העשירה בקסנוליטים 10מ' ובגובה  30במרכז העמק העגול נמצאת גבעה בקוטר 

גברו. גג הגבעה  סדוק מאוד בסידוק אנכי שנגרם בשל התקררות מהירה. בשולי העמק מצויים מחשופים של טוף 

ק"מ לכיוון צפון  1.5 -וולקאני עשיר בפצצות שחדר לסלעי הסביבה. מחשוף של דייק בזלתי מופיע במרחק של כ

 -דרום מזרח. גיל הבזלת נקבע בשיטת אשלגןמערב, ושפך וולקאני נוסף אותר על פני השטח במרחק דומה לכיוון 

 (.Steinitz et al., 1978מיליון שנה ) 20.7±2.2 -ארגון ל
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 ?וולקאני רדוד רליבו של הר געש קדום או מחד –פלג עשוש : 25איור 

 

פלג תיארו אותו כ ,תור-ובעקבותיו בן, Shaw (1947)בין החוקרים קיים ויכוח לגבי אופיו של מבנה וולקאני זה. 

וולקאני, וטענו שהמבנה הינו ביטוי לחלק העמוק של הר געש שהתקיים במקום ואשר שרדו ממנו המכתש וגבעת 

הבזלת שהתמצקה בסיומה של הפעילות הוולקאנית. קבוצה אחרת של חוקרים הכוללת את דב לוויטה ועמיר 

, בהתאמה( טוענת 1979 -ו 1966אידלמן, שטיפלו במבנה זה במסגרת עבודת המוסמך שלהם )כל אחד בנפרד,  

שמדובר באינטרוזיה וולקאנית רדודה שחדרה לאזור במהלך המיוקן המוקדם לאורך דייק המכוון לצפון מערב החוצה 

את רמת צופר, נחל עשוש ויובליו העליונים של נחל עומר. הבזלת מלווה בטופיזיטים שחדרו לתוך השכבות הקדומות 

ת ופעות הסידוק בגג גבעת הבזלת מעידות על קירור מהיר כתוצאה מקרבבמהלך העלייה של האינטרוזיה. ת

 האינטרוזיה לפני השטח הקדומים.

הראשי קשור למערכת הדייקים המלווה את צפון ים סוף וחצי הוולקאני נראה שהדייק שנמשך משני עברי המבנה 

להמשכו הצפוני ככל הנראה קשורה  המכתשיהאי סיני. התרחבות של הגוף הוולקאני באזור זה עד כדי יצירת העמק 

אשר סיפק את התנאים הסטרוקטורליים להיווצרות המבנה הוולקאני המעובה שהתפתח לאורך הדייק. של קו ברק, 

בדומה  ,רוחבו של הדייק אינו עולה על כמה עשרות מטרים והוא מלווה בשפכי בזלת וטופיזיטים ,בשאר האזור

 הראשי. הוולקאני למתואר מן המבנה 

 

שהאינטרוזיה הרדודה חדרה אל קרוב מאוד היחסים בין המבנה כולו ופני השטח הבנויים מתצורת מטרד מלמדים 

אידלמן . הגודע באזור זה את תצורת מטרד RTS - -ה –שעוצבו על ידי מישור הגידוע האוליגוקני לפני השטח 
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שקעה על גבי מישור הגידוע הרגיונלי ( שבדק את היחסים שבין התופעה הוולקאנית הזו ותצורת חצבה שהו1979)

צופר  רמתעל גבי וף המשולבים במחשופי תצורת חצבה המצויים בקרבת מקום, לא מצא חלוקים של בזלת או ט

ושלוחת עומר, ומכאן הסיק שהמחדר הרדוד לא פרץ אל פני השטח. מהצטמצמות עובי תצורת חצבה בקרבת 

בזמן השקעת תצורת חצבה בהמשך המיוקן יצר טפיחה טופוגרפית של האזור הקרוב כבר המחדר הסיק שהמחדר 

 . המוקדם

ולקאני ו-בכל מקרה, הופעת המחדר הוולקאני באזור זה של מזרח הנגב חושפת את דבר קיומו של העולם מגמטי

 ,המוקדם נעשתה במהלך המיוקןמעולם זה דרישת שלום  ,שנמצא ברובו מתחת לפני השטח. בנחל עשושפעיל 

מעט ממערב  ,מוכרת מהאזור שמדרום לרכס מנוחהמיליון שנה(  24-21)ואזור נוסף של פעילות וולקאנית מגיל זה 

 ,.Ginat et al; 1998)אבני, שבו נמצאו פצצות געשיות וטופים המשולבים במחשופי תצורת הערבה לבאר מנוחה, 

 יםמוכר (Steinitz et al.,1978)  ; מיליון שנה 2.7±0.5) והר געש נוסף, שגילם פליוקן מאוחרבזלתי דייק . (2014

 ,גדול יטמגמתא עדות לקיומו של  מהווים אלה כלק"מ לכיוון צפון.  13 -כהנמצא  מאזור נחל כרכשת שליד עין יהב,

ח וביטוייו הנרחבים יותר הם רמות הבזלת והרי הגעש הפעילים ממזר ,נמצא מתחת לאזורינוש ,הפעיל לסירוגין

  לבקע הערבה בתחום ערב הסעודית, ירדן ורמת הגולן.

 

משני עברי בקע צפון ים סוף ול האזור שהמוכרת מ תהנרחב הפעילות המגמטיתהאם  ,ניתן לשאולעל רקע זה 

לכוחות  תאחראיה יאשאם, ה-גם לביקוע ים סוף ולפריצת הוולקאניזם העוצמתי של חאראת אל תאחראיש וז, הערבה

הם והאם כוחות אלה, שברובם סמויים מן העין, ? מיליוני שנה  30מזה  הפועלים על אזורינוההרמה והארוזיה 

 ? מאז האוליגוקןשל אזורינו  אירגון של המבנה הסטרוקטורלי, הטופוגרפי והנוף-לרהבכירים שותפים 

  

פעילות מגמטית ה של היתה מעורבות פעיל ועל מנת שנוכל לדון בשאלה זו, הבא ניזכר באירוע הגיאולוגי הקודם שב

של אזורנו. הכוונה הא לאירוע  הפעילות הטקטונית ועיצוב הנוף בקביעת אופי יםבכירפים כשותחימום ליתוספרי ו

אירוע זה מוכר באזורינו בשטח נרחב הכולל את דרום  .המוקדםלקאניזם, ההרמה והגידוע הנרחב של הקרטיקון הוו

 . (Garfunkel, 1991)ק"מ  500 -של יותר מ סיני, אזור אילת, מרכז הנגב ומורדות החרמון לאורך רצועה באורך

בזלתיים  בחדירת הדייקיםכשהוא מתבטא ( Lang et al., 1988)מיליוני שנה  138-129 -לפני כ ראשיתו של האירוע

והיא מעידה על קיומו של תא מגמטי , ובהר עריף במכתש רמון הלקוליט שחשופים דוגמתכ גברו-ל מיקרושומחדרים 

פעיל העולה אל הרבדים הרדודים של החתך הגיאולוגי. העליה המגמטית היתה מלווה בהרמה טופוגרפית שלוותה 

 ,סיאניטקוורץ בהרכב ם של מחדריעל ידי חדירת מתועדת המשך הפעילות המגמטית בארוזיה של פני השטח. 

מתחת מיליוני שנים. עומק המחדרים  124-123 -פני כלשחדרו אל תוך חתך הסלעים ו ,הגבנוניםכדוגמת שן רמון ו

בנגב כמה מאות מטרים עד קילומטרים בודדים. בשלב זה ההרמה לפני השטח הקדומים היה בסדרי גודל של 

באזור נרחב בשולי הפלטה  העלפשליוותה את ההרמה והארוזיה מ'  400-1000המרכזי מגיעה לשיעור של 

חתך הגיאולוגי עמוק ב גידועיצרו  ,מיליוני שנים 15 -כ שנמשכו ,. שילוב ההרמה האיטית והארוזיההאפריקאית

עמיק הדרום סיני הגידוע ברד רק החתך מגיל  קמבריום בעוד שילת שכאשר באזור אהמוקדם לקרטיקון התחתון, 

 נובי-מאסיב הערביהלחשיפת הסלעים הקריסטליניים של ביא הוהסדימנטארי כולו החתך עד להסרה מלאה של 

(Garfunkel, 1991) . ,המוכר  מישור גידוע כמעט אופקי ורחב מימדיםהלך ונוצר עם התמשכות התהליך הארוזיבי
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מיליון שנה(  120 -כלפני . על גבי המישור הגידוע החלה במהלך האפטיין )משטחים גדולים של המזרח התיכון

התהליך הארוזיבי שהתבצע על ידי  הסוכן המרכזי שלאת  החושף –הוא קונגלומרט ערוד  –השקעה של קונגלומרט 

  ואבני חול גסות על פני מישור הגידוע. נחלים מערכות נחלים נרחבות שהשקיעו חלוקי

ושימורו בחתך הגיאולוגי, כתוצאה מקבורתו על ידי יחידות חוליות השקעת הקונגלומרט על גבי מישור הגידוע 

המשך השקיעה  .שקיעת האזורלואת המעבר במרכז הנגב מסמנת את הפסקת ההרמה והארוזיה וחרסתיות, 

)קרקעות לטריטיות( ולאחר מכן עשירות בתרכיזי ברזל אבני חול והתפתחות קרקעות  השקעתמתועדת על ידי 

בשפכים הנגב המרכזי  מתכסהכ"חדירה הימית האפטיינית". בהמשך  הדודה אל מרכז הנגב הידועכניסת לשון ים רב

 שנה. ן מיליו 116-109 םשהתפרצו על פני השטח ממספר מוקדים שגילובסלעי טוף עבים  בזלתיים

 

ועמית שגב. ארוזיבי זה תואר באופן נרחב בספרות, בעיקר על ידי צבי גרפונקל, זהר גבירצמן  –מחזור וולקאני 

אבל מוסכם כי מדובר באירוע של חימום ליתוספרי  ,במחלוקת בין החוקרים נרחב זה נמצאת עדייןהגורמים לאירוע 

אירועים לשהתרחשו בקרטיקון המוקדם בכל מקרה, השוואת סדרת האירועים הללו  .שהשפיע על אזור נרחב

אחרונות מראה על דמיון לא מבוטל. האירועים מיליוני השנים ה 30-בארוזיביים שפקדו את אזורינו -הטקטונו

הוולקאנים באזורנו מתחילים בסדרה של חדירות מגמטיות והתפרציות וולקאניות כבר במהלך האוליגוקן המוקדם 

ולקאניים שלאורך ים סוף והמדבר הסורי. ההמשך הוא בהרמה וכפי שמתועד באתיופיה, במצריים ובשדות ה

, המכוסה במקומות רבים על ידי תצורת חצבה RTS -ובארוזיה נרחבת היוצרת את מישור הגידוע האוליגוקני, ה

שבו הפעילות , המוקדםהדומה במאפייניה לקונגלומרט ערוד ולסדרות אבני החול שמעליו. אלא שלא כמו בקרטיקון 

הפעילות בסוף האוליגוקן ובמיוקן המוקדם ת הלכה ודעכה עד שהאזור הפך לאזור שקוע שהוצף על ידי הים, הוולקאני

ליצירת ים סוף והאזורים הבקועים שמצפון לו ובכלל ו ערבית-היבשת האפרו הביאה לביקועהזו  וולקאנית-הטקטונו

אזורינו ממשיך לחוות פעילות  ,קן המוקדםעם הבשלת תהליך ביקוע היבשת במיו ,לכןסיני. -זה ליצירת לוח ישראל

ללוקליזציה של השבירה ולהתגברות הארוזיה, ואלה מביאים טקטונית וארוזיבית נמרצת המביאה להמשך ההרמה, 

לסחיפה נמרצת של תצורת חצבה ולהרס מתמשך של מישארי מישור הגידוע הרגיונאלי כשתוצרי הארוזיה מתכנסים 

 .אל הבקע ההולך ומתפתח

 

שלבים הראשונים מספר גורמים משותפים בתגובה המורפוטקטונית לר החשוב מהשוואה זו היא היכולת לזהות הדב

 :חימום ליתוספריאירוע גדול של של 

 .איטית המלווה בארוזיה. הרמה 1

 . הרמההנלווה ל ארוזיבי-הטקטונו . יצירת מישור גידוע נרחב כחלק אינטגרלי מן התהליך2

וזאת בשל  ,לקראת סופו של התהליךרק  מתאפשר היוצרים את מישור הגידוע סוכני הארוזיהזיהוי לעניין זה, 

הכוחות הארוזיביים הפעילים הורסים כל תיעוד מוקדם לתהליך. רק עם מישור הגידוע העובדה שבשלב יצירת 

י מישור שקיעת קונגלומרט ממקור נחלי על גבהפסקת תהליך הגידוע ומעבר לשקיעה של פני השטח מתחילה 

 ן של תצורת חצבה במקרה של האירועקונגלומרט ערוד במקרה של הקרטיקון התחתון והחלק התחתו – הגידוע

של התהליך חלקו האחרון שרק  ,זיבי המתמשך לאורך מיליוני שניםהנוכחי. אלה כמובן רק סמנים לתהליך הארו

  מתועד.
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כישלון . אזורי הביקועהטקטונית של בהתפתחות  נההמשך התהליך הינו מות יצירת מישור הגידוע,שלב לאחר . 3

ביא לקירור האזור ולשקיעתו כאגן סדימנטארי, לרוב ימי, כפי שמודגם על ידי החתך הקרטיקוני בביקוע היבשת י

 תבליטבמזרח התיכון, והצלחת הביקוע תביא ללוקליזציה של כוחות ההרמה, השבירה והארוזיה ולמעבר האזור ל

 שולי בקע הערבה. סיני ומ –לוח ישראל שוליהם, כפי שהדבר מודגם מאת מקי הביקוע וחריף המלווה את ע

 

 

 סיכום הסיור 

 נוואף הרחק וברקציחור  –צחיחה -סביב צומת ההעתקים פארןהמזרחי ביקרנו בחלק חשוב של הנגב זה סיור ב

  .ושלוחת עומר צופר , רמתצפונה אל אגן נחל עשוש

 

 מעוצבת נגב פסגות הגבוהות בהטופוגרפיה של הראינו כיצד חלקו המערבי של רכס מנוחה בבאזור נחל ציחור ו

 שנוצר במהלך האוליגוקן. (RTSעדיין על ידי מישור הגידוע הרגיונלי )

 

  ניקז את כל האזור מערבה בזמן השקעת תצורת הערבה נקרות -נחל פארןמערך הניקוז הקדום של ראינו כיצד

מיליוני השנים  1.5במהלך כולו על המרחב  פאזה טקטונית צעירה שפעלהעקבות ב ההשתנוכיצד מערך זה 

לאורך מזרח הנגב שבירה של בואל בקע הערבה למזרח ארוכת גל ה הטי. פעילות זו מתבטאת בהאחרונות

הוטה  פארןנחל . כתוצאה מפעילות משולבת זו, לטרנספורם ים המלחמקבילה  -מערכת העתקים שהינה תת

אל מזרח בשרכס מנוחה את במקור  שניקז של עמק קדוםממסלולו באזור גרבן כרכום, פנה מזרחה וניצל תוואי 

בשינוי מוצאו של נחל נית הראשית כפי שהודגם גם מחלקו העליון של נחל עשוש, השחק .מערבבשאגן כרכום 

 משנה בזירה היו העתקי ברק וציחורהשחקני וה הטקטונית ארוכת הגל לכיוון מזרח ההטי היאפארן אל הערבה 

. שחקן כמעט את צוואר הבקבוק שחצבאת התחתרות נחל פארן, תהליך בכך איצו שיצרו כפיפה ירודה למזרח וה

 מעט ולא פעל בשלב זה. כ - בכיר ההעתקים בזירההוא למרות שש -היה העתק פארן במחזה דרמטי זה פאסיבי 

 

  למרות ש, נחל ורדיתאגן התמשכות התהליכים הללו אל הבלוק שמצפון להעתק פארן הביאו את הבנו כיצד

 ,בקנה מידה קטן, מחשהה . זוהיקניון צעיר ועמוק הזורם במהופך לכיוונו המקורי הצליח ליצורהצנועים,  ממדיו

 להעתק פארן. אזור שמצפוןבגם על עיצוב הנוף הנוכחי של הנגב שבירה ההטיה והשל  ה הדרמטיתהשפעל

 

 ערבה ת ותצור ואת את העמק הקדוםמ'  70-90בשיעור של העתק ברק מעתיק  ראינו אתמעלה נחל ורדית ב

הערבה בקע קית שמאלית על העתקי השוליים של באופן המאפשר דיון בשאלת קיומה של גזירה אופוצחיחה 

על מקביל לכיוון טרנספורם ים המלח, ההעתקה -שלמרות שכיוונו של העתק ברק הוא תת ראינובמזרח הנגב. 

רגון של רשת הניקוז א-יצר רהבכל הנגב ה מלית. השילוב של העתקה והטינורהעתקה היא בעיקרה עתק הה

 .את שוליו המערביים של בקע הערבהעיצבו ו טקטוניים החדשים-בהתאם לאילוצים המורפו
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  שיעורה הממוצע אינו עולה על ש - למזרחארוכת הגל ראינו את השפעת ההטיה הטקטונית  עשוש באגן נחל

הטיה חלשה לצפון מזרח במהלך המיוקן התיכון והטיה עיקרית למזרח  –והיא התפתחה בשני שלבים  1-2%

שלווה ליך תהבהשנים האחרונות,  תפתחות נחל עשוש החדש, שנוצר במהלך מיליוןעל ה -בפלייסטוקן המוקדם 

שזרם בבקעת המישר בדרכו  נקרות הקדום –נחל פארן וז קודמים שירדו מרכס הר כיפה אל בניתוק קווי ניק

ונמשכת לאורך של הנחל שהתגובה להטיה היא דינמית ומתפזרת לאורך כל קטע הפיתולים גם ראינו . צפונה

 כל הפלייסטוקן וההולוקן בקצב משתנה.

 

 המשתתפים בעיצוב הנוף והמבנה הטקטוני  עמוקיםחמים וראינו ביטוי לקיומם של כוחות  במורד נחל עשוש

צירת ד ליובחימום ליתוספרי היוצרים הרמה וארוזיה עים קיומם של תאים מגמטדנו ב .הנראה על פני השטח

מתקופת  למקבלובדומה ( שהתפתח באוליגוקן RTSמישורי ארוזיה נרחבים כדוגמת מישור הגידוע הרגיונלי )

בשוליו המזרחיים של לוח הגיאולוגי הנראה היום עיצוב המבנה . לכוחות אלה חלק חשוב בהמוקדםהקרטיקון 

 .סיני-ישראל

 

עיצוב הנוף המורפוטקטוני של הסיור מאפשר לנו לגבש תמונה אזורית כוללת על  ימישילוב התובנות משלושת 

שקיעת תצורת חצבה על פני הנוף הגדוע במהלך המיוקן בהמשכו האזור שראשיתו במישור הגידוע האוליגוקני, 

לקראת סוף המיוקן סיני -להתמקמות טרנספורם ים המלח לאורך גבולו המזרחי של לוח ישראלועד המוקדם, 

מאז המיוקן התיכון ועד והתפתחות מערכות ניקוז חדשות שבירה , התרוממות אזוריתהמוקדם. תהליך זה מלווה ב

 להווה. 

אורכו של האזור הנטוי כש -המכרעת של הטיות טקטוניות ארוכות גל  את תרומתםנות הסיור מדגישות תחכל כמעט 

מציעה את הגורם הזה כגורם מרכזי ומערכות הניקוז, הנוף ועיצוב ל ע - ק"מ 50-60 -ותר מהיורד אל הערבה הינו י

יקוז שיוחסו בעבר לתהליך של "כיבוש השותף בתהליכים דינאמיים של עיצוב הנוף, בכל הקשור לשינויים במערך הנ

וגם מבנה הנחלים  –בעיקר תצורת טאקיה  –תרומתם של יחידות סלע רכות במיוחד ניכרת בעניין זה  נחלים". 

אפיקים שלהם  רשת ניקוז יוצרתכל בעצם העובדה ששל שינוי רשת הניקוז האזורית תהליך ל -הוותיקים עצמם 

שנחל  מסיבה זו ניתן להביןקלות. טקטוניות הטיות קלים להשפעה בשל שיפועים נמוכים במיוחד הנוטים להיות 

על ידי הטייה טקטונית קלה במגמה הפוכה, כפי שמראה  נתון להשפעה 1-2%של נחלי מקורי שזרם בעבר בשיפוע 

דוגמא שונה במעט מציג  .צוואר הבקבוק"כמו גם נחל פארן עצמו באזור " ,פארן העתקשמצפון ל באזור ורדיתנחל 

ובהתאמה לכיוון של תצורת טאקיה הקלה להתחתרות חדשים שכל מהלכו התווה לאורך אזורי חשיפה  ,נחל עשוש

 מיליון השנים האחרונות.מהלך בניקוז חדשה  ערכתההטיה האזורי, ויצר מ

 

במיליון השנים האחרונות ש מלמד על כךהפועלים היום בשטח  המרכיבים הטקטוניים והגיאומורפולוגייםהבנת 

 הערבה בקעהמתרחשת לאורך  של העמקהפעילות התעצמות קשור בשינוי השל  כמעט כל הנגב  נתון בתהליך

ים המלח שבו נתון גם המבנה ומודגש בשלב טקטוני זה מופעל  מבט אל מעבר לאזור הסיור מלמד כי. ובשוליו

יורדים אל ים המלח ה נחליםניכרת ב ,במקביל. העתקים תלוליםמערכות הנתון בין  שקועאגן הנוכחי והוא הפך ל

של עמקים רחבים מדברי והערבה פאזת התחתרות צעירה המגיבה גם היא לאירוע זה. למעשה, המעבר מנגב 
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קניונים, מפלים וגבי מים התרחש בזכות הפאזה המורפוטקטונית של הפלייסטוקן מדברי עוד יותר המשופע בלנגב 

 .לאורך מיליון וחצי השנים האחרונותהקדום , עובדה שמשכה לאזור את האדם המוקדם

 

 ?  בעיצוב הנוף המורפוטקטוני של הנגב במזרחי ים המלחטרנספורם מה תפקידו של אז 

 

 שחקן ניפקד בכל מה שנאמר עד עתה. , השחקן הכי משמעותי בזירה, נראה כמו טרנספורם ים המלח –לכאורה 

 שקיעת בקע הערבהבהטיה הטקטונית של הנגב למזרח תהליך התפתחותי שנגרם בשל ..אבל אפשר לראות 

 אשרושל שוליו המערביים קימור באורך גל גדול  שיצר, תהליך מ' במיליון השנים האחרונות 700-500בשיעור 

ים המלח. למרות שכיוונם תואם בקירוב את  מקבילים לכיוונו של טרנספורם-התת םהעתקיאורך מקומית למוחרף 

המעידה על מתיחה המתרחשת בשולי  שבירה נורמליתפעלו בעיקר במנגנון של עתקים אלה כיוון הטרנספורם, ה

 בקע הערבה, במקביל להמשך ההעתקה האופקית השמאלית לאורך הטרנספורם וההעתקים הקשורים בו. 

 

 

 יש הערבה. כאן מסתיים הסיור. כב ק"מ במורד נחל עשוש אל 5 -נוסעים כ
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 GSI\24\98סוף הנאוגן וברביעון. עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, דו"ח מכון גיאולוגי ב

. המורפוטקטוניקה של אזור אילת מאז האיאוקן: עדויות לדפורמציה טקטונית אוליגוקנית המקדימה 2016אבני, י., 
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: התפתחות המבנה והנוף של הנגב המרכזי. הוצאת החברה כרכוםלהר  עריףמהר . מדריך סיור (א) 2021 , י.,אבני

   עמ'. 58ראלית. הגיאולוגית היש

 ,רמת צופר. עבודת גמר, האוניברסיטה העברית –. הגיאולוגיה של שולי הערבה באזור עין יהב 1979אידלמן, ע.  
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 .עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים. הגיאולוגיה של האקויפרים בשפלה ובשרון. 1961 א., איסר,

 , גיליון עבדת. הוצאת חמד ג', צ.ה.ל. 1:100,000. המפה הגיאולוגית של הנגב בקנ"מ 1951תור, י, פרומן, ע., -בן

 עבודת גמר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.הגיאולוגיה של אזור עין גלד. . 2003 ע., בר,

גיאוגרפיות. עבודת דוקטור, -לאו. השברים ומבני הכיפות של מרכז סיני, בעיות סטרוקטורליות ופ1974ברטוב, י., 

 האוניברסיטה העברית, ירושלים. 

. הפלאוגיאוגרפיה ושלבי התפתחות הנוף באגני הנחלים חיון וציחור. עבודת דוקטור, האוניברסיטה 1997, ח., גינת

 העברית, ירושלים. 
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 התיכונה ערבהשוליים המערביים של ההאיאוקן ב

 דורית קורנגרין

 לישראל המכון הגיאולוגי

 

המערכת  בחלקו העליון. וגיר ברובו הרצף האיאוקני מורכב משתי ליתולוגיות עיקריות: קירטון

הרדודים  קרבונטית, פלגית, והפציאסיםהבזיקה  (a1)איור  הסדימנטרית היא בעיקרה של ים עמוק

ודרומה עמוק בתוך  המעידים על סביבה חופית הם הרחק במזרח בתוך ערב הסעודית ועיראק

מצרים וערב הסעודית. מחשופי האיאוקן בישראל  נמצאים בזיקה עם הסינקלינות של הקשת 

 (.b1הסורית )איור 

 

 :ושאלה סטרטיגרפיה

הוא איאוקן תחתון ותיכון עם שאלה לגבי קיומו של איאוקן עליון.  הרצף האיאוקני באזור הסיור גיל

 , פארן, מטרד, קציעות)בסיס( : מור(2)איור  תצורות 4( ל 1984) Benjaminiהרצף חולק ע"י 

 .)חלק עליון(

:  גיל איאוקן Bentor and Vroman, 1963, Braun, 1967; Benjamini, 1984)) תצורת מור

תרכיזי צור. אופקים של מקירטון לבן, לעתים צהבהב או אדמדם עם  תחתון. התצורה מורכבת

עד למטרים ספורים בשוליים  מ' באזור אגן פארן 100 -התצורה יוצרת נוף רך, ומשנה את עובייה מ

הצפוניים של האזור. התצורה נוצרה בתנאים ימיים פלגיים )ים עמוק(, על גבי מדף יבשת חיצוני 

 ק המים בזמן זה היה העמוק ביותר באיאוקן באזורנו.עומ  בתנאים של ים פתוח.

שצבעו חום אדמדם (: התצורה מורכבת בעיקר מקירטון Benjamini, 1979, 1984) תצורת פארן

)איאוקן  לחילופין עם קירטון מוקשה ללא תרכיזי הצור. בחלק התחתון ,לבןטרי הוא הסלע האך 

מופיעות תופעות של נבירות המעידות על מערכת ימית עם  של הרצף הקירטוני תחתון(

 )איאוקן תיכון( גבוה. חלקה העליון של התצורה פרודוקטיביות גבוהה ולכן גם קצב סדימנטציה

מורכב מחילופין של קירטון מוקשה ורך, עשיר בגלאוקוניט המפוזר בסדימנט או מרוכז בשכבות 

 דקות עם תרכיזי גיר ושרידים פוספאטיים.

התצורה מורכבת בעיקר מגיר : (Bentor and Vroman, 1963; Braun, 1967) תצורת מטרד

נומוליטים, דיסקוציקלינות( היוצרת מצוקים אפורים )בד"כ עשיר בפורמיניפרים בנטיים גדולים )

 )ים וביניהם הפרדה של יחידה קירטונית  המעידים על מקור נריטי, (אך לעיתים יש יותר שניים
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 פאליאוגיאוגרפיה ומפת מחשופים איאוקניים:: 1איור 

a.  )המיקום של ישראל בלב האזור של הפלטפורמה הקרבונטית העמוקה )לא בחלקים האוקיאניים

 של מערב התטיס. 
b.  מפה סכמתית של מחשופים סלעי האיאוקן בארץ, וזיקתם לכיווני הסינקלינות של הקשת הסורית

 ואזור הסיור.

 

עם גלאוקוניט בדומה לחלק העליון של תצורת ו ,לבן, עם צביעות אדומות בצבע יתמוקשעמוק( 

 (.Benjamini, 1984חלק עליון ) –פארן. גיל התצורה בעיקר איאוקן תיכון 

 :(Bentor and Vroman, 1963; Sakal et al., 1967; Benjamini, 1980b)תצורת קציעות 

איאוקן ל שויךצהבהב לעיתים מוקשה בחלקו. גיל התצורה באזור  התצורה מורכבת מקירטון חווארי

 . (Sakal et al., 1967) עליוןהאיאוקן ול – (  Benjamini, 1980b- )חלק עליון תיכוןה

 

 המערכת הסדימנטרית של האיאוקן במערב הערבה:

סביבה פלגית ב נוצרותצורת מור והחלק התחתון של תצורת פארן( ; 3איור  היחידות הקירטוניות )

דומיננטיות של מינים עם המטריקס הוא מיקריטי,  מובהקת עם קרקעית מתחת לאזור הפוטי.

של סיליסיקלסטים דקים )חרסיות(. אין מבנים של הפרעה בהשקעה לכן  תוהיעדרופלנקטוניים, 

בחלק העליון של תצורת פארן  מתחת לבסיס גלי הסערות.מדובר בחומר ששקע באנרגיה נמוכה 

נוכחות של העלייה בחלק הפוטי לפי מתקרבת לניתן לזהות את הכניסה לאזור שבו הקרקעית 

 נודוזרידים, בולמינידים, בולבינידים,  פורמיניפרים בנטים קטנים כמו



64 
 

 

 

 Pearson et al., 2006 ;Catalog of originalלפי  ( ביוסטרטיגרפיה: טווחי ההופעה העולמיים: 2איור 

descriptions https://www.mikrotax.org/pforams/index (  של הפורמיניפרים הפלנקטוניים שנמצאו

(. עליהם הולבשו טווחים של פורמיניפרים שהוגדרו בתצורת קציעות Korngreen, 1993באזור הסיור )

(Benjamini, 1980a .)Acarinina rohri  שנחשב בזמנו כסוגר את האיאוקן התיכון, טווח הופעתו כיום לא

הוא ברובו איאוקן  Globigerinatheka semiinvolutaמגיע לגבול עם האיאוקן העליון. גם טווח ההופעה של 

תיכון. לכן צריך עבודה נוספת כדי להגדיר האם האיאוקן העליון קיים באזור.  שמות התצורות הונחו לפי 

 .3נים בהם. המספרים בבסיס קו הטווח מתייחסים לאיור הופעת המי

 

בתוך היחידות הקירטוניות  עור.-ציביצידים ויחד עמם עושר של גסטרופודים, וקוצים של קווצי

המעידה על התפתחות סביבה אנוקסית לפי המינים הבנטיים הקטנים מופיעים אירועים 

(. האם 27, 26, 3)איור  .Bulimina sp  -ו  .Uvigerina spהסדימנט כמו -הדומיננטיים שוכני תוך

מחזוריות של אירועי אנוקסיה קושרת סטגננציה? ? ה בפרודוקטיביות של גוף המיםיעליב מדובר

 את סביבת ההשקעה באזור הסיור עם אגן המוגבל לסירוגין לסירקולציה טובה עם הים הפתוח.

 –הקשייה של הקירטון והקירטון באדום(, יש עליה בריכוז הגלאוקוניט )לעיתים הגורם לצביעת 

על סביבה שבה יש ירידה בקצב הסדימנטציה, התפתחות של הרס המרכיבים  אלו יכולים להעיד

 ."חתך מרוכז"היווצרות של ו –( hardgroundהמקוריים ע"י מיקרואורגניזמים )התפתחות של 
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 :שאלת המצוקים הגיריים של תצורת מטרד בערבה

 תצפיות:  

 המצוקים של תצורת מטרד מתדקקים לכיוון מזרח וההפרדה בין המצוקים בולטת יותר. .1

 לתוך הקירטון.בצורת יתד  חודריםהמצוקים אינם רציפים, ו .2

 .)גיר נודולרי( קונגלומרטדמוי כ בלהיחשהמרקם של המצוק הוא גושים מעוגלים היכולים  .3

דיאפיריזם של חומר קירטוני בסיס המצוקים במגע גלי עם מבנים של "העמסה", זרימה,  .4

 .)סטרוקטורות פלסטיות( לתוך הגיר

 מתחת לסטרוקטורת הללו, אזור גזירה. .5

 שולי המצוק מתרוממים עם הפרעה זוויתית. .6

דרום המצוקים נראים כעדשה עבה במרכז עם שולים מתדקקים. בחתך -בחתך צפון .7

 מזרח הם בעלי מבנה מאורך עם שוליים מתרוממים. -מערב

ומהגלישות במערב הנגב, ישות שונה בצורתם מהגלישות בהר הנגב המרכזי, מבנה הגל .8

 בתצורת ניצנה.

פורמיניפרים בנטיים המצוק התחתון המונח על גבי תצורת פארן מכיל  :(3)איור  תכולה ביוגנית

. יחד עמם מופיעים בריכוז נמוך גדולים עם הופעה דומיננטית של דיסקוציקלינות ואסטרוציקלינות

המינים וגם בנטים קטנים כמו פארארוטליה יוביגרינידים ובולמינידים. בנוסף יחס  יחסית נומוליטים

, )איכותית(. בנוסף מופיעות אצות אדומיות מגולגלות )רודוליטים( פלנקטונים לבנטים גבוהה

   אינדיקציה להיווצרות בחלקים העמוקים של האזור הפוטי.

  Operculinaמרכיבים של המצוק התחתון את המין ל  המצוק העליון )או יותר(, מכילים בנוסף

, ובאזור הר כיפה הופך גבוה יותרנומוליטים לשאר המינים היחס והמעיד על הסביבה הכי רדודה, 

 עור בגג היחידות הגיריות.-)בחלקים המצוררים( נמצאו מעט אלמוגים וקווצי

 Schaubמינים לפי  19מגוון גדול של נומוליטים )מ מופיעברחבי הנגב בגירים של תצורת ניצנה 

et al., 1995 לעומתם הגירים של תצורת מטרד הם מורכבים ממין אחד בעיקר .)Nummulites 

gizehensis  המוכר היום כחלק מהקבוצה האבולוציונית שלו והוא מין נוסף מעם מעטN. lyelli. 

מופע בשתי צורות )דימורפיזם( הנוצרות עקב  לו , וישנומוליט הינו חד תא בסדרת הפורמיניפרים

)יחסית  דר ראשון מגהלוספריחעם  גודלו קטן מינית-הנוצר ברביה א  - A Formחילוף דורות: 

 Aגדול בהרבה מה  כלליה וגודל )קטן מאד( אבל מיקרוספרי ןעם חדר ראשו ,B Form -ו גדול(,

Form. 
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 גלישות או לא?

מבנים סדימנטריים של "גדות נומוליטים" נפוצים מאד באיאוקן התחתון והתיכון במערב התטיס 

קמורים.  השקט, והם מתוארים כיריעות שטוחות עד מבנים עדשתיים-ובאזור האוקיאנוס ההודי

סביב הגירים עתירי הנומוליטים סובב וויכוח תמידי, האם בגלל הקלות של הנומוליטים להיות 

מורחפים ומובלים, המבנים הם תוצאה של הובלתם ממקור רדוד, במנגנון שמסלק דיפרנציאלית 

(, או שזו הצטברות שלהם Jorry et al., 2006מהמאסף )הגישה המקובלת  A Formsאת ה 

מהאור בחלק העליון של גוף המים  0.5%חיים אוליגוטרופית עם חדירות אור שהיא בסביבת 

(. מקובל לייחס למאספים Hallock et al., 2017   ;Papazzoni and Seddighi, 2018)לפי

 Aשמורכבים ממין אחד אוטוכטוניות )כמו במקרה של הגירים במטרד(, שבמאסף היחס הוא בין 

Forms (10 : )B Form (1 למרות שהגירים של המטרד עונים על האפשרות להיווצרות .)

 אוטוכטונית, התצפיות הסדימנטריות מעידות על הובלה לאחר הצטברות ותחילת ליתיפיקציה. 

 

 הרדדה? חשיפה?

המרכיבים הביוגנים של היחידות הגיריות מעידים על מקור רדוד יחסית ככל שעולים בחתך בדומה 

ין עדויות ביוגניות לסביבות הרדודות ביותר של הפלטפורמה הקרבונטית לחתך הקירטוני, אך א

 האיאוקנית, אך יתכן שבמקום שהם נוצרו, הם הוסרו אירוזיבית.

בגג היחידות הגיריות הגלושות של המטרד נמצאו תופעות דיאגנטיות הכוללות המסה )עורקים(, 

זורים התופעות הללו נלוו בהיווצרות היווצרות חללים ומילוים בצמנט קלציטי דרוזי, ובחלק מהא

הר כיפה(. האם ניתן להגדיר את גיל הדיאגנזה? האם ההופעה שלהם  –קרום מצורר )נחל יחם 

תופעות דומות נצפו בסיור  בגג המטרד )סוף איאוקן תיכון( נקשרת עם נסיגת הים מהאזור ?

בהר הנגב המרכזי )נפחה(,  הקודם בנחל אליאב, בהר כרכום, וכן נמצאו באותו מיקום סטרטיגרפי

 אך לא דווח על תופעות דומות מהנגב המערבי. 

 

 נושאים אלה ידונו במהלך הסיור. 
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