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 :1סיור 
 

סיני: הדגמה -המשמעות הטקטונית של מערכות המצוקים הגדולות בלוח ישראל

 מצפה שיבטה –מכתש חתירה וממערכת המצוקים של רמת בקע ממצוקי 

 

 יואב אבני

 המכון הגיאולוגי לישראל
 

 מבוא

של  ןגלבוע בצפון מתאפיין בקיומ-סיני המשתרע מראס מוחמד בדרום ועד להעתק כרמל-לוח ישראל

(. מערכות אלה נמשכות ברציפות לאורך מאות 2 -ו 1מערכות מצוקים גדולות המפוזרות לאורכו )איורים 

חוצות את הלוח  -זו של מצוקי התיה והעג'מה שבסיני  -ועשרות קילומטרים כשהמערכות הגדולות ביותר 

פתחו בתחומי ישראל, (. מערכות המצוקים שהת2ק"מ בהתאמה )איור  200-ו 290לרוחבו ונמשכות לאורך 

מצפה שיבטה  -כמו מערכות המצוקים המקיפות את מכתש רמון, מכתש חתירה וקו המצוקים רמת בקע

מ' במצוקי התיה שדרום  500 -מגיע לעשרות ק"מ. גובהם של המצוקים משתנה מכ ןצנועות יותר ואורכ

 אל. מ' בצפון הלוח שבתחומי ישר 100-400 -הלוח בתחום חצי האי סיני ועד לכ

 

מימין מבט כללי על אזור  –: הזירה: אזורי ביקוע היבשת שבין אפריקה לערב מלווה באזורים מורמים בשוליו 1איור 

 סיני. –ביקוע ים סוף ומשמאל מפת תבליט של לוח ישראל
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סיני על רקע מפת תבליט דיגיטלית אזורית )המקור: ג'ון הול, המכון הגיאולוגי, -: מיקום המצוקים בלוח ישראל2איור 

1994 .) 
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(. שולי אזור הביקוע של הים 1הצפוני של אזור הביקוע של ים סוף )איור  וסיני נמצא בקצה-לוח ישראל

שברי הגבול התוחמים את אזורי הביקוע )איור  האדום, סואץ ומפרץ אילת מלווים בהתרוממות חזקה לאורך

כמו מערכת  -(. יחד עם זאת, ניתן להבחין שבצד מערכות המצוקים הצמודות לעמקי הביקוע עצמם1

המצוקים המלווה את מפרץ סואץ, הערבה הדרומית או מצוק ההעתקים שלאורך גבולו המערבי של אגן ים 

ק"מ ויותר מהעתקי השוליים. זהו  100וח, ובמרחק של התפתחו רוב מערכות המצוקים בעומק הל -המלח

המצב לגבי מערכות המצוקים הגדולות ביותר בחצי האי סיני שבו החלקים המרכזיים במערכת מצוקי התיה 

ק"מ לכיוון צפון ביחס למוקד הביקוע שמדרום לראס מוחמד. גם המצוקים  130 -150והעג'מה רחוקים כדי  

 1ק"מ( מקווי השבירה המלווים את בקע הערבה )איורים  20-65עשרות ק"מ )שבנגב מצויים במרחקים של 

 (.2 -ו

המסקנה המתבקשת ממצב זה היא שהמצוקים הגדולים אינם נמצאים בצמידות לקווי השבירה התוחמים 

 את אזורי ההתרוממות שבשולי אזורי הביקוע. לאור זאת נשאלת השאלה: 

 את מיקומם הנוכחי?מדוע וכיצד התפתחו המצוקים ומה קובע 

. Garfunkel (1988)שאלת ההתפתחות והמיקום של מצוקי סיני טופלה בעבר על ידי מספר חוקרים ובהם 

במחקר שהתמקד במנגנון ביקוע היבשת ויחסו לאזורים המורמים שבשוליו קבע גרפונקל כי עובי הכיסוי 

מ' וכי אין עדויות  500-2000הגיע לכדי הסדימנטרי מעל חצי האי סיני טרם ביקוע היבשת במיוקן המוקדם 

הציע שמיקומם הראשוני של המצוקים תיה  להרמה משמעותית של הלוח בשלב הקודם לביקוע. לאור זאת

ועג'מה היה בתחילה בסמוך להעתקי השוליים של בקע הסואץ וכי הם נסוגו למקומם בעומק חצי האי סיני 

 (. 3נות )איור מיליוני השנים האחרו 20בתהליך הדרגתי במשך 

Steckler and Omar (1994)  ,שעבדו בשוליים המערביים של בקע הסואץ אימצו את מודל גרפונקל וקבעו

בהסתמך על עקבות ביקוע אפטיט, שקצב הנסיגה לאחור של המצוקים בחופו המערבי של בקע הסואץ 

ק"מ אל  120-ו המצוקים כק"מ למיליון שנה וכי מאז תחילת הביקוע במיוקן המוקדם נסוג 6הגיע לכדי 

 פנים הבלוק האפריקאי.

( 5-ו 4לעומת הניתוח שנעשה בעבודות אלה, עדויות שנאספו במהלך סיורי מחקר במצוקי סיני )איורים 

ובמצוקים בדרום ישראל, אשר בחנו את מערכת הנוף הכוללת בקרבת המצוקים ובכלל זה את יחסי השדה 

קדם שהשתמרו בקרבתם, את יחסם למערכות הניקוז שהתפתחו על שבין המצוקים ליחידות מגיל מיוקן מו

גביהם ומתחתם ובהתייחס לתהליכים מדרוניים שהתפתחו על מורדות המצוקים כפי שיוצגו להלן, מצביעים 

 על יציבות מתמשכת במיקום המצוקים על ציר הזמן הגיאולוגי.
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י ומיקום המצוקים הראשיים בלוח סיני וממערב למפרץ : עובי הכיסוי הסדימנטרי מבוטא בקונטורים שווי עוב3איור 

 סואץ. המקור מתוך: 

Garfunkel, Z., 1988: Relation between continental rifting and uplifting: Evidence from the Suez rift and 

northern Red Sea.Tectonophysics, 150, 1-31 

שעבדו בצד המערבי של מפרץ סואץ. החתכים המוצגים   Steckler and Omar (1994)באיור זה נעשה שימוש על ידי 

 .Garfunkel (1988)בעבודתם מופיעים כקווים אופקיים על גבי המפה המקורית של 
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: מצוקי התיה, בגבול שבין דרום סיני ורמת מרכז סיני. בבסיס המצוק חשופות אבני חול פלאוזואיות ומזוזואיות 4איור 

קמברית. בראש המצוק חשופות יחידות ימיות של חבורת יהודה מגיל אלביאן עד -התשתית הפרההיושבות על סלעי 

 ק"מ כשהיא חוצה את כל חצי האי סיני. 290מ' ומערכת המצוקים כולה נמשכת לאורך  500 -טורון. גובה המצוק כ

 

 

כולל את תצורות ניצנה ומור : מצוקי העג'מה במרכז סיני במבט למזרח. החתך הגיאולוגי הנחשף במצוקים 5איור 

מחבורת עבדת הבנויות מסלעים קרבונטיים, מצוררים בחלקם, המונחים על גבי יחידות של חרסית וחוואר של 

 ק"מ לרוחב סיני.  200מ' והוא נמשך לאורך  200-300 -תצורות ע'רב וטאקיה מחבורת הר הצופים. גובה המצוק כ
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ת וכרסיני היא להדגיש את החשיבות של מע-לוח ישראלמטרת הסיור המתמקד במערכות המצוקים שב

-באזורינו מאז ראשית יצירתו של לוח ישראל אשר פעלוהמצוקים הגדולות לזיהוי שלבים טקטוניים עיקריים 

נוגעות לשאלות כמו מדוע ומתי נוצרו מערכות המצוקים, כיצד  שתיבחנה,סיני ועד לימנו. סוגיות מרכזיות 

 שית היווצרותם ומה מידת יציבותם של קווי המצוקים על ציר הזמן הגיאולוגי. השתנו המצוקים מאז רא

סימטריים משני -היות ורוב המצוקים מהווים גם פרשות מים ראשיות ומקומיות המפרידות בין אגני ניקוז א

ל כמו בין מערכות הניקוז של ואדי אל עריש הזורם לים התיכון לעומת מערכות ניקוז הזורמות א -עבריהם

בקעי הסואץ, מפרץ אילת ואגן ים המלח, תיבחן גם שאלת היציבות של פרשות המים על ציר הזמן הגיאולוגי 

סימטריות -בהתייחס למודלים גיאומורפולוגיים הטוענים לאי יציבות מובנת ומתמדת של פרשות מים א

 המתמדת במרחב ובזמן הגיאולוגי. ןולתזוזת

 

 סיני-"עג'מה" בבלוק ישראל -וס "תיה" ומנגנון יצירת מערכות המצוקים מטיפ

: מעברים חדים בחתך 1סיני הם -שני הגורמים המרכזיים השותפים ביצירת מצוקים בלוח ישראל

-הסטרטיגרפי האזורי מיחידות עבות של סלעים רכים ליחידות עבות של סלעים קשים הנצבים מעליהם ו

הניקוז האזורי. לאירועים אלה יש משמעות טקטונית : אירועי הרמה מהירים של החתך הזה מעל לבסיס 2

 כפי שיובהר בהמשך.

( ממוקמות שתי מדרגות ליתולוגיות עיקריות היוצרות 6סיני )איור -בחתך הסטרטיגרפי הנחשף בלוח ישראל

מערכות מצוקים בעלי השתרעות רגיונלית. המדרגה הליתולוגית הראשונה נמצאת במעבר מסדרת אבני 

קמבריום ועד לקרטיקון התחתון אל הסלעים הקרבונטים הקשים של חבורת יהודה מגיל מה ןהחול שגיל

בעבודה זו מערכות מצוקים תיקראנה טורון. מיקום זה בחתך יוצר מערכות מצוקים גדולות ש -אלביאן

סיני. המדרגה הליתולוגית השניה -מטיפוס "תיה" על שם מערכת המצוקים הגדולה ביותר בלוח ישראל

 -ואריות והחרסיתיות הרכות של חבורת הר הצופיםומערכות מצוקים נמצאת במעבר מהיחידות החהיוצרת 

לסלעים הקרבונטים הקשים של  -בעיקר אלה הבונות את תצורות ע'רב וטאקיה מגיל מאסטריכט ופלאוקן

זו  בעבודהתיקראנה ת מערכות מצוקים שוחבורת עבדת מגיל איאוקן תחתון. במיקום זה בחתך נוצר בסיס

מערכות מצוקים מטיפוס "עג'מה" על שם מערכת המצוקים הגדולה הבונה את רמת מרכז סיני. שני 

הטיפוסים של מערכות המצוקים הללו באים לידי ביטוי מיטבי בחצי האי סיני והם נמשכים גם אל חלקו 

 (. 7סיני, בעיקר אל הנגב הישראלי )איור –הצפוני של בלוק ישראל
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. מערכות המצוקים הראשיות נוצרות Avni et al., 2012סיני. המקור: -רטיגרפי מוכלל של לוח ישראל: חתך סט6איור 

במעבר הליתולוגי מחתכים עמידים לבליה של חבורות יהודה ועבדת המונחים על גבי יחידות רכות וסחיפות כמו 

הצופים. מערכות המצוקים הללו מכונות  מזוזואיות ויחידות החוואר והחרסית של חבורת הר  –אבני חול פלאוזואיות 

 טיפוסי "תיה" ו"עג'מה" על פי מיקומם בחתך הסטרטיגרפי.
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 סיני בחתך מדרום לצפון.–: מיקום המצוקים הראשיים בלוח ישראל7איור 

 

 סקר אגני ניקוז על גבי המצוקים  -העדויות ליציבות יחסית של קווי המצוקים

על ציר הזמן  ן, או לחילופין, למידת יציבותןעדויות למידת המוביליות שלהסקירת מערכות המצוקים ואיסוף 

הגיאולוגי, בוצעו במהלך השנים האחרונות באמצעות סקרים גיאולוגיים אינטנסיביים שהתמקדו במערכות 

 (.8-11המצוקים שבחצי האי סיני ובנגב. להלן תמצית הנתונים שנאספו )איורים 

 

: מצוקי העג'מה, מרכז סיני, במבט לכיוון מזרח. בתמונה נראים עמקי הנחלים מנקזים את ראש המצוק לכיוון 8איור 

מ' מתחת לגג הרמה של מרכז סיני. רוב  30-50צפון אל הים התיכון דרך ואדי אל עריש. עמקים אלה חתורים כדי 

( האופייניים Straler, 1957שון )על פי ההגדרה של הנחלים הנחתכים על ידי קו המצוק הנוכחי הם נחלים מסדר רא

לראש מערכת ניקוז והם התפתחו בקרבת פרשת המים הראשית העוקבת אחרי קו המצוק. מצב זה מעיד כי מאז 

 התפתחות הנחלים נסוג המצוק ממקומו הראשוני בשיעור של עשרות עד מאות מטרים בלבד.
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ק"מ שנסקרו לאורך המצוק, חלקם בשדה  86ג'מה, מרכז סיני. לאורך : סקר ראשי נחלים על גבי מצוקי הע9איור 

, צבועים 97%נחלים המנקזים את ראש המצוק לצפון ורובם המכריע ) 379ויתרתם באמצעי חישה מרחוק, נמצאו 

(. נחלים אל נחתכו על ידי קו המצוק או Straler, 1957בכחול( משתייכים לנחלים מסדר ראשון )על פי ההגדרה של 

שהם נמצאים עדיין בקרבת פרשת המים המקורית באופן המעיד על נסיגה קטנה של המצוק בשיעור כמה עשרות עד 

( מראים על נסיגה של המצוק באופן מקומי בממדים שאינם 3%) 2-4מאות מטרים בלבד. שאר הנחלים מסדרים 

ף של מרכז סיני, ככל הנראה במיוקן עולים על מאות מטרים עד קילומטרים אחדים מאז ראשית היווצרות מערכת הנו

 המוקדם )ראה להלן(.

 

 . 1994: מערכת המצוקים של מכתש רמון על גבי מפת תבליט דיגיטלית של ג'ון הול, הוצאת המכון הגיאולוגי, 10איור 
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מצאו ק"מ של קו המצוק שבהם נ 51מערבי של מכתש רמון. נסקרו  –: סקר ראשי נחלים לאורך אגפו הצפוני 11איור 

מהם הם ערוצים מסדר ראשון  95%מערב אל הנחלים צין וניצנה. -נחלים המנקזים את ראש המצוק לצפון 202

( הם ערוצים מסדר שני. כל הנחלים מראים על 5%והיתרה ) Straler, 1957)מסומנים בכחול( על פי ההגדרה של 

ם מאז יצירת מערכת הנוף של הר הנגב נסיגה מוגבלת של קו המצוקים בשיעור שאינו עולה על כמה מאות מטרי

 ומכתש רמון, ככל הנראה במיוקן התיכון )ראה להלן(.  

 

 מחשופים של סדימנטים מיוקניים מוקדמים בקרבת המצוקים 

 (. 1970מחשוף של תצורת חצבה במזרח סיני )גרפונקל,  -מחשופי שייח עטיה

של חצי האי סיני אל מפרץ אילת. במקום מזרחי ההמנקז את חלקו  "ואתיר"המחשוף נמצא במעלה ואדי 

 1982( ונדגם בשנת 1970( נמצא מחשוף של תצורת חצבה שזוהה על ידי גרפונקל )15עד  12זה )איורים 

על ידי גדי שמיר, אמוץ עגנון וגדי ערן ז"ל. החתך כולל יחידות עבות של אבני חול אדומות ושכבות של 

י חול פלאוזואיות, סלעים קרבונטיים וסלעים מצוררים מכל חלוקים שנגזרו מסלעים קריסטליניים, אבנ

החתך הגיאולוגי של סיני ובכלל זה מחבורות יהודה, הר הצופים ועבדת. החתך מונח על גבי חתך גדוע של 

מ' מתחת לגג החתך האיאוקני של רמת מרכז סיני. המיקום  300-תצורת ע'רב מגיל מאסטריכט המצוי כ

תולוגי מעיד על יצירת תבליט מפותח, כולל חשיפה נרחבת של סלעי התשתית של המחשופים והרכבם הלי

(. הרכב החלוקים ומיקומו של המחשוף בקרבת מצוק התיה 1970בסיני, כבר במיוקן המוקדם )גרפונקל, 

 ןומתחת למצוק העג'מה מעידים על דמיון רב בין מתאר הנוף המיוקני הקדום לזה הנוכחי ובכלל זה קיומ

רכות המצוקים )תיה ועג'מה( כבר במיוקן המוקדם. מאז המיוקן המוקדם השתנה כיוון הניקוז של שתי מע

מ' מתחת  70-כמניקוז קדום לכיוון צפון לניקוז נוכחי לכיוון דרום. במקביל התחתר ואדי ואתיר לעומק של 

 למפלס העמק הקדום שבו הושקעו המחשופים המיוקניים. 
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עטייה וג'בל אום מפרוט על גבי מפת תצלום גיאולוגית של ישראל ושכנותיה )ברטוב, : מיקום מחשופי שייח 12איור 

מחשופי חבורת יהודה ובכתום מחשופי חבורת עבדת.  –מזוזואיות, בירוק -אבני חול פלאוזואיות –(. בסגול 1994

 דרום. –בקרבת מחשוף שייח עטיה מצוי העתק שכיוונו צפון 

 

 

: מחשוף תצורת חצבה בשייח עטיה, ואדי ואתיר, מזרח סיני. החתך הכהה מכיל חלוקים ושכבות של חולות 13איור 

 (. 1970אדומים המזוהים כשייכים לתצורת חצבה שגילה מיוקן מוקדם )גרפונקל, 
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 סיאניט מתוך החתך שנדגם בשייח עטיה.-: חלוק של סלע קוורץ14איור 

 

 

 

. המחשופים מצויים במרחק של Google Earthופי תצורת חצבה בשייח עטיה על גבי מפת לווין : מיקום מחש15איור 

ק"מ מצפון למצוק התיה במיקומו הנוכחי )מסומן בשחור(. הרכב החלוקים בחתך תצורת חצבה ומיקום  1-1.5

-ת דרום סיני מהפרההמחשופים על גבי חתך גדוע של תצורת ע'רב מעידים על חשיפה של כל יחידות הסלע הבונות א

קמבריום ועד לאיאוקן כבר במיוקן המוקדם באופן המעיד על שינויים קלים בלבד שחלו בנופי האזור מאז ועד להווה. 

פרצת מצוק התיה על ידי הנחל הקדום אשר השקיע את החתך של תצורת חצבה התאפשרה לאורך העתק שכיוונו 

 .12צפון דרום המופיע באיור 
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 מכתש חתירה 

ופים של תצורת חצבה מגיל מיוקן מוקדם מצויים בתוך מכתש חתירה: במחשוף בהרי מטמור )נ.צ. מחש

 16( )איורים 2018/5409, נ.צ. 396( ובגבעת הקונגלומרט הסמוכה לפתח המכתש )גבעה נ.ג. 1975/5383

 מערבית של-מ' ממערכת המצוקים הצפונית 2500-כ (. המחשוף שבהרי מטמור נמצא במרחק של17-ו

מ' ממערכת המצוקים המזרחית. המחשופים  800 -של כ נמצא במרחק 396המכתש והמחשוף שגבעה נ.ג. 

 מ' 80-70-מ' מתחת לראשי המצוקים המקיפים את המכתש ובגובה של כ 200-מצויים בעומק של יותר מ

דם וכי מעל לקרקעיתו הנוכחית. המחשופים מעידים כי מכתש חתירה היה קיים כמכתש כבר במיוקן המוק

 20-מיקום מערכת המצוקים המקיפה אותו לא השתנתה מהותית מאז ראשית היווצרותם לפני יותר מ

 מיליון שנה.

 

: מצוקי מכתש חתירה ומחשופים מיוקניים מוקדמים בתוך המכתש על גבי מפת תבליט דיגיטלית של ג'ון הול 16איור 

(1994.) 
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 800(. הגבעה נמצאת במרחק של 396בתוך מכתש חתירה )גבעה נ.ג. : גבעת הקונגלומרט של תצורת חצבה 17איור 

מיליון שנה( לא חלה  20 -מ' מהקיר המזרחי הנוכחי של המכתש. מיקום זה מעיד כי מאז המיוקן המוקדם )לפני כ

 תזוזה מהותית במיקום מצוקי המכתש.

 

קדם שתוארו להלן ממוקמים המסקנה העולה מהנתונים הללו היא כי המחשופים של סלעים מגיל מיוקן מו

סיני. הם מעידים על יצירה מוקדמת של מערכות -קרוב למיקום הנוכחי של המצוקים הגדולים בלוח ישראל

מיליוני שנה. עדויות אלה סותרות את המודל שהציעו  20-המצוקים ועל יציבות במיקומם במשך כ

Garfunkel, (1988) ו- Steckler and Omar, (1994)כות המצוקים הגדולות בסיני נמצאות שהציעו שמער

 ק"מ מאז המיוקן המוקדם. 100 -בתהליך דינמי של נסיגה ושינוי מיקום בסדרי גודל של כ

 

אם כך, ובהתייחס לסוגיה של הקשר שבין התפתחות המצוקים ובין אירועי השבירה וההרמה של שולי אזור 

התהליך הגיאולוגי שהביא להתפתחות  כן-סיני, מהו אם–ביקוע היבשת שהתרחש בגבולות לוח ישראל

 המצוקים בעומק הלוח עוד לפני המיוקן המוקדם ואשר קיבע את מיקומם מאז ועד היום ? 

 

רמז ראשון: גג החתך של חבורת עבדת שנישמר בגרבן ג'בל אום מפרוט, רמת עג'מה, מרכז סיני 

 (18-20)איורים 
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(. גג החתך של חבורת עבדת נישמר 12העג'מה )למיקום ראה איור : ג'בל אום מפרוט הנמצא במזרח רמת 18איור 

 (.12מערב )איור -בתוך גרבן המותווה על ידי שני העתקים מקבילים בכיוון צפון

  

 

 

תצורת מוקטם )מקבילה לתצורות חורשה ומטרד בנגב( הממוקמת בגג  -: ראש החתך שנישמר בתוך הגרבן 19איור 

. שימור גג החתך בתוך הגרבן מעיד על ארוזיה שהרסה את כל החתך הזה מעל שטחים חבורת עבדת. ג'בל אום מפרוט

 נרחבים ברמת מרכז סיני.
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: מאסף של מאובני נומוליט גדולים הבונים את סלעי הגיר המאסיבי של תצורות מטרד מגיל איאוקן תיכון. 20איור 

 מפרוט. -סלעים אלה בונים את ראש החתך של ג'בל אום

רמז שני: עדויות מורפולוגיות לגידוע רמת העג'מה במרכז סיני ופני השטח הגבוהים של הנגב 

 (.21-22)איורים 

 

: מתאר פני השטח העליונים של רמת העג'מה מותווה על ידי מישור גידוע כמעט אופקי החותך את היחידות 21איור 

הגידוע )כמו הגרבן של ג'בל אום מפרוט שהוצג של חבורת עבדת הבונות את הרמה. בתוך גרבנים שהתפתחו לפני 

 ( נישמר גג החתך האיאוקני אשר הוסר משאר הרמה.18-20באיורים 
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: פני השטח הכמעט מישוריים הסובבים את מכתש רמון והרמה השטוחה של דרום ירדן הנראית הרחק במזרח 22איור 

טאים מישור גידוע רגיונלי שהתפתח בשטחים כפי שהם הראים מאזור הר רמון שבמערב המכתש. פני שטח אלה מב

( ו "מישור 1943נרחבים של המזרח התיכון אחרי האיאוקן. מישור זה מכונה "מישור הגידוע האוליגוקני" אצל פיקרד )

 . Avni et al., 2012אצל   RTS (Regional Truncation Surface)  -ה –הגידוע הרגיונלי" 

( מוזכר מישור הגידוע האוליגוקני בעבודות רבות ובהם )רשימה 1943פיקרד )מאז נקבע במושג לראשונה על ידי  

 חלקית(:

Picard, 1943; Quennell, 1958; Garfunkel and Horowitz, 1966; Eran, 1982; Zilberman, 1989,1992; Avni, 

1991; 1993; 1998; Horowitz, 2001; Bar, 2003; 2009; Avni et al., 2012. 

 

 סיני -וליגוקני וקביעת מיקום המצוקים בעומק בלוק ישראלהגידוע הא

סיני מתרחש אחרי השקעת חבורת עבדת -הגידוע הרגיונלי של אזור המזרח התיכון ובכלל זה של לוח ישראל

-טית ומתמשכת של לוח ישראליויחידות מגיל איאוקן מאוחר. במשך האוליגוקן מתקיימת הרמה טקטונית א

ההרמה הטקטונית ועל פני השטח הלך על קצב קצב הארוזיה גבר  צפון. בשלב זה כיוון סיני שהוטה קלות ל

(. מישור גידוע זה קבע את המיקום של מערכות המצוקים העתידיות 23והתפתח מישור גידוע נרחב )איור 

סיני על פי מיקום המעבר מהיחידות הרכות לקשות, כפי שנחשפו מתחת למישור -להיווצר בלוח ישראל

ידוע. אלא שבהעדר הרמה טקטונית מהירה שיש ביכולתה לשמר את קו המצוקים ביחס למישור הג

( אלא רק אחרי התגברות משמעותית של 23רוזיבי, המצוקים עצמם לא נוצרו בשלב ראשוני זה )איור יהא

 (.24הקצב הטקטוני שהתרחש עם ביקוע הלוח בתחילת המיוקן )איור 
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היחידות הקשות יוצר טריז גיאומטרי צר בין השכבה העמידה ומישור הגידוע )מסומן  : הגידוע הראשוני של23איור 

(. עם הרמת האזור מתחילה נסיגה מהירה של הטריז עד להתעבות החתך העמיד לבליה. בשלב זה מתחילה RTS -ב

להתייצבותם נסוגו המצוקים עד  . לאחר מכן ובהדרגהT=1התייצבות ראשונית של קו המצוק המתבטאת באיור בקו 

. בשלב זה עובי היחידה העמידה לבליה בתוספת תהליכים מייצבים אחרים )ראה T=2 -הכמעט סופית בקו המסומן כ

 להלן( מביאים ליציבות במיקום המצוקים על ציר הזמן הגיאולוגי. 

 

 

וע אופקי בזמן האוליגוקן : פיענוח הגידוע של בלוק סיני: מבנה טקטוני הנטוי לצפון מאז האיאוקן המאוחר. גיד24איור 

קמברית בדרום -גורם להעלמות קטעי חתך שלמים מעל לחלקו הדרומי של הבלוק הנטוי עד לחשיפת התשתית הפרה

 Avni et al., GSA Bulletin, 2012חצי האי. אחרי:  

מישור הגידוע  : המגע בין2: המגע בין מישור הגידוע האוליגוקני וסלעי התשתית של דרום סיני. 1: 24מקרא לאיור 

: המגע בין מישור הגידוע ובין חתך חבורת עבדת יוצר את מערכת 3ובין חבורת יהודה יוצר את מערכת מצוקי התיה. 

מציינים את עוצמת הגידוע של  RTS -מצוקי העג'מה של מרכז סיני. המספרים במטרים מעל לקו הגידוע המסומן ב

החתך הסטרטיגרפי במהלך האוליגוקן עד להתייצבות מישור הגידוע. המספרים מתחת למישור הגידוע מציינים את 

 עוצמת החתירה מתחת למישור הגידוע מהמיוקן ועד לימינו.

 

נית עולה כאמור, היצירה של המצוקים תיה, עג'מה וחתירה מתרחשת בזמן שבו הקצב של ההרמה הטקטו

על הקצב הארוזיבי. אירוע זה התרחש בסוף האוליגוקן עם ביקוע לוח אפריקה וערב ויצירת ים סוף ומפרץ 
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( 2000. תצורת חצבה שגילה מיוקן מוקדם )כלבו, Morag et al., 2019)מיליוני שנה ) 25-20 -סואץ לפני כ

 שיח עטיה ומכתש חתירה. שוקעת למרגלות המצוקים שכבר התייצבו במקומם כפי שנראה במחשופי

לעומת זאת, באזורים רבים בדרום ישראל היחסים בין מערכות המצוקים ובין מחשופי תצורת חצבה מראים 

מצפה שבטה, מצוקי  -כי היצירה של מרבית מערכות המצוקים כמו מצוקי מכתש רמון, מצוקי רמת בקע

לוץ ומצוקים אחרים התאחרה עד לאחר השקעת תצורת חצבה. התפתחות מערכות אלה  התרחשה במהלך 

אירוע של הרמה טקטונית המבטא את תחילת יצירת התבליט המלווה את פעילות טרנספורם ים המלח 

מיליון שנה  18-16-סיני. אירוע זה התרחש ככל הנראה לפני כ-לאורך גבולו המזרחי של לוח ישראל

((Nuriel et al., 2017 . 

 

 חשיבות הגלישות לתהליכי ייצוב המצוקים והמדרונות

בהתפתחות גלישות קרקע נרחבות המכסות חלקים גדולים  תסיני מלוו-מערכות המצוקים בבלוק ישראל

ממדרונות המצוקים. הגלישות מגשרות למעשה בין המצוקים הנמצאים בחלק העליון של המתלול 

הטופוגרפי ובין המדרונות הנמוכים והעמקים הנמצאים בתחתית המדרונות. יודגש כי קיימת הבדלה חשובה 

תוצר של זחילת קטעי מדרון גדולים הכוללים חלקים עבים של החתך  ן( שהlandslidesבין "גלישות" )

גושי סלע מוגבלים בגודלם שמקורם  המכילות( Rock fallsהגיאולוגי הבונה את הצוקים ובין "מפולות סלע" )

אלפים עד -וכוללות מאותנרחבות  ןהמצוקים. בעוד שהגלישות האת  יםבונאשר בשכבות הסלעים הקשים 

קטנות בהרבה וכוללות בדרך כלל  ןמיליוני מטרים מעוקבים של סלע בכל גלישה, הרי שמפולות הסלעים ה

בים בלבד. הבדל חשוב נוסף נוגע במנגנוני הגלישה כמה גושי סלע המשתרעים על כמה עשרות מטרים מעוק

והמפולת. בעוד שעל מנת להזיז גלישה ממקומה נדרשת רטיבות משמעותית של שכבות חרסית המצויות 

בבסיס הסלעים הגולשים, וזאת על מנת לאפשר את זחילת המדרונות למרחק של עשרות עד מאות מטרים 

ות במצב יבש שבו גושי סלע סדוקים ניתקים ממקומם ממקומם המקורי, הרי שמפולות הסלע מתבצע

ונופלים בכוח הגרביטציה בלבד אל המדרון שמתחת למצוקים. אירועים כאלה מתרחשים במקרים רבים 

 בעקבות רעידות אדמה הפוקדות את האזור.

סיני מראות שתופעת הגלישות -כאמור, התצפיות מכל מערכות המצוקים הנמצאות בעומק לוח ישראל

מעין סינר המלווה את מורדות המצוקים. במקרים רבים  ותיוצרן ( וה26-ו 25צה מאוד לאורכם )איורים נפו

 -בעיקר הסלעים הקשים הבונים את המצוקים -יש לגלישות מבנה רוטציוני המעיד על גלישת חלקי חתך

המקורי.  ןמעלות ביחס לשיפוע 90ואף  60-30תוך כדי התללת השיפוע המקורי של השכבות עד כדי 

במקרים רבים מונחות מפולות סלע על גבי הגלישות, עדות להמשך תהליך התמוטטות המצוקים גם לאחר 

שאירועי הגלישה פסקו. אלא שתרומת מפולות הסלע לתהליכי ההסגה לאחור של המצוקים קטנה בהרבה 

 בהשוואה לתרומת הגלישות לתהליך זה.
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ת מצוקי העג'מה, מרכז סיני. הגלישות מכסות על תצורות ע'רב וטאקיה : מערכת המצוקים והגלישות במורדו25איור 

 חרסיתיות ומאטות משמעותית את קצב הבליה של המדרונות.  –החואריות 

 

: מבט על מערכת משולבת של מצוקים, גלישות ויחידות קונגלומרט קדומות שהושקעו בבסיס המצוקים. צולם 26איור 

 התיה, מרכז סיני.במעבר ממצוקי הע'גמה אל רמת 

בבסיס המדרונות מתאצבעות הגלישות עם יחידות קונגלומרט קדומות המלוות את העמקים והנחלים המצויים 

מתחת למערכות המצוקים. בדרום ישראל יחידות אלה מזוהות כיחידות של תצורת הערבה או תצורת אחוזם שגילם 

 (.26-28( )איורים Avni, 2001, 1998פלייסטוקן מוקדם )אבני,  –פליוקן מאוחר 
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: יחידות של קונגלומרט קדום ששקע למרגלות מצוקי העג'מה בגובה של כמה עשרות מטרים מעל לרשת 27איור 

פלייסטוקן -הניקוז הנוכחית. יחידות קונגלומרט דומות מוגדרות בדרום ישראל כיחידות של תצורת הערבה מגיל פליו

(Avni et al., 2001 .) 

 

 

י מצוקים, גלישות ויחידות נחליות למרגלות המצוקים. עדות להתייצבות של מערכת המדרונות במהלך : יחס28איור 

 מיליוני השנים האחרונות. 2-3

החשיבות הגדולה של הגלישות בהקשר של יציבות המצוקים נובעת מן העובדה שהגלישות מספקות הגנה פיסית 

של סלעים קרבונטיים קשים מונחים בבסיס המצוקים ועל  למדרונות שמתחת למצוקים, כאשר אלפי מטרים מעוקבים

המדרונות על גבי סלעי רכים של חוואר וחרסית. באופן זה תורמות הגלישות להורדת קצבי הארוזיה ולייצוב 

המדרונות לפרקי זמן ארוכים הדרושים להסרת הגלישות על ידי הכוחות הארוזיביים. בהינתן שקצבי הארוזיה שנמדדו 

 ,Fructer et al., 2011; Matmon)מ' למיליון שנה  1-3קרבונטים קשים בתנאי מדבר דומים עומדים על על סלעים 

  , הרי שהגנה זו יכולה להמשך לתקופות של מיליוני שנה.(2017
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פלייסטוקניות שהושקעו למרגלות הגלישות ניתן לקבוע -מסקירת היחסים שבין הגלישות ובין יחידות פליו

וני שנה פסקה כמעט לחלוטין תופעת הגלישות לאורך קווי המצוקים בחלקים המדבריים כי מזה כשני מילי

סיני. תהליך זה קשור ככל הנראה בהתפתחות תנאי מדבר יבשים במיוחד באזורינו במיליוני –של בלוק ישראל

לה (. מאז נתונות הגלישות לארוזיה המתבטאת בחשיפה הולכת וגדAmit et al., 2006השנים האחרונות )

של חלקים מן התשתית הגיאולוגית הרכה הבונה את החלק התחתון של המצוקים והמדרונות. תהליך זה 

מלווה בהתפתחות מקומית של מפולות סלע, בעיקר במהלך אירועים של רעידות אדמה, כפי שקרה 

 . 1995במקומות שונים בנגב ובסיני בעקבות רעידת האדמה של נוייבע בנובמבר 

 

שהוצגו עד כאן, להלן מסקנות ראשוניות שעולות מבחינה וניתוח של מערכות לאור הנתונים 

 המצוקים:

( כוללים עדיין את קטעיהם העליונים ביותר. עובדה 97%רוב הנחלים הממוקמים מעל למצוקים ) .1

זו אינה מתאימה למודל של נסיגה אגרסיבית לאחור של קו המצוק בשיעור של יותר ממאה 

  .Garfunkel, (1988); Steckeler and Omar, (1994)קילומטרים ממיקומם המקורי, כפי שטענו 

בקרבה ולמרגלות מערכות המצוקים הנוכחיות  יםיחידות מיוקניות מוקדמות ממוקמהמחשופים של  .2

בסיני )שייח עטיה( ובדרום ישראל )מכתש חתירה(. מיקום המחשופים הללו קובע כי מערכות 

 המצוקים היו ממוקמות בקרבת מקומם הנוכחי כבר במיוקן המוקדם. 

המצוקים הנוכחיים קובע את מקסימום בהתאם לזה, המרחק שבין המחשופים המיוקניים ובין  .3

הנסיגה האפשרית של מערכות המצוקים מאז המיוקן המוקדם. מחישוב מרחקי הנסיגה מתקבל 

מיליון  20שהמצוקים נסוגו בשיעור של מאות עד אלפי מטרים בודדים מאז המיוקן המוקדם במהלך 

 בשני סדרי גודל פחות ממה שנטען לגביהם בעבר. -השנה האחרונות

מצא כי הגלישות הנפוצות לאורך המצוקים מאיטות באופן משמעותי את קצב הנסיגה האפשרי נ  .4

של המצוקים בהתחשב בקצב הבלייה של סלעים קרבונטיים מאסיביים באזורים מדבריים העומד 

. גם קצב התפרקות מצוקים Fructer et al., 2011; Matmon, 2017)מ' למיליון שנה ) 3-1על 

ארידיים של מדבר יהודה נבדקה על ידי -צור של תצורת משאש בתנאים היפרהבנויים מסלעי ה

Boroda et al., (2011, 2013; 2014)  מ' במיליון שנה.  12-6ונמצאה כעומדת על  

הגלישות מתאצבעות בחלקן התחתון עם יחידות של קונגלומרטים קדומים מגיל פליוקן עד  .5

צורת הערבה ותצורת אחוזם המוכרות מהנגב פלייסטוקן מוקדם המהווים אקוויולנטים של ת

מיליוני שנה. יחסים אלה מראים שמיקום המצוקים והמדרונות נשאר כמעט  3-2 -הישראלי שגילם כ

 (.28מיליוני שנה )איור  3-2קבוע במקומם מזה 
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 אז מדוע התפתחו קווי המצוקים ומתי?  

דות מפתח בחתך הגיאולוגי הנטוי מיקום המצוקים נקבע בהתאם למיקום אזור המפגש שבין יחי .1

 עם מישור הגידוע האוליגוקני. 

 על מנת ליצור מצוקים צריך להרים במהירות את האזור ביחס לכוחות הארוזיביים הפועלים בו.  .2

מוצע כי מערכות המצוקים של תיה, עג'מה וחתירה שהתפתחו בשלב המקדים את השקעת תצורת  .3

כתגובה להרמה מהירה של שולי הבקע של ים סוף שהחלה חצבה שגילה מיוקן מוקדם התפתחו 

 (. Morag et al., 2019מיליון שנה ) 25-לפני כ

מצפה שיבטה התפתחו לאחר השקעת  -מערכת מצוקי מכתש רמון, הר לוץ וקו המצוקים רמת בקע .4

תצורת חצבה. התפתחותם התרחשה כתגובה להרמה מהירה של שולי בקע ים המלח שהחלה לפני 

(. הרמה זו מלווה בארוזיה נמרצת המסומנת על ידי Nuriel et al., 2017מיליון שנה ) 18-16-כ

 ,Bar and Zilberman; 2000השקעת תצורת חופירה על גבי תצורת חצבה בגרבן הערבה )קלבו, 

סיני כמו את מערכת מצוקי מכתש –הרמה זו הדגישה מצוקים שכבר היו קיימים בלוח ישראל(. 2016

מ' מתחת למפלס העמק המיוקני המיוצג על ידי המחשופים  80עד  70ר לעומק חתירה שהתחת

 המיוקניים המוקדמים שבתוך המכתש. 

לאחר ההרמה התרחשה התייצבות מהירה של קווי המצוקים בהתאם ליחסים הגיאומטריים  .5

. לאחר פרק מהיר יחסית של נסיגה לאחור של חלקו הדק של טריז הסלעים 23שהוצגו באיור 

ים הבונים את ראש המצוק, ולאחר שסלעים אלה צברו עובי מספיק הדרוש להתייצבותם, הקש

התייצבו המצוקים והם יציבים, בשינוים קלים, עד להיום. הגלישות הרבות המלווים את קווי 

 המצוקים תורמות להתייצבות זו ביוצרם מיגון קשיח של המדרונות שמתחת למצוקים.  

  

ם ברוב המקרים גם כפרשות מים בין אגני ניקוז ראשיים. הוויכוח על המוביליות אבל קווי המצוקים משמשי

 ... 29הקבועה של פרשות המים נמצא היום במוקד המחקר העולמי כפי שנראה באיור 
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המציג שינו דינמי במיקום פרשת המים בין שני אגני ניקוז  Whipple et al., (2017): מודל גיאומורפולוגי של  29איור 

כאשר האגן ה"תוקפן" מספח אליו סימטריים. החיצים השחורים מבטאים את השינוי המתמיד של פרשת המים -א

 את אגנו של ה"קרבן" אגב הסטה מתמדת של פרשת המים המתקיימת בניהם. 

 

סימטריה החריפה המתקיימת בין אגני -ולמרות הא בהתחשב בנתונים הגיאולוגיים שהוצגו בעבודה זו,

הניקוז משני עברי מערכות המצוקים וקווי פרשות המים שעליהם, הודגם בעבודה זו תהליך ההתקבעות של 

. 29לאורך פרקי זמן גיאולוגים ארוכים באופן השולל את המודל המוצע באיור  ןמערכות המצוקים במקומ

ן נחל רמון המתנקז את בסיס מערכת המצוקים של מכתש רמון אל ים הדבר מודגם היטב ביחסים שבין אג

המלח, ובין יובלי נחל ניצנה הנמצאים מעל למצוקים מנקזים את ראש המצוק אל הים התיכון. מצב זה יוצר 

-סימטריה חריפה בין האגנים, אלא שבהתחשב במבנה המצוקים, לא ניתן להצביע על תהליך גיאולוגי-א

את מיקום פרשת  באופן מהותימאפשר להסיג משמעותית את המצוק לאחור ולשנות גיאומורפולוגי ש

 (. 30המים הארצית הממוקם בראש מצוקי מכתש רמון  )איור 
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: מערכת מצוקי מכתש רמון המהווים פרשת מים ארצית בין מערכת הנחלים הזורמת לים התיכון )יובלי נחל 30איור 

ים לים המלח )יובלי נחל רמון שמתחת למצוק(. קו המצוק הכמעט רצוף נקבע ניצנה שמעל למצוק( ובין אלה הזורמ

כבר באוליגוקן על ידי מישור הגידוע הרגיונלי. הנחלים מסדר ראשון שנמצאים מעבר לקו המצוק מעידים על נסיגה 

 18-16 -קטנה בלבד של קו המצוק מאז התפתחה מערכת המצוקים הזו בשלב שלאחר השקעת תצורת חצבה לפני כ

 סימטריה החריפה המתקיימת בין אגני הניקוז משני עברי מערכת המצוקים. -מיליוני שנה, וזה למרות הא

 

לעניין זה יש לקחת בחשבון את העובדה שאזור פרשת המים מוגדר כאזור שבו מתחילה מערכת הניקוז 

יקר במקרים בע –ושבקרבתה אין למערכת הנחלית אנרגיה מספקת הדרושה ליצור התחתרות נחלים 

שבהם פרשת המים בנויה מסלעים קשים. גם תהליכים מדרוניים שפועלים באזור פרשת המים כמו זחילה 

( (Creep( או בליה ישירהExhumation הם חלשים, בעיקר באזורי מדבר שבהם מגיע קצב הבליה הישירה )

 ;Fructer et) al., 2011מ' במיליון שנה  1-3על סלעים קרבונטיים קשים לערכים נמוכים במיוחד של 

Matmon, 2017).   מסיבה זו פרשות מים הניצבות על גבי מערכות מצוקים הבנויות מסלעים קשים כמו

מערכות המצוקים מטיפוס "תיה" ו"עג'מה" יציבות לאורך פרקי זמן ארוכים הנאמדים בעשרות מיליוני שנה 

לעיל אכן יכול לגרום לגלישת חלקי מצוקים ולגרום (. יחד עם זאת, מנגנון הגלישות שהוצג 31 -ו 30)איורים 

להשגה לאחור של פרשות המים. אלא שכפי שהסתבר מסקר ראשי הנחלים וממיקום המחשופים המיוקניים 

שבקרבת המצוקים, גם מנגנון זה מביא לנסיגה מוגבלת של המצוקים הנאמדת במאות מטרים, ובמקרים 

מקורי כפי שהותווה עוד במיוקן המוקדם. בכל מקרה, לאורך מיוחדים עד לכמה אלפי מטרים, ממקומם ה
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סיני, לא מתקיימת נסיגה משמעותית של קווי המצוקים ופרשות המים -רוב מערכות המצוקים בלוח ישראל

 מיליון שנה.  20-16 -במשך פרקי זמן ארוכים הנאמדים בכ

 

רואים את   Google Earthבהדמיית זו של  : המצוק ופרשת המים של הר גיזרון הנמצא במערב הר הנגב.31איור 

חלקה המערבי של רמת עבדת מצפון למכתש רמון כשהיא גזורה על ידי מערכות הניקוז משני עבריה. הנחלים חורשה 

במקרה  –וסרפד התחתרו משני עברי פרשת המים באופן המשאיר רצועה ללא ארוזיה שרוחבה תלוי בעמידות הסלע 

 16ם של תצורת הר עקרב מגיל איאוקן מאוחר. קיום המצוק ופרשת המים שעליו במשך זה אלה סלעי גיר מאסיביי

 מיליוני השנים האחרונות מבלי שנפרצו מהווה עדויות ליציבות פרשת המים לאורך זמנים גיאולוגיים.

 

לפיכך, ובהתבסס על הנתונים שהוצגו בעבודה זו, יש קושי בקבלת הטענות על תזוזה מהותית ומתמדת של 

פרשות מים כפי שנטען בחלק מהמודלים הגיאומורפולוגיים. יחד עם זאת יש לזכור כי שינויי ניקוז חשובים 

ובהם פריצות של פרשות מים קדומות אכן מוכרים במקומות רבים באזורינו ובהם מנחלים המתנקזים אל 

 Avni and( ובנחל צין )Avni et al., 2000;  1998הערבה כמו בנחל פארן, נחל עשוש, נחל נקרות )אבני, 

Zilberman, 2007סיני במהלך -(. תופעות אלה קשורות לפעילות טקטונית נרחבת שהתרחשה בלוח ישראל

בעיקר למזרח  –מיליוני שנה. פעילות זו יצרה שבירה והטיה טקטונית  1.5-1 -הפלייסטוקן המוקדם, לפני כ

ראל המתנקזים  אל בקע הערבה המתפתח. של הלוח וגרמה לארגון מחדש של אגני הניקוז בדרום יש –

ההטיה הטקטונית שינתה את הגובה הטופוגרפי של פרשות המים הקדומות שהיו באזור ואפשרה את 

פריצתן בנקודות תורפה גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות. ברוב המקרים פריצות אלה נוצרו בהתאם לתכתיבים 

רמים בנחלים הראשיים לביצוע השינויים הטקטוניים החדשים כשהם מנצלים את כוח המים הזו

 (. Avni, 2017הגיאומורפולוגים באגני הניקוז  )
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 סיכום ומסקנות:

סיני נקבע כבר באוליגוקן על פי היחסים הגיאומטריים שבין החתך  –מיקום מערכות המצוקים בלוח ישראל

הגיאולוגי הנטוי ובין מישור הגידוע האוליגוקני. במקום שבו נגדעו היחידות הקרבונטיות הקשות של חבורות 

 –חול או חוואר וחרסית  יהודה ועבדת המונחות מעל לחתכים רכים וחסרי עמידות מורפולוגית של אבני

שם עתידים להיווצר המצוקים. לאחר יצירתם הראשונית והתייצבותם המהירה, מצוקים אינם נודדים באופן 

 משמעותי ממקומם הראשוני ואיתם גם לא נודדות פרשות המים היושבות עליהם. 

שינוי במשטר הטקטוני מיליון שנה כתוצאה מה 24-20-רוב המצוקים )תיה, עג'מה וחתירה( התפתחו לפני כ

סוף וסואץ. תיזמון אירוע זה נמצא -האזורי שהתרחש בסוף האוליגוקן שהביא להתפתחות הבקעים של ים

שהתבססו על עקבות ביקוע שתעדו את התרוממות שולי  Morag et al., (2019)בהתאמה למסקנות של 

 ון שנה.מילי 25-18מפרץ סואץ עם שיא של ארוזיה וקירור סלעים שהתרחש לפני 

גרם לשבירה אינטנסיבית  (Nuriel et al., 2017)מיליון שנה  20-18-טרנספורם ים המלח שהתפתח לפני כ

מיליון שנה. בשלב זה נוצרו  18-16-והרמה של שוליו וזו הביאה לגל שני של יצירת מצוקים שהתרחש לפני כ

 מצוקי רמון, לוץ ושיבטה והודגש המצוק של מכתש חתירה.

לישות הרבות המלוות את המצוקים גורמות לייצובם ומאיטות משמעותית את קצבי הארוזיה נמצא כי הג

פלייסטוקניות והם מעידות על היציבות ארוכת  –שלהם. הגלישות מתאצבעות עם יחידות נחליות פליוקניות 

לע הזמן של מערכות המצוקים והמדרונות, למעט שינויים קלים המתרחשים בהם כתוצאה מנפילת גושי ס

בעיקר בזמן רעידות אדמה. תוצאות אלה המעידות על קצב נמוך של ארוזיה הפועלת על מערכות מצוקים 

על יציבותם היחסית של מערכות מצוקים  Matmon et al., (2002)והם נמצאות בהתאמה לקביעותיהם של 

 .במקומות רבים בעולם לאורך פרקי זמן ארוכים הנאמדים בעשרות מיליוני שנים

שמיקום פרשות המים כמעט ואינם משתנות על ציר הזמן. יחד עם זאת, תהליכי התייצבות המצוקים נמצא 

ואירועי גלישה קדומים הסיטו את פרשות המים המקוריות הממוקמות על ראשי המצוקים בשיעור של כמה 

ם מאות מטרים עד לקילומטרים אחדים מאז ראשית קיומם. ככל שהשכבות הקשות הבונות את המצוקי

נטויות יותר, כך מהירה התייצבותם וקטנה הנסיגה של המצוקים, כפי שהוכח במצוקי מכתש חתירה. באופן 

הפוך, שכבות כמעט אופקיות יוצרות נסיגת מצוקים גדולה יותר הנמשכת עד להתייצבות קו המצוקים כאשר 

 היחידה העמידה לבליה צוברת עובי מספיק הדרוש להתייצבותם.

 ,.Willett et al -ו Whipple et al., (2017שהוצגו בעבודה זו סותרות את המודל של  )מכלול העובדות 

 הטוענים למוביליות מתמדת של פרשות המים. (2014)

סיני כתוצאה מתכתיב טקטוני –תופעת "כיבושי הנחלים" ושינויים באגני הניקוז מתקיימים בבלוק ישראל

ול נקודות תורפה שהיו קיימות באגני הניקוז הוותיקים על שעיקרו הטיה של אזורים נרחבים הגורמת לניצ

טופוגרפיים החדשים.  –אורגניזציה של המערכת הנחלית בהתאם לתכתיבים הטקטוניים -מנת להביא לרה
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הכוח המניע לתהליכים אלה הם המים הזורמים בנחלים הגדולים יותר, אלה המכונים "הנכבשים" ולא 

נים בהרבה וחסרי כוחות. דוגמאות למצב זה מצויות בכל נחלי מזרח באלו המכונים "כובשים" שהם קט

הנגב כמו באגני נחל צין, נחל נקרות ונחל פארן. במקומות אלה מערכות הניקוז מגיבות לאירוע טקטוני 

סיני -מיליון שנה שעיקרו הטיה טקטונית של שטחים נרחבים בלוח ישראל 1.5-1 -עיקרי שהתרחש לפני כ

ו יוצרת את התנאים הדרושים לתהליך זה. ללא מעורבות טקטונית פרשות המים היו ככל למזרח, והטיה ז

 הנראה נשארות כמעט יציבות לאורך הזמן הגיאולוגי. 

 תחנות הסיור:

מערכת מצוקים מטיפוס  –( 1983/5423תצפית על מצוקי המכתש הגדול )נ.צ.  –. הר אבנון 1

 "תיה"

מערבית של מכתש חתירה ניתן לראות את המרכיבים העיקריים  -בתצפית הממוקמת על שפתו הצפונית 

סיני ואת יחסם למחשופים המיוקניים, לגלישות -הבונים את מערכות המצוקים הגדולות בלוח ישראל

(. 32 -ו 17, 16פלייסטוקניות שהושקעו בסמיכות למערכת המצוקים הנוכחית )איורים -וליחידות הפליו

כללם הר אבנון בנויים מיחידות קרבונטיות קשות של חבורת יהודה ראשי הפסגות של קמר חתירה וב

 ;Picard, 1943מעלות לצפון מערב, כשהם גדועים על ידי מישור הגידוע האוליגוקני ) 6הנטויים בשיעור של 

Avni et al., 2012 מישור זה  גדע את ראשו של קמר חתירה והמגע שבין קו הגידוע וקו החשיפה של אבני .)

ל תצורת חתירה שנחשפו בלב הקמר קבע את גבולותיו הראשוניים של המכתש העתיד להתפתח. החול ש

תחילת המיוקן התעמק המכתש אל תוך מחשוף אבני החול, תהליך -עם הרמת האזור בסוף האוליגוקן

שלווה בפרק קצר של התייצבות המצוקים לאחר ארוזיה שפעלה על הטריז הגיאומטרי של הסלעים הקשים, 

 .  23שהוסבר באיור כפי 

 800עד  2,500מיליון שנה הושקעו בתוך המכתש במרחק של  20 -המחשופים של תצורת חצבה שגילה כ

מ' מהמצוקים הנוכחיים. אם לוקחים בחשבון שמחשופים אלה כוללים יחידות של קונגלומרט שהושקעו 

נסיגה המקסימלית של במקורם בתוך עמקים ובמרחק מן המצוקים עצמם, הרי  שמיקומם קובע את ה

מצוקי המכתש מאז המיוקן המוקדם. נסיגה זו עומדת על כמה מאות מטרים מאז השקעת תצורת חצבה 

במיוקן המוקדם. המצוקים עצמם התפתחו עוד קודם לכן במהלך האוליגוקן המאוחר או בתחילת המיוקן 

פלייסטוקן שהושקעו -ית מגיל פליומיליוני שנה. מיקומם של יחידות קונגלומרט ודרדרות בל 24-22 -לפני כ

בקרבת המצוקים קובעים נסיגה קטנה בשיעור כמה מטרים עד עשרות מטרים מאז השקעתם. גלישות 

 2-3 -מזרחית של המכתש ומעידות על יציבות נוספת של המדרונות מזה כ –נראות בעיקר בפינה הצפונית 

 מיליוני שנה.
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סטוקניות ניגשות אל מצוק מכתש חתירה. המצוק הזה שייך פליי-: יחידות אלוביאליות פליו32איור 

למשפחת המצוקים מקבוצת "התיה" שבו חשופה אבן חול בתחתית המצוק ומעליה סלעים קרבונטיים 

 קשים של חבורת יהודה היוצרים את עיקר המצוק. 

 

ם מערכת מצוקי –( 1834.5519מצפה שבטה )נ.צ.  –מערכת מצוקי רמת בקע  –. צומת הנגב 2

 מטיפוס "עג'מה".

תחנה זו כוללת סיור במערכת המצוקים והמדרונות המלווה את המגע שבין קימטי הקשת הסורית של הר 

ק"מ  53מערב להם. מערכת זו נמשכת כמעט ברציפות לאורך -הנגב הצפוני ובין הרמה האיאוקנית שמצפון

(. המצוקים 34 -ו 33ב )איורים נחל לבן בדרום מער -מאזור רמת בקע בצפון מזרח ועד לאזור שיבטה 

והמדרונות התלולים הנוצרים לאורך מגע זה בנויים מחתך קרבונטי של תצורות מור וניצנה המרכיבים את 

מעלות לצפון מערב. חתך זה מונח על חתך  2-3חלקה התחתון של חבורת עבדת, הנטויים בשיעור של 

סיני המשתייכים לטיפוס –וצים בלוח ישראלחווארי רך של תצורת טאקיה, בדומה למצוקים אחרים הנפ

מ'. נקודת התצפית על מערכת  60-100 -"עג'מה". גובהו של המצוק, ההופך במקומות למתלול, מגיע ל

מחנה צבא בריטי מימי מלחמת העולם השנייה,  –שריף -א-המצוקים ממוקמת בסמוך לשרידי מחנה קמפ

מ'. קו הרקיע שמעל למצוקים מעוצב על ידי מישור  50-70 -הבנוי על גבי המתלול שגובהו במקום זה כ

( שעליו הושקעה במיוקן המוקדם תצורת חצבה שמחשופים שלה נמצאו בחלק 34הגידוע האוליגוקני )איור 

 (.2000המזרחי של רמת בקע )כלבו, 
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ל ידי מערכת מצפה שבטה. קו המצוקים פרוץ ע –: מפת הצללה של חלקו המזרחי של קו המצוקים רמת בקע 33איור 

 הנחלים המנקזת את הר הנגב הצפוני אל נחל הבשור ובהם נחל סכר, נחל אטדים ונחל רביבים.

 

בסמוך למתלול התפתחה סדרה של גלישות הקורעות קטעי חתך מקו המצוקים והורידה אותם אל עמק 

צגים על ידי גבעות ( המיו35נחל סכר שלמרגלות המצוק. ניתן להבחין בשני דורות של אירועי גלישה )איור 

משאר של סלעי חבורת עבדת הניצבות בתוך העמק, על גבי חתכים של תצורות ע'רב וטאקיה. חתך כביש 

מ' מקו המצוקים מגלה את בסיס  400-500 -שנעשה בגלישה המרוחקת ביותר הממוקמת במרחק של כ

קשות של חבורת עבדת (. היחידות ה36הגלישה המונח על גבי סלעי החוואר של תצורת טאקיה )איור 

מופיעות בחתך כשהם מפורקות לגושים נפרדים, ככל הנראה כתוצאה מהתנועה במדרון תוך כדי הגלישה, 

אופקים הגוזרים את הסלעים של חבורת עבדת -בעוד שבתוך תצורת טאקיה ניתן לראות מישורי כשל תת

 (.36ואת סלעי הקירטון של פרט חפיר )איור 
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מ' מעוצב על ידי מישור  60-100מצפה שבטה במבט לכיוון מערב. ראש המתלול שגובהו  –בקע : מתלול רמת 34איור 

 הגידוע האוליגוקני הגודע את חתך חבורת עבדת. נחל אטדים, שהוא יובל של נחל הבשור,  מנקז את בסיס המתלול.

 

מצפה שבטה אל עמק נחל סכר במבט לצפון מזרח  –: סדרת הגלישות היורדות מקו המצוק של רמת בקע 35איור 

מ' מקו המצוק  400-500נמצאת במרחק של  phase 1) -שריף. שתי הגלישות המרוחקות )מסומנות כ-א-מקמפ

 (.phase 2 -)מסומנת כ וכחימ' מקו המצוק הנ 200 -הנוכחי. הגלישה הנראית בצד השמאלי של התמונה רחוקה כ
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: מחשוף כביש של הגלישה המרוחקת בסדרת הגלישות של צומת הנגב. בחלק העליון נראים גושי סלע של 36איור 

היחידות הקרבונטיות הבונות את בסיס חבורת עבדת כשהם מפורקות כתוצאה מן הגלישה במדרון. מישורי כשל 

 טוני של פרט חפיר. אופקיים בתצורת טאקיה גוזרים חתך קיר-תת

 

על מנת ליצור דפורמציה בעומק השכבות הבונות את הגלישה דרושה רטיבות מספקת של שכבות החרסית 

הגורמות לגלישת החתך שמעליהם. על סמך תצפיות רבות שנעשו בנגב ובסיני ניתן לקבוע כי מצב כזה של 

מיליון שנה  2 -מיליוני שנים. מזה כ 2-3 -סיני עד לפני כ-רטיבות התקיים בחלקיו המדבריים של לוח ישראל

הפך האזור ליבש יותר ופעילות הגלישות כמעט ופסקה מלהתקיים, למעט במקומות מיוחדים שידונו 

 בהמשך.  

מצפה  –מהיחסים שבין מערכת המצוקים ובין תצורת חצבה ניתן לקבוע כי יצירת המצוק של רמת בקע 

וא התפתח ככל הנראה במהלך פאזת ההרמה והתפתחות שבטה מאוחרת להשקעת תצורת חצבה, וכי ה

מיליון שנה. שלב  18-16 -התבליט העוקבת אחרי תחילת השבירה והתפתחות בקע ים המלח לפני כ

התייצבות קו המצוקים לווה בגלישות מרובות שהביאו לנסיגת מצוקים מוגבלת בשיעור של כמה עשרות עד 

( Straler, 1957ה של נחלים מסדר ראשון )על פי ההגדרה של מאות מטרים. קביעה זו נתמכת באחוז הגבו

 -מערב או שהם נחתכים קלות על ידי קו המצוק בעקבות נסיגתו.  כ –המנקזים את ראשי המצוקים לצפון 

הנחלים המנקזים את ראש המצוק שייכים לנחלים מסדר ראשון בעוד שנחלים מסדר שני  121מכלל  81%

מכלל הנחלים המנקזים את ראש המצוק אל  96%חלים, וביחד הם מהווים מסך הנ 15% -מהווים עוד כ

מערכת הניקוז של נחל הבשור. הנתונים מראים כי מאז התייצבותם של המצוקים והפסקת פעילות הגלישות 

 מיליון שנה נשארו המצוקים במקומם כמעט ללא שינוי.  2 -לפני כ
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רת אחוזם הפורץ את קו המצוק )נ.צ. עמק קדום ובו קונגלומרט של תצו –. נחל אטדים 3

1816/5508.)  

מ' מתחת לראש המצוק. בתוך העמק  30-40מ' החתור לעומק של  500 -במקום זה נמצא עמק ברוחב כ

נשמר חתך של קונגלומרט גס, מלוכד בקרבונט, המכיל פרגמנטים גדולים של סלעי צור מתצורת משאש 

  (. אלה הובלו מהר שחר הנמצא במרחק של כשני ק"מ לכיוון דרום מזרח, מעבר לעמק נחל37)איור 

 

 : קונגלומרט אחוזם ובו פרגמנטים גסים של סלעי צור מתצורת משאש בתוך עמק קדום מעל לנחל אטדים.37איור 

 

אטדים שהתפתח בין קמר הר שחר ובין קו המצוקים. הקונגלומרט שייך לסדרה של מפלסי נחלים שהושקעו 

הים התיכון ומתאצבעים עם  במהלך הפליוקן ובפלייסטוקן המוקדם באגני הניקוז של הנגב היורדים אל

(. מפלסי קונגלומרט אלה עוקבים אחרי רשת הניקוז של 1989יחידות ימיות של תצורת פלשת )זילברמן, 

(. יחסם אל המצוק מראה כי 1989נחל הבשור הקדום והם מוכרים כשייכים לתצורת אחוזם )זילברמן, 

התפתחות העמק התקיים קשר ישיר  המצוק התפתח עוד לפני השקעת הקונגלומרט בעמק הקדום. בזמן

-30בין מורדות הר שחר ובין העמק הזה, בעוד שהיום העמק הקדום מנותק ונחל אטדים התחתר לעומק 

מ' מתחתיו, כשהוא מנתק את קווי הניקוז הקדומים. למרות ההתחתרות הצעירה שהתרחשה לאחר  40

מראה על יציבות ללא שינויים מהותיים  מיליוני שנים, קו המצוקים 2-3 -השקעת תצורת אחוזם שגילה כ

 מאז ועד היום. 
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 (.1725/5272. יחסי גלישות מדרוניות ותצורת אחוזם בשולי רמת מטרד )נ.צ. 4

אזור זה ממוקם בהמשכו המערבי של מצוק הצינים המלווה את המגע שבין רמת עבדת ובין קמרי הנגב 

קרבונטיות קשות של חבורת עבדת על גבי חתך חוארי (. לאורך קו המצוק מונחות יחידות 38הצפוני )איור 

-של תצורת טאקיה, מיקום בחתך המשייך את מצוק הצינים למשפחת מצוקי העג'מה הנפוצה בלוח ישראל

מצוקי מכתש חתירה ומערכת המצוקים של רמת  –סיני. אלא שבניגוד למערכות המצוקים שנידונו עד עתה 

ו המצוקים והמדרונות חותכים את שכבות הסלע בכיוון המנוגד מצפה שבטה, שהתפתחו באופן שב –בקע 

לשיפוע השכבות, כאן התפתח קו המצוקים בכיוון התואם את שיפוע השכבות ובקצה של רמה גבוהה 

המשתפלת לכיוון צפון ומסתיימת בקו המצוקים. מצב זה  מעודד התפתחות של  –רמת עבדת  –ונרחבת 

צרים נחלים עמוקים וקניונים המאיצים את תהליכי הבליה והנסיגה נחלים המתחתרים בקו המצוקים ויו

 של המצוקים. 

 

: אזור מצוק הצינים שמדרום למדרשת בן גוריון, ראש נחל הבשור ונחל ציפורים כפי שהם משתקפים במפה 38איור 

דת הבנויה מסלעי חבורת (. בולט המעבר בין רמת עב2013, גיליון שדה בוקר )אבני ווילר, 1:50,000גיאולוגית בקנ"מ 

הנמצאים מצפון  -רכס חלוקים ומורדות הר בוקר  –עבדת והמופיעה בחלק הדרומי של המפה לקמרי הנגב הצפוני 

והבנויים מסלעי חבורת יהודה. שוליה הצפונים של רמת עבדת מלווים בגלישות נרחבות. נחל ציפורים המנקז את 

 מערבית של המפה.  –מית חלקה הצפוני של רמת מטרד נמצא בפינה הדרו

 

תופעה נוספת הנגזרת מכיוון השכבות היא הופעה נרחבת של גלישות מדרון השולטת בשוליו הצפוניים של 

רמת מטרד ובאגן נחל ציפורים. גלישות המדרון גורמות להתפרקות החתך של חבורת עבדת המונח על גבי 

נגלומרט של תצורת טאקיה. בשוליו הדרומיים של עמק נחל הבשור הגלישות מתאצבעות עם יחידות קו

( שהושקעו במוצא נחל ציפורים המנקז את רמת מטרד לצפון והיה בעבר 1989תצורת אחוזם )זילברמן, 

.  יחסים אלה NQaבסימון  38יובלו של נחל הבשור. יחידות קונגלומרט אלה מסומנות במפה שבאיור 

 מיליוני שנה. 2-3 -המתקיימים בשולי עמק נחל הבשור מראים על יציבות במיקום המדרונות מזה כ
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ואדי אל עריש הנמצא  –נחל ציפורים של היום פונה בזווית חדה למערב ומצטרף לאגן הניקוז של נחל לבן 

 1.5סיני במהלך –הרחק במערב. שינוי זה מהווה חלק ממערך כולל של שינויי ניקוז שהתרחשו בלוח ישראל

משני עבריו של קו מיליוני השנים האחרונות שנגרם בגלל הרמה והטיה טקטונית של דרום ישראל  1 -

סטרוקטורלי החוצה את הנגב מצפון לדרום והעובר כאן. מעברו המזרחי של הקו הוטו  שטחים נרחבים 

לכיוון מזרח, בעוד שמאזור זה ולכיוון מערב השטח עבר הטיה והרמה גם ביחס לאגן צפון סיני, כפי שבא 

, נחל לוץ ובנחלים הנמצאים לאורך שוליו אירגון במערך הניקוז של נחל ציפורים-לידי ביטוי בשינויים ורה

 (.  1998המערביים של אגן נחל פארן )אבני, 

 

תהליכים מדרוניים בעקבות אירוע כיבוש נחל צין  –. תצפית מקבר בן גוריון אל עמק נחל צין 5

 (.1791/5286וסיכום הסיור )נ.צ. 

ובעמק נחל צין הנמצאים מדרום ממרפסת התצפית שברחבת קבר בן גוריון אפשר להבחין במצוק הצינים 

(. בשונה מן הנוף 39לנו. מצוק הצינים בולט בעומקו ובחתירה הארוזיבית הגדולה המלווה אותו )איור 

ק"מ למערב, כאן בולט העדרם של הגלישות כמלוות  7 -שנראה בתחנה הקודמת הממוקמת במרחק של כ

סוי. עיקר עיצובו של האזור נוצר במהלך את המצוקים והמדרונות ואלה ניצבים חשופים וכמעט ללא כי

החתירה הצעירה של נחל צין הפונה כאן בזווית חדה למזרח בדרכו אל הערבה וים המלח. אירוע זה התרחש 

( והעדר הגלישות בקטע זה של אגן נחל צין Avni and Zilberman, 2007מיליון שנה ) 1 – 1.5 -לפני כ

מיליוני שנה, ככל הנראה בגלל החרפת תנאי היובש של  2-1.5מהווה עדות להפסקת תהליך הגלישות מזה 

 (. Amit et al., 2006מדבר הנגב וסיני )

האחת קדומה  –למרות העדרם הבולט של הגלישות ניתן לראות בתצפית לכיוון דרום מערב שתי גלישות 

צין )איור והאחת צעירה. הגלישה הקדומה תלויה על שפת העמק העמוק של נחל חווארים מתחת לראש 

(, והיא מהווה המשך לסדרת הגלישות שליוו את מורדות רמת עבדת ורמת מטרד עוד מהזמן שקדם 38

להתחתרות הצעירה של נחל צין. הגלישה השנייה נמצאת בעומק קניון עין עבדת. הופעתה בעומק הקניון 

–יים של לוח ישראלמיליון שנה אין גלישות פעילות באזורם המדבר 2סותרת לכאורה את הקביעה שמזה 

סיני. אלא שגלישה זו התפתחה במוצא הקניון העשיר במים של מעיין עין עבדת, המעיין הגדול ביותר במרכז 

הנגב, ולפיכך ממשיכה בנקודה זו הרוויה של תצורת טאקיה ובעקבות זאת התרחשה הגלישה הצעירה 

 התורמת להרחבת קניון עין עבדת. 
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לדרום מקבר בן גוריון. בנוף זה בולטת הארוזיה הישירה על מצוק הצינים כאשר גלישות אינן : תצפית למזרח ו39איור 

מיליוני השנים האחרונות  1.5-1נוכחות. היות ואזור זה התפתח בעקבות התחתרותו נחל צין לכיוון מזרח במהלך 

(Avni and Zilberman, 2007העדר הגלישות מהווה ביטוי להפסקת התנאים הדרושים ,)  להתפתחות הגלישות בפרק

 מיליוני השנים האחרונות.  2 -זמן הנאמד בכ

  

 סיכום הסיור: 

סיני על רקע ההתפתחות -בסיור זה הדגמנו את התפתחות מערכות המצוקים הגדולים בלוח ישראל

מיליוני השנים האחרונות. בכל מערכות המצוקים שנבחנו נמצא  25-20טקטונית של אזורנו במהלך -המורפו

 במיקומם ובהתפתחותם שותפים שלוש עקרונות יסוד: כי

חתך גיאולוגי מתאים שעבר הטיה טקטונית ובו יחידות סטרטיגרפיות קשות בעלות עמידות  .1

 מורפולוגית גבוהה המונחות על גבי חתכים רכים של אבן חול, חוואר וחרסית. 

היוצר טריז גיאומטרי בין מישור גידוע של החתך הגיאולוגי על ידי מישור הגידוע האוליגוקני באופן  .2

 הגידוע הכמעט אופקי ובין היחידות הסטרטיגרפיות הנטויות.

סיני הדרושים על מנת להבליט ולהרים את –קיומם של אירועי הרמה טקטונית של לוח ישראל .3

 מערכות המצוקים מעל לסביבתם. אירועים טקטונים אלה התרחשו בכמה שלבים שעיקרם: 

-1הרמה טקטונית ראשונית תוך כדי האוליגוקן באופן שהקנה לסלעים האיאוקניים שיפוע של  .א

מיליוני שנה תוך כדי  32-25 -מעלות כלפי צפון הלוח. הרמה איטית זו שהתרחשה לפני כ 3

 האוליגוקן והיא שהביאה להתפתחותו של מישור הגידוע הרגיונלי. 
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מיליון  25-24מפרץ סואץ שהחלה לפני  –סוף  הרמה טקטונית נמרצת המלווה את ביקוע ים .ב

 שנה ויצרה את מצוקי התיה, העג'מה, מצוקי מכתש חתירה ומצוקים אחרים בעומק הלוח. 

הרמה נוספת הקשורה בהתבססות מערכת השבירה של בקע ים המלח והרמת הלוח החל  .ג

מצפה  –רמת בקע מיליוני שנה. בשלב הזה נוצרו מצוקי מכתש רמון וקו המצוקים  18-16מלפני 

 שבטה ומצוקים אחרים. 

לאחר ההתפתחות הראשונית של המצוקים לאורך קו המגע שבין היחידות הקשות והיחידות הרכות 

נסוגו בהדרגה המצוקים לאורך הטריז הגיאומטרי עד להתפתחות חתך עבה של היחידות הקשות 

של היחידות הרכות יצרו  שהספיק להתייצבותם הראשונית. גלישות של קטעי חתך על המדרונות

נסיגה הדרגתית נוספת המלווה גם בשריון המדרונות בתוצרי הגלישות שהאטו את קצבי הבליה, עד 

מילוני השנים האחרונות. מאז תחילת תהליך ההתייצבות של המצוקים הם  2 -להפסקת התהליך ב

ם ומיוחדים. נסוגו כמה עשרות עד כמה מאות מטרים ממקומם המקורי, למעט במקרים חריגי

לתהליכי נסיגה אלה השפעה שולית על מיקום פרשות מים שנשארו ברוב המקרים בצמידות לקווי 

המצוקים. פריצות מקומיות של פרשות המים אירעו בעיקר בשל פעילות טקטונית של הרמה והטיה 

שיצרו סדר חדש באגני ניקוז בהתאם לתכתיבים המורפוטקטונים החדשים. במקרים אלה כוח 

חתירה של המים שזרמו בנחלים הראשים היה בדרך כלל ספק האנרגיה הדרושה לתהליך השינוי ה

 סיני.-שהתרחש. הדגמות לתהליך זה נפוצות בלוח ישראל

 

  תודות:

המחבר מבקש להודות לרבים וטובים שהצטרפו למסעות המחקר בסיני ובניהם לארי מטמון, צפריר לוי, 

יס, מיכה שיק, דני ולפשטיין ועוד אחרים ששמם נשכח, שלא בצדק, עם אלי אשכנזי, יורם פז, מירון נומ

 השנים. 

 נבחרים: מקורות

. פלאוגיאוגרפיה וטקטוניקה בנגב המרכזי ובשולי בקע ים המלח בסוף הנאוגן וברביעון. עבודת דוקטור, 1998אבני, י., 

 GSI/24/98האוניברסיטה העברית, ירושלים. דו"ח המכון הגיאולוגי 

תרומה להבהרת דרך היווצרות בקעים.  –. הטקטוניקה של השוליים המערביים של הערבה הדרומית 1970צ.,  גרפונקל,

 עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים. 

מערבי בנאוגן ובקוורטר. עבודת דוקטור, האוניברסיטה  –. התפתחות הנוף בנגב המרכזי, הצפוני והצפון 1989זילברמן, 

 ת, ירושלים.העברי

. סטרטיגרפיה ופטרולוגיה של תצורת חצבה בערבה ובנגב: השלכות לגבי התפתחות אגני השקעה 2000קלבו, 
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 :2סיור 
 

חוות מי נגר, עדויות בין תחומיות לשביית נחל הבשור הקדום על ידי נחל צין, ומה 

 שביניהם

 

 נורית אגם וארנון קרניאלי

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 

 תחנות הסיור:

  :חוות משאש – 1תחנה 

קמ"ר, נמצאת במעבר בין אזורי האקלים צחיח למחצה  5-פני כ-חוות הניסויים ואדי משאש, המשתרעת על

וצחיח, אזור הרגיש ביותר לשינויי אקלים. החווה הוקמה בראשית שנות השבעים ומאז מתקיים בה מחקר 

. החווה agroforestryקציר מי נגר לצורך יישומים חקלאיים, תוך דגש על חקלאות מקיימת ומגוונת בשיטות 

ממוקמת על הגדה הדרומית של ואדי משאש, לאורכו הוקמו חלקות הניסוי, אליהן מוטים מי שיטפונות 

 מהנחל. שטחי קרקע גדולים שאינם צמודים לוואדי משמשים למחקר סביבתי. 

 

 :חרותות בהר מחיה – 2תחנה 

(.  הר מחייה הוא שנחקקו בסלעי גיר בהירים בעלי קרום כהה )פטינה ברחבי הנגב התגלו רבבות חרותות סלע

חרותות סלע  5,000-רק אתר אחד, המציג מקבץ שלהם. כאן, באזור הר מחיה לבדו, תועדו למעלה מ

 המתארים חיות טורפות, יעלים, גמלים, חמורים, וגם מה שנראה כמו בני אדם. 

 

 :מרכז מבקרים עבדת – 3תחנה 

 ון קצר על ציר המסחר הנבטי שבין פטרה לנמל עזה המכונה דרך הבשמים. צפייה בסרט 

 

 :חוות אבן ארי – 4תחנה 

 1957פרויקט מדעי לשחזור חוות מי הנגר שמטרתו מחקר ופיתוח חקלאות מדברית.  המיזם החל בשנת 

סיק ממנה על ידי פרופ' אבן ארי כדי לשחזר את החקלאות המדברית הקדומה שאפיינה את הר הנגב, ולה

על אפשרות הקיום של חקלאות מודרנית באזורי המדבר.  מטרת הניסוי הייתה חקר חקלאות הנגר, 

המסתמכת על מי הנגר המדבריים לצורך השקיית הגידולים, בניגוד לחקלאות הבעל. כיום המיזם מופעל 

 .גוריון, באינטנסיביות מחקרית פחותה-על ידי האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן
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 :עין עבדת עליון – 5תחנה 

 ( מאובנים מנחים בחתך הקירטוני. Foraminiferaפורמיניפרים )

 

 :ראש עין מור – 6תחנה 

 אתר פרהיסטורי, עדות למפלס נחל בשור הקדום?

 

 :בור חווארים – 7תחנה 

בור לאגירת מי נגר, חצוב בסלע קירטון מקורה מהתקופה הנבטית )?(.  שימש ולהרוות צמאון הנוודים 

 והבהמות שנעו לאורך על דרך הבשמים. 

 

 תצפית מקבר בן גוריון – 8תחנה 

 סקירה גאולוגית, טופוגרפית, וגאומורפולוגית.

 

 עין עבדת – 9תחנה 

 )טרוונטין(תיארוכים באמצעות גיר המעיינות 

 

 שדה צין – 10תחנה 

 אגם קדום בתוואי נחל צין עם גבעות משאר.

 

 נחל הרועה – 11תחנה 

 מפער מים רחב.  עדויות לנפחי הזרימה הקדומים.

 חזרה לירוחם.  
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 :3סיור 

 תקופות אתרי: הנגב בהר קדומים פעילות וגלי בערבה הנחושת מרבצי ניצול

 ירוחם בסביבות והברזל הברונזה

 3'דוידוביץ ואורי 2בארי רון, 1יוסף בן ארז

 אביב תל אוניברסיטת, הקדום המזרח ותרבויות לארכיאולוגיה החוג 1
 העתיקות רשות 2
 העברית האוניברסיטה, לארכיאולוגיה המכון 3

 מבוא

 גלי: הנגב של בהיסטוריה ביותר המסקרנות התופעות אחת את מייצגת ירוחם אזור של הארכיאולוגיה

(, הקדומה הברונזה תקופת) ס"לפנה הרביעי האלף במפנה האחד – מוגדרות בתקופות חיים-קצרי פעילות

 האלף ראשית סביב והשלישי(, הביניימית הברונזה תקופת) ס"לפנה השלישי האלף מחצית סביב השני

, האחרונים העשורים מן ארכיאולוגים-גיאו מחקרים שורת אחרי, כיום(. הברזל תקופת) ס"לפנה הראשון

 מידה בקנה להפקה ישיר באופן קשורה הרבים האתרים הופעת המקרים בשלושת כי להציע שניתן נראה

 הרציף המדברי במרחב המצויים אחרים משאבים גם שניצלו, ניידות חברות בידי בערבה נחושת של נרחב

 מסוגי אחד כל שמילא המסוים התפקיד על במחקר ער דיון קיים, זאת עם. בלבנט הנושבת לארץ שמדרום

. יושביהם זהות על גם הברזל ובתקופת הנחושת של והמסחר ההפקה במערך הקשרם על, השונים האתרים

 לסוגיות שהוצעו ובפתרונות המחקרים בתוצאות נדון, תקופה מכל מייצגים באתרים נבקר הסיור במהלך

 . השונות

  המחקר תולדות

' עסלוג ביר ומרחב בוקר שדה, ירוחם סביבות ובכללם, הנגב בהר לתקופותיהם הארכיאולוגיים האתרים

 ארכיאולוגיות וחפירות סקרים מבוסס מחקר כי אם, שנים ממאה למעלה מזה נחקרים(, שדה משאבי)

 היו בנגב אלו תקופות של המחקר חלוצי. ישראל מדינת קום עם רק החל והברזל הברונזה תקופות באתרי

' 60-ה בשנות הצטרפו אליהם(, Aharoni et al. 1960; 1960 גליק' )50-ה בשנות אהרוני ויוחנן גליק נלסון

(. 1979) כהן ורודולף( 1974) משל זאב(, 1967) כוכבי משה, (1967) רותנברג בנו ובהם רבים חוקרים' 70-וה

 המחקר את ביצע(, היום העתיקות רשות) העתיקות באגף הדרומי האזור כראש ממושך זמן שכיהן, כהן

 שחלקו, זה מחקר במסגרת(. 1986) שלו הדוקטורט עבודת במוקד עמד שאף, אלו תקופות של ביותר הנרחב

 לקראת" בנגב החירום סקר" שכונה למה במקביל, 80-ה שנות מחצית ועד 70-ה שנות משלהי התבצע הארי

 התקופות מן אחת לכל המתוארכים אתרים בעשרות כהן חפר, בנגב והתבססותו מסיני ל"צה העתקת

 העוסק אחדכרך , כרכים בשני התפרסמו וחפירותיו סקריו תוצאות. דמיוני נשמע שכיום בהיקף, הללו

 העוסק שניכרך ו( 1999 כהן; הביניימית והברונזה הקדומה הברונזה, הכלקוליתית) הקדומות בתקופות

 (. 2004 אמין-וכהן כהן) והפרסית הברזל בתקופות
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 שנים באותן נוספות מחקר ומעבודות החירום סקר מחוליות, כהן של מחפירותיו הנתונים הצטברות עם

 הארכיאולוגית התמונה משכנע באופן התבררה(, 1998 אחיטוב; Rosen 1987 ;Haiman 1989למשל )

 בסקרים שויכו אליהם, ושגשוג פריחה גלי ובה, ס"לפנה הראשון-החמישי באלפים האזור של הדופן יוצאת

 המידע עושר. הארכיאולוגי הממצא מבחינת לחלוטין כמעט אילמות דעיכה תקופות לצד, אתרים מאות

 הארכיאולוגי ברקורד נוודיות חברות של לזיהוין הנוגעים מתודולוגיים היבטים לגבי הן רבים דיונים עורר

 שמאחורי והסיבות הנצפים הדגמים של פרשנותם לגבי והן(, Rosen 1992; 1989 ופרבולוצקי פינקלשטיין)

 על ובראשונה בראש התבססו אלו מחקרים(. Finkelstein 1995; 1993 היימן) הנגב בהר הפריחה תקופות

 האדריכלות, הישובים מיקום – המקראיות בתקופות הארכיאולוגי המחקר של המרכזיות הבניין אבני

, האחרונים בעשורים. ובחפירות בסקרים שנאסף למידע בהתאם – חרס כלי על בדגש, החומרי והממצא

 חדש במידע הדיון הועשר, בנגב הארכיאולוגית השדה עבודת בהיקפי המשמעותית ההצטמצמות אף ועל

 ובדיקות, מתכת ולחפצי חרס לכלי מוצא בדיקות, רדיומטרית כרונולוגיה בהם, אנליטיים מחקרים תוצאת

 גלי של רבים היבטים מחדש לבחון מאפשרים אלו מחקרים. עצמם באתרים חדשות גיאוארכיאולוגיות

 .הסיור לתחנות בזיקה להלן יידונו והם, הנגביים הפריחה

 באזורי אינטנסיבי ארכיאולוגי ממחקר התקבלה הרחב בהקשרם הנגב הר אתרי להבנת נוספת תרומה

 מ"ק 25-כ) תמנע ובקעת( המלח לים דרומית מ"ק 40-כ) פינאן ואדי - בערבה המרכזיים הנחושת כריית

 באלפים הנחושת הפקת פעילות של הכרונולוגית המסגרת חודדה, ובראשונה בראש(. אילת למפרץ צפונית

 מערכי של והתרבותיים החברתיים, הטכנולוגיים ההיבטים של עומק מחקרי בוצעו ולצידה, ס"לפנה 1-4

 בפינאן העיקריים ההפקה זמני בין ניכר מתאם קיים כי הראה החדש המחקר. הקדומים וההפקה הכרייה

 בין לקשרים ואנליטיות חומריות עדויות עם ובצוותא, הנגביים הפריחה גלי ובין( בתמנע מסוימת ובמידה)

 . כולו המערך של מחודשת הערכה מתחייבת והנגב הערבה

 והתרבותית הכרונולוגית המסגרת

 להבחין יש, הזה בהקשר(. 1 איור) האחרונות בשנים משמעותיים שינויים עבר הנגב בהר האתרים תיארוך

 שבמוקד בתקופות) החרס כלי של ומאפייניהם צורתם סמך על לרוב הנקבע, יחסי ארכיאולוגי תיארוך בין

 מפוחמים עץ שרידי או ופירות זרעים בעיקר, רדיומטריים תאריכים על המבוסס מוחלט תיארוך לבין(, הסיור

 התרבותי שהמהלך ההבנה מהחוקרים חלק אצל התחדדה האחרונים בעשורים. באתרים שנאספו

 הוא, רועים-נוודים חברות של ובפעולתן בהווצרותן הקשור, בלבנט הנושבת לארץ שמדרום במדבריות

 על שמקשה מה(, Rosen 2011a, 2017) הנושבת הארץ של מאלו אחרים שינוי קצבי ובעל אוטונומי בעיקרו

 מאות הצטברות עם. יחסיים טיפולוגיים אמצעים על בהתבסס והישימון המזרע בין כרונולוגי מתאם קביעת

 מהתלות' להשתחרר' כעת ניתן הנגב הר ומאתרי בערבה הנחושת ממרכזי רדיומטריים תאריכים

 ארכיאולוגיות  בהנחות תלויות-בלתי במשקפיים הכרונולוגית המסגרת את ולבחון יחסית בכרונולוגיה

 בידי המדברי המרחב נתפס שבו לאופן הקשורים מקבעונות השתחררות גם נדרשת, זאת לצד. קודמות
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 לרבות, במדבר השינוי תהליכי את להכפיף הנטייה ובראשם, הנושבת בארץ הוא עיסוקם שמוקד חוקרים

 .  המזרע אזורי של לאלו, ומניעיהם קצביהם

 

 השתנה והברזל הברונזה תקופת אתרי של התיארוך. לפנה"ס 4-1באלפים  תרבותית-הכרונולוגית המסגרת: 1 איור

)עמודה  בנגב שהתמונה תשומת לב לכך. פתוחות שאלות נותרו ועדיין, המחקר שנות לאורך משמעותי באופן

 .  )עמודה שמאלית( הנושבת בארץ התרבותיים לשינויים חופפת תמידמרכזית( אינה 

 

 לשלב האזור של הבסיסי המחקר במסגרת שויך, הקדומה הברונזה מתקופת, הנגב בהר הראשון הפריחה גל

 לערך ס"לפנה 2850-3050 הזמן לפרק כלומר(, Beit-Arieh 1983 ;Finkelstein 1990) התקופה של 2

 הקדום העיור מחזור רקע על הובן זה גל(. Regev et al. 2012) עדכנית רדיומטרית כרונולוגיה של במונחים

 ואשר הנושבת הארץ בגבול השוכנת(, II-III שכבות) ערד בעיר ונקשר תקופה באותה שחל ישראל בארץ

(. 1997 ואחרים עמירן" )למדבר שער עיר" היתה, אחרים חוקרים גם כמו, עמירן רות, האתר חופרת לדעת

 של הקבע יושבי את הן שכללה, יישובית פירמידה של בראשה עמדה שערד היתה במחקר שרווחה התפיסה

 בקשרים נמצא זו לתפיסה חיזוק; וסיני הנגב של הנוודית המערכת את והן הדרומיים הנושבים החבלים



 2021ירוחם  החברה הגיאולוגית הישראלית 

48 
 

 סיני ובדרום בערד שיוצרו חרס כלי לרבות, סיני בדרום הגבוה בהר שהתגלו ואתרים ערד שבין חומריים

 קרמיקה על פעם אי שנעשו הראשונים הפטרוגרפיים המחקרים מן באחד שנלמד כפי, האזורים בין והובלו

 של התנחלות כתהליכי הובנה הנגב בהר אתרים של הופעתם, זה באופן(. Amiran et al. 1973) באזורנו

 מרוחקות לסחורות' מתווכים'ם כאתרי היתר בין שימשו אשר, ערד של המדברית בפריפריה נוודיות קבוצות

 כמו, מקומיים גלם מחומרי סחורות עבור משניים ייצור כאתרי או/ו( סיני מדרום חרס וכלי נחושת למשל)

 המורכבים, אלו לאתרים טובה דוגמא. חרוזים לתעשיית קונכיות כמו, מרוחקים או, המכתשים מן חול אבני

' ס בידי שנחפר, רמון במצפה הגמל אתר היא, ופעילות מגורים יחידות מוקפות מכלאות/מחצרות בבסיסם

 הקדומה הברונזה לתקופת הנגב הר אתרי של התיארוך, ברם(. בסיור 4 תחנה והשוו; Rosen 2011b) רוזן

 ראשית עם לביקורת זכה ולכן, פערורים שברי בעיקר, דלים קראמיים מכלולים על התבסס בלבד 2

 מאזור החדשים התאריכים(. Sebbane et al. 1993) המדבר מרחבי רדיומטריים תאריכים של ההצטברות

 כבר החל הנגבי הפריחה שגל כך על מצביעים, זה בסיור 4-ו 1 תחנות לרבות, הנגב מהר ובעיקר פינאן

 משמעותיים לשינויים חופף זה גל. ערד העיר של לעלייתה קודם דהיינו, ב1 הקדומה הברונזה תקופת במהלך

 תחילה שכללו(, החוף מישור ודרום השפלה) בלבנט הנושבת הארץ של מערבי-הדרומי במרחב שארעו

 של שלב ובהמשך, )אזור קרית גת( ערני בתל ומבוצר גדול אתר סביב יישובית מערכת של התעצמות

 Brandl למשל) הקדומה המצרית המדינה של כינונה מתהליך כחלק האזור של דרומו על מצרית השתלטות

1992 ;Porat 1992 ;Anđelković 1995 ;2007 יקותיאלי.) 

 כביטוי דווקא פורש השני הגל, הנגב בהר הראשון הפריחה לגל שניתנה המסורתית לפרשנות הפוכה בצורה

 רווחת מתפיסה כחלק, 3 הקדומה הברונזה תקופת בשלהי ישראל-בארץ העיור קריסת את שליוו לתהליכים

. נוודיות חברות של עלייתן עם( הביניימית הברונזה תקופת זה במקרה) עירוניות-לא תקופות זיהוי של

 הברונזה תקופת בכינויים גם שנודעת) הביניימית הברונזה מתקופת הפריחה גל עבור שהוצעו המודלים

 התנחלות תהליכי לבין מבחוץ הנגב אל נוודים של חדירה בין נעו( 1 התיכונה הברונזה ותקופת 4 הקדומה

 בדגם חוזר שימוש לצד(. Dever 1980 ;Finkelstein 1989; 1967כוכבי ) מקומית נוודית חברה של פנימיים

 השני הגל את המאפיין נוסף דומיננטי מרכיב, הראשון לגל בדומה וחדרים מכלאות/מחצרות המורכב האתר

 עין טיפוס( "א(: Haiman 1996) טיפוסים מספר על הנמנים(, דונם 10-20) וגדולים מרכזיים אתרים הוא

 בסיור 3' מס תחנה ראו) כלל מכלאות וללא, חדריים-חד אליפטיים/עגולים ממבנים בעיקרו המורכב", זיק

 של שילוב לצד היקפיים קירות קווי ובו תלולה טופוגרפית שלוחה על הבנוי אתר", ירוחם הר טיפוס( "ב(; זה

 נחל טיפוס( "ג(; זה בסיור 2' מס תחנה ראו) חצרות/מכלאות לרבות, שונים בגדלים ומצולעת מעוגלת בנייה

 שבעהכ. הקדומה הברונזה מתקופת החל המוכר בדגם וחדרים מכלאות/חצרות של צפוף שילוב ובו", ניצנה

 ניצנה ונחל רסיסים באר מאתרי, האזור של הצפוני בחלקו נמצאים וכולם, הנגב בהר התגלו מרכזיים אתרים

 כשלב נתפסה ימיתיהבינ הברונזה תקופת, בעבר(. 1999 כהן) מזרח בצפון צייד הר אתר ועד מערב בדרום

 וגובר ההולך השימוש ברם, ס"לפנה השלישי האלף של האחרון לרבע מעיקרו המתוארך יחסית קצר

 השנייה המחצית כל את מכסה שכיום, התקופה של משכה בהבנת דרמטי לשינוי הוביל רדיומטרי בתיארוך

 הפריחה גל כי מראים הנגב מהר הרדיומטריים התאריכים, כך בתוך(. Regev et al. 2012) זה אלף של
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 2650 סביב) 3 הקדומה הברונזה תקופת של המאוחר בחלקה כבר, הנושבת הארץ במונחי, החל השני

 לשלב תואם זה זמן פרק(. לערך ס"לפנה 2250) הביניימית הברונזה תקופת מחצית עד רק ונמשך(, ס"לפנה

 .Ben-Yosef et al) איפדן חמרה רבת'ח של המפתח אתר את הכולל, בפינאן נחושת של אינטנסיבי הפקה

2016 ;Gidding 2016 .)התרבותיים לשינויים חופף אינו, כקודמו, בנגב השני הפריחה גל גם כי, מכאן יוצא 

 אלו ובין הנגב בהר ההתפתחויות בין דווקא מעניין מתאם מסתמן, בעת בה. בלבנט הנושבת בארץ

 פי על 1-ו 0 שושלות) הראשונה המצרית המדינה של ההתגבשות את מלווה הראשון הגל: שבמצרים

 (. 3-6שושלות ) הקדומה הממלכה לימי חופף השני הפרק ואילו(, המצרית הכרונולוגיה

 בתקופת שלישי פריחה גל הנגב הר חווה, ס"לפנה השני האלף של מרביתו את המכסה ארוך פער לאחר

 חדרים של היקפית חגורה מוקפות חצרות - זה גל מרכיבים מרכזיים ארכיאולוגיים דגמים שני. הברזל

 ממספר המורכבים מלבניים ומבנים(; 1979 כהן' )מצודות' לכינוי החוקרים מן חלק ידי על שזכו'(, סוגרים)'

 האופייני המגורים מבנה על שונות ואריאציות ומהווים, בעמודים שימוש כוללות שמחיצותיהן יחידות

 כגון נוספים אלמנטים גם קיימים, לצדם .'המרחבים-ארבעת בית' המכונה, הנושבת בארץ זו לתקופה

 במחקר ניטש שנים-ארוך ויכוח(. Haiman 1994, 2003) קטנים עגולים ומבנים מכלאות/חצרות, מגדלים

 כחלק הנגב הר אתרי את שזיהו אלו בין', המצודה'/המכונס הדגם ובייחוד, אלו דגמים של מהותם לגבי

 שבטים של התנחלות אתרי בהם שראו אלו ובין הדרומי הספר להגנת הנושבת הארץ של ממלכתי ממערך

 רותנברג למשל ראו, השונות לדעות) ואדומים עמלקים כמו במקרא הנזכרים כאלו לרבות, מקומיים נוודיים

 הועלו המחקר בראשית(. Meshel 1994 ;Faust 2006; 1984 פינקלשטיין; Herzog 1983; 1979 כהן; 1967

 בעקבות, ברם; ס"לפנה 10-ה והמאה 13-ה המאה בין, הנגבי הפריחה גל לתאריך באשר שונות דעות

 ההבנה פי לעש', א2 הברזל לתקופת האתרים את לתארך יש לפיה התפיסה התקבעה כהן של חפירותיו

-1000) במקרא המאוחדת הממלכה ימי את היסטורית מבחינה חפפה 90-ה שנות מחצית עד המקובלת

 מן מצרי מלך, שישק למסע לעתים יוחסה( חורבנם או) האתרים נטישת, בהתאם(. לערך ס"לפנה 925

 הממושכים הכרונולוגיים הויכוחים. במצרים והן במקרא הן מתועד ישראל לארץ שמסעו 22-ה השושלת

 הובילו, ההיסטורית משמעותה על', א2 הברזל תקופת של ולמשכה לזמנה בנוגע האחרונים בעשורים

 במועד שנה 60-כ של פער ביניהן יש אשר -' נמוכה'ו' גבוהה' - כרונולוגיות שיטות שתי של להתקבעותן

 המשנה שלבי שני בין המעבר בתיארוך גם כמו( לערך ס"לפנה 920 למול 980) זו תקופה של ההתחלה

(. Mazar and Bronk Ramsay 2008 למול Finkelstein and Piasetzki 2010 למשל השוו) בה שהובחנו

 לבין ביניהם שנמצא הישיר הקשר בשל, האחרון בעשור לחלוטין השתנתה הנגב הר אתרי הבנת, בעת בה

'(, נגבית קרמיקה' המכונה) ביד שעשויה פשוטה קרמיקה בתוך. בערבה המשגשגת הנחושת תעשיית

 נוצרו הכלים כי המעידים נחושת סיגי שברי נמצאו, הנגב בהר החרס כלי במכלולי משמעותי מרכיב שמהווה

 עדויות לשלל מצטרפת זו עדות(. Martin et al. 2013( )בתמנע גם ואולי) בפינאן הגדולים ההפקה במרכזי

 בתקופת אחד תרבותי ממרחב חלק והערבה הנגב היות על המעידות ואדריכליות חומריות, כרונולוגיות

 Levy, Najjar and Ben-Yosef) הקדומה האדומית הישות התפתחה בו המרחב את בו הרואים שיש, הברזל

 בלעדי באופן שייך הנגבי הגל לפיה לאחרונה שהשתרשה הקביעה אף שעל, מתברר עוד(. 2 איור( )2014
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 מאה) 1 הברזל בתקופת החל – יותר ארוך למעשה היה משכו', הקדומה' א2 הברזל תקופת' המכונה לאופק

 בו המועד, ס"לפנה 830 סביב', א2 הברזל תקופת סוף ועד( 6-ו 5' מס תחנות ראו, לכן קודם אף או 11

 הפסקת(. 7' מס תחנה ראו, Ben-Yosef and Sergi 2018) בערבה הנחושת הפקת חד באופן הופסקה

 הגדולה העיר של החרבתה את כללה שגם, חזאל בימי באזור הארמית להתערבות מיוחסת הנחושת הפקת

 קפריסין של בלעדיותה בהבטחת כלכלי אינטרס לארמים היה הנראה ככל. פלשת באזור( צאפי-א תל) גת

 על ס"לפנה 9-ה המאה של השנייה במחצית המחודשת בעלייתה תמכו והם, כולו במרחב נחושת כספקית

 . הערבה מן נחושת של וההפצה הייצור מערך חשבון

 

 

 ושחזור, הברזל בתקופת הנגב הר אתרי ריכוז אזור(, פינאן וואדי תמנע בקעת) בערבה הנחושת הפקת מרכזי: 2 איור

 (. Ben-Yosef, in press) ס"לפנה 9-11 במאות אדום ממלכת של הכללי תחומה
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 סביבתיים והיבטים הסיור תכנית

 בצפון וירוחם במערב שדה משאבי, בדרום עבדת שבין במרחב, הנגב הר של הצפוני בחלקו נערך הסיור

 שדה משאבי, הנגב צמת, ירוחם בין המקשרים הכבישים לאורך מרוכזות התחנות מרבית(. 3 איור) מזרח

 את המאפיינים העיקריים הארכיאולוגיים הדגמים את מייצגים במסלול הכלולים האתרים. בוקר ושדה

-וגיאו ארכיאולוגיים מחקרים לאחרונה נערכו האתרים ברוב, בנוסף. הנגב בהר והברזל הברונזה תקופות

 בתקופות בנגב הפעילות מערכי של המחודשת להבנה בתרומתם נדון תחנה ובכל, שונים ארכיאולוגיים

 להתרשם כדי ארבע-בשלוש להסתפק ניתן, המוצעות התחנות שבע שמתוך כך וכנןתמ המסלול. השונות

 שחלק העובדה לאור חשוב עניין, המסלול בתכנון גמישות יש זו בדרך. הנגב בהר הפריחה גלי מתופעת

 בשנים בנייה בעקבות להיהרס עשויה 1' מס ושתחנה, תיאום ודורשים אש בשטח נמצאים מהאתרים

 . הקרובות

 הגלים לשני ייצוג ובו וייחודי קטן אתר היא 1' מס תחנה. הברונזה תקופת באתרי ביקור כולל הראשון החלק

 העיקריים הטיפוסים שני את מציגות 3-ו 2' מס תחנות. והביניימית הקדומה הברונזה מתקופות, הראשונים

 להר טיפוסי ארעי אתר מציגה 4' מס תחנה. הנגב בהר הביניימית הברונזה מתקופת מרכזיים אתרים של

 באתרי ביקור כולל השני החלק. הראשונים הגלים משני לפעילות עדות המכיל, ס"לפנה 4-3 באלפים הנגב

 6' מס בתחנות כאשר', מצודה'ה מטיפוס אתרים נחפרו( 7-5) האחרונות התחנות בשלוש. הברזל תקופת

 שבוצעו בפעילויות, האתרים של בכרונולוגיה נדון אלו בתחנות'. מצודות'ל מחוץ נוספים מבנים גם נבדקו 7-ו

 . הרחב והתרבותי החברתי ובהקשרם בהם
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 הקדומה הברונזה תקופות אתרי בכחול מוצגות על גבי מפה טופוגרפית של הנגב הצפוני. הסיור תחנות: 3 איור

 .הברזל תקופת אתרי ובכתום, והביניימית

 

 אל, בדרום העליון צין נחל של הניקוז ואגן האאוקנית עבדת רמת של הצפוני הקצה מן נפרס הסיור אזור

, צבוע קערי) שביניהם והקערים( וחתירה חלוקים, בוקר קמרי) מערבי-הצפוני הנגב של הקמרים מרחב תוך

 בנחלים גם הנחשפת, יהודה חבורת של ודולומיט גיר ברובם בנויים הקמרים ראשי(. 4 איור( )וירוחם בוקר

 וצור קירטון בנויים הקמרים שולי ואילו, הבשור נחל של' דייקה'וה הרועה נחל, רביבים נחל כגון הרכס חוצי
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 סדימנטים בחלקם צבורים והם, יותר צעירים רבדים אף נחשפים בקערים; ומשאש מנוחה מתצורות

 לשוליים פרט, התיכון הים לעבר הבשור נחל דרך מנוקז האזור מרבית(. לס) ופלוביאליים אאוליים

 עין) צין בבקעת - הסיור מרחב בשולי רק מצויים קבועים מים מקורות. הסיור אזור של מזרחיים-הדרומיים

 מים ומאגרי בורות חפירת'(. עסלוג ביר) שדה משאבי ובאזור(, ירוחם באר) בירוחם(, זיק עין, עקב עין, עבדת

 מים מתקני זה באזור מוכרים לא ככלל אולם, מנוחה תצורת של הרך הקירטוני במסלע בעיקר מתאפשרת

-צחיח הוא הצפוני הנגב בהר האקלים. הסיור במוקד העומדות לתקופותבצורה משכנעת  לייחסם שניתן

 ממוזג חורף בין ניכרים טמפרטורות והבדלי, מ"מ 80-100 סביב הנעה שנתית משקעים כמות עם, ערבתי

 ובשולי בקערים מתרכזים זה באזור והברזל הברונזה מתקופות האתרים מרבית. ויבש חם, ארוך לקיץ וקר

 נתיבי. מוגבהים באזורים שונים מסוגים אתרים גם קיימים אולם, יחסית מתונה בטופוגרפיה, הקמרים

 הקמרים את החוצים משניים נתיבים לצד, הרכס-חוצי ובנחלים בקערים עוברים באזור המסורתיים התנועה

 .ביניהם ומקשרים

 

 (.Sneh et al. 1997, 3 גליון, 1:200,000 גרסת) גיאולוגית מפה גבי על הסיור תחנות: 4 איור

 צ"נ) ביניימיתה ברונזההו קדומהה ברונזהה , אתר קטן מתקופות"1 ירוחםאתר ": 1 תחנה
193500/544800) 

 פיתוח לקראת 1992 בשנת שנערך בסקר העתיקות מרשות ישראל יגאל ידי על תגלה" ה1אתר "ירוחם 

 מתקופת והשנייה הקדומה הברונזה מתקופת האחת, שכבות שתי באתר. ירוחם של הצפוניות השכונות
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 ם'אלג ואמיל בארי רון ידי על 2015 בשנת נוהלה באתר גדולה הצלה חפירת(. 5 איור) הביניימית הברונזה

 להרוס שעתידים ,מואצים פיתוח בתהליכי שכונה בפאתי קיים עדיין האתר 2021 בשנת. מרשות העתיקות

 .כליל אותו

 

 בצהוב הביניימית הברונזה תקופת ושרידי ירוקב הקדומה הברונזה תקופת שרידי". 1 ירוחם" האתר תוכנית: 5 איור

 (.העתיקות רשות באדיבות, 2015 ם'ואלג בארי חפירות)

 

 י"מעפנה' מ 490 בגובה ושטוחה נמוכה גבעה על ממוקם הוא. ר"מ 900-כ של שטח על משתרע האתר

 שרידי נתגלו ממזרח' מ 350-כ. ירוחם בקעת של המזרחי החלק את המנקז, אבנון נחל של הצפונית לגדתו

 "(. 2 ירוחם"אתר ) נוסף קטן ביניימית ברונזה אתר על בחלקה שיושבת', א2 הברזל מתקופת' מצודה'

 מתקנים נתגלו להם סמוך, וסגלגלים מבנים שלושה נתגלו באתר( 2מתקופת הברונזה הקדומה )שכבה 

 מוקפים גדולים מתקנים, תנורים, שטוחות אבנים בנויים שריפה מוקדי, מרוצפים עבודה משטחי כגון שונים

, רבות שחיקה אבני גם נמצאו זו בשכבה. חיים בעלי של עצמות ומעט אפר עם בורות, אבנים או בוץ בקירות

 צור פריטי ומאות, יען ביצי קליפות מעט, מקומיים מחלוקים ומקבותמאבן חול  עליונות שחיקה אבני בעיקר

 כלי ללא וכמעט שולחן כלי מעט לצד, בישול כלי בעיקר כולל 2 משכבה חרסה כלי מכלול. שונים מסוגים

 כלים המחקים מקומיים כלים וכן, ממצרים מיובאים ופכיות פכים שברי מספר נמצאו בנוסף. גדולים אגירה

שנעשו במכון וייצמן )אליזבטה בוארטו ויוהנה  14פחמן  תאריכי. בלבד אחד במבנה, כולם מרוכזים מצריים

השתרעה על פני סופו של האלף הרביעי  2רגב, טרם פורסמו( מעידים על כך שהפעילות באתר בשכבה 

של תקופת הברונזה  2-ב ו1לפנה"ס לערך, דהיינו שלבים  3200-2900וראשית האלף השלישי לפנה"ס, 
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אוחדו מצרים העליונה והתחתונה לראשונה ליחידה מדינית אחת, תהליך  רוצת פרק הזמן הזההקדומה. במ

שלווה גם בקולוניזציה מצרית של דרום מישור החוף של ארץ ישראל, אל נכון מטעמים כלכליים )ביקוש 

ונה התברר (. לאחר2007למוצרים לבנטיניים כגון שמן זית, ביטומן/אספלט מי המלח, ועץ לבנייה; יקותיאלי 

(, אל נכון בזיקה לסחר במוצרים Yekutieli 2004כי גם המערכת הנוודית בהר הנגב השתלבה בתמונה זו )

וכן מאתרים  1'מדבריים' כגון נחושת ומגרדים לווחיים. מעניין שהתמונה הכרונולוגית העולה מאתר ירוחם 

נושבת, בה המעבר מתקופת הברונזה ( אינה תואמת את זו מן הארץ ה4אחרים בהר הנגב )למשל תחנה מס' 

לפנה"ס, ולווה בפינוי המושבות המצריות כגון תל  3050חל סביב  2ב לתקופת הברונזה הקדומה 1הקדומה 

סכאן ועין הבשור וקטיעת המעורבות המצרית הישירה בדרום הלבנט. עלייתה של ערד החליפה כנראה -א

כליים עם המערכת הנוודית, ורק עם שקיעתה של את הנוכחות המצרית כגורם העיקרי שקיים קשרים כל

 (, נקטע גם גל הפעילות הנגבי. Regev et al. 2017לפנה"ס ) 2900-2850ערד, סביב 

המיוחסת  1לאחר פער כרונולוגי ממושך, האתר חזר לשימוש בתקופת הברונזה הביניימית. משכבה 

. גדולות אבנים של אחת משורה שנבנו ,דאח חדר בעלי ם מעוגליםמבני שני של שרידים נתגלו לתקופה זו

 נתגלו למבנים מחוץ. (3-4)השוו תחנות מס'  התקרה של העץ בקירוי שתמכו עמודים בסיסי התגלו בחדרים

 ברצפות. פתוחים שריפה ומתקני מרוצפים עבודה משטחי, באבנים תחומים מעוגלים מתקנים מספר

ויינברגר, טרם פורסם( מראה -פטרוגרפי )ענת כהןמחקר . שברי כלי חרס מעט נמצאו ובסביבתם המבנים

 עבר, יהודה שפלת, יהודה הרבסביבת האתר, כי אם יובאו אליו מאזורים מרוחקים, ובהם  הם לא יוצרו כי

)לתוצאות דומות מבדיקות פטרוגרפיות קודמות בהר הנגב, ראו  אילת והרי הצפונית הערבה, המזרחי הירדן

Goren 1996) . חול אבני ומספר ,וכתישה שחיקה אבני, צור טייפר של גדול מכלולעוד נמצאו בשכבה זו 

 נחושת מטילי שלושההממצאים המשמעותיים ביותר משכבה זו הם . עבודה שולחנות אולי, ושטוחות גדולות

 בחלק נמצאו הנחושת חפצי רוב. חוזרת בהתכה הותך מהם אחד שלפחות ,שבורים נחושת פריטי ושמונה

משמעית לפעילות של -לצד הנוכחות הברורה של מטילים וחפצים, אין באתר עדות חד. האתר של המזרחי

הפקת נחושת )ראשונית או משנית(, בדומה לתמונה העולה מיתר אתרי הר הנגב מתקופה זו )השוו תחנות 

רים/הארץ (, ודומה כי פריטים אלו מייצגים מסחר בנחושת שמקורה בערבה )פינאן( לעבר מצ2-3מס' 

 לא הניבה דגימות לתיארוך רדיומטרי.  1הנושבת בלבנט. שכבה 

. הנגב הר אתרי כיתר, ארעי היה שהאתר מעידה 1משתי תקופות הפעילות באתר ירוחם  הנתונים הצטברות

 או אוהלים, גדולות סוכותשימשו כיסודות ל שהקירות להניח יסוד ויש ,מוצקה בנייה שרידי בו נתגלו לא

של חקלאות או רעייה, ובייחוד בולט בו העדרן של חצרות/מכלאות,  ןבאתר לא נתגלו רמזים לקיומ. סככות

המצויות במרבית האתרים הארעיים והקטנים מתקופות הברונזה הקדומה והביניימית בהר הנגב )ראו 

מים  (. בצוותא עם מיקומו של האתר במרכז קער ירוחם, לצד הנתיב הנוח ולא רחוק ממקור4תחנה מס' 

יציב )באר ירוחם(, ניתן להציע כי האתר שימש כמעין תחנת מסחר. מרבית החפצים שנמצאו בו, ובהם כלי 

(, אינם מקומיים, ונראה 1( וחפצי נחושת )שכבה 2חרס )משתי התקופות(, אבני שחיקה מאבן חול )שכבה 

דבריים )נחושת, אבני כי משקפים דינמיקה מסחרית, בה אלו שפעלו באתר שימשו כמתווכים למוצרים מ
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חול( ובתמורה קיבלו סחורות נדרשות מן הארץ הנושבת, ובהם מזון צמחי )שלא השתמר( וכלי חרס. 

הנוכחות של כלי חרס מצריים בפאזה הקדומה מעידה על הטווח הניכר של קשרי המסחר של המערכת 

 הברזל, להלן(. נגבית, שיש להניח כי משקפת את שתי התקופות )כמו גם את תקופת -הערבתית

 (189030/543940 צ"נ)  ביניימיתה ברונזהמרכזי מתקופת ה אתר, ירוחם הר אתר: 2 תחנה

 כוכבי מ' ידי על 1963 בשנת נחפר הוא. "1 ירוחםאתר "ל ממערב מ"ק 5-כ ממוקם ירוחם הר של האתר

מבנים  עשרות נחשפו בחפירות(. 1999; כהן 1992; כוכבי וכהן 1967 כוכבי) כהן ר' ידי על 1974 ובשנת

 הלמעל הכלל 2שכבה (. 6 איור) משתי שכבות סטרטיגרפיות, שתוארכו שתיהן לתקופת הברונזה הביניימית

 אבן גדולים קברי ומספר חלוקים בנויים אפר מוקדי, )?( חרס לכלי כבשן, ישרות פינות בעלים חדרי 30-מ

 באחד. נוספים רגמיםמעוגלים ו מבנים נמצאו 1 בשכבה. , או רגמים( מן הטיפוס האופייני להר הנגבטומולי)

 74( השכבות בשתי) התגלו בנוסף. 1 ירוחםאתר ב גם שנתגלה סוגן המ נחושת מטילי 18 נתגלו המבנים

 של והעדרם מכלאותה מיעוט ,כוכבי לדעת. חול מאבן עשויות, שבורות וחלקן שלמות חלקן, שחיקה אבני

כלכלת האתר לא התבססה על רעייה או חקלאות בהיקף ניכר, וכי מסחר ש מעידים ירוחם בהר מגל להבי

 בנחושת היה מניע מרכזי לקיומו, לצד היבטים פולחניים. 

 

 (.1992: תכנית האתר בהר ירוחם )מקור: כוכבי וכהן 6איור 

תרים , הן באהנגב בהר נוספים מתקופת הברונזה הביניימית באתרים גם נתגלווחפצי נחושת  נחושת מטילי

 נחושת מטילי של שברים או בצעים ששה נתגלו , למשל,צייד בהר. (7 איורהמרכזיים והן באתרים קטנים )

 כהן) מטילים שברי 31 ועוד שלמים מטילים 12 נתגלו זיק בעיןואילו (, 25-30: 58 איור, 262 :1999 כהן)

 במערה, רומידה בתל בארץ הנושבת, למשל גם נמצאודומים  מטילים. (115-116 איורים, 262, 148: 1999

; Tufnell 1958, Pl. 21: 11–13 ;Dever and Tadmor 1976: 164) חצור ובתל לכיש בתל, חברון מהר
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Yahalom-Mack et al. 2014a, 2014b .)גרזניםדוגמת  , מתכת חפצי גם נמצאו אלהה אתריםה ברוב ,

 על הצביע חברון ומהר ירוחם מהר מטילים של איזוטופיהו כימיה הרכבה ניתוח. וסיכות אזמלים ,פגיונות

 לנחושת הבלעדי כמקור[( תמנע תצורת של המקבילה' ]בורג תצורת של הבצר אופק) פינאן ואדי

(Hauptmann et al. 2015 ,7 איור .)הנחושת ריכוז מאתר הגיעו שנבדקו שהמטילים נראה פרטני, באופן 

 רבות גבעות פסגות על רוח-מופעלי כבשנים באמצעות הופקה עצמה הנחושת) איפדן חמרה רבת'ח של

 גרזנים כדוגמת מוגמרים כלים ואף מטילים נוצקו זה באתר(. הערבה של הישראלי בצד כולל, האזור ברחבי

(Levy et al. 2002( )8 איור .) 

 

 .Hauptmann et al) איזוטופים ונתונים טיפולוגיה, תפוצה - הביניימית הברונזה מתקופת נחושת מטילי: 7 איור

 והר חברון תל( 2, )לכיש תל( 1) . מקרא המפה:לאחרונה שנחפר" 1 ירוחם" את כוללת אינה התפוצה מפת(. 2015

, צייד הר( 9, )ירוחם הר( 8, )שדה משאבי( 7, )דימון הר( 6, )נומיירה( 5, )רע'ד-א באב( 4, )אסכנדר רבת'ח( 3, )חברון

( 14, )איפדן חמרה רבת'וח פינאן ואדי של הנחושת מכרות( 13, )זיק עין( 12, )רסיסים באר( 11, )נפחה רכס(, 10)

; ןאוזל'ע-אל יירת'וג'ח תל( 16, )תמנע בקעת של הנחושת מכרות( 15, )ושייבה'ח אבו ואדי של הנחושת מכרות

 חמרה רבת'ח בין מושלמת התאמה: איזוטופים; חברון הר: 8-7, ירוחם הר: 6-3, איפדן חמרה רבת'ח: 2-1: מטילים

 כוכבים) פינאן של האיזוטופי בטווח נופלים הנתונים(; צהוב) ירוחם הר ומטילי( אדום) וןחבר הר מטילי(, ירוק) איפדן

 (.שחורים
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 חמרה רבת'בח שהתגלו( צד ומבט על מבט, מימין) נחושת ומטיל( משמאל) נחושת מטיל ליציקת תבנית: 8 איור

 (.  7 איור השוו) הנגב הר מאתרי בחלק נמצאו דומים מטילים(. Levy et al. 2002 מתוך) ירדן, פינאן ואדי, איפדן

 

, ומקבות( ' אליבא דכוכביסדנים') שטוחים אבן לוחות, שחיקה אבני, שכללו ירוחם בהר C בשטח הממצאים

של מטילים, התכה הובילו את כוכבי לשער שבאתר התקיים ייצור של כלי נחושת, שכלל הכאה ושבירה 

(. עם זאת, העדויות שהציג לפעילות מטאלורגית באתר זה אינן משכנעות, 35-46: 1967והכנת כלים )כוכבי 

ותמונה זו חוזרת על עצמה גם באתרי הר הנגב האחרים, לרבות בתוצאות בדיקות גיאוארכיאולוגיות חדשות 

שו כחלק ממערך הייצור וההפקה, כי אם אך (. לפיכך, דומה שאתרי הר הנגב לא שימ3-4)ראו תחנות מס' 

 ורק כחלק ממערך השינוע, ההפצה והמסחר של כלי נחושת מהערבה.

 פעילות שתועדה למרות זאת, הנגב מהר במטילים עדיין נמצאה לא תמנעבקעת  של כימית" אצבע טביעת"

 תמנע באזור יותר הנמוכה ההפקה צמתושע יתכן(. Rothenberg 1999) הערבה בדרום זו מתקופה הפקה

 בנתיבים עברה הדרומית שהנחושת הנמנע מן לא אך, שם שהופקו מטילים לזיהוי יותר גדול מדגם דורשת

 הפקה באתרי אביב תל אוניברסיטת של חדשות חפירות. שונה מסחר למערכת קשורה והייתה אחרים

 ואחרות זו סוגיה על אור לשפוך צפויים הערבה בדרום ביניימיתה/הקדומה הברונזה מתקופת

(/CTV/ebenyose~/il.ac.tau.www://https .) 

 (179800/543000 צ"נ), אתר מרכזי מתקופת הברונזה הביניימית שדה משאבי: 3 תחנה

 הוא(. 117-126: 1999 כהן) בנגב ביותר הגדולים הביניימית הברונזה תקופת מאתרי אחד הינו שדה משאבי

 מכלאות/חצרות ללא, אבן בנויים קטנים מעוגלים מבנים 200-כ בו וניכרים, דונם 12-כ של שטח על משתרע

 גוויל מאבני בנויים כולם, מבנים 21 במלואם נחשפו 1984 בשנת באתר כהן' ר של בחפירותיו(. 9 איור)

 של לגובה שנבנו, מחוליות בנויים, שניים או אחד עמוד ידי על נתמך מבנה כל. הסלע על ישירות מקומיות

 נמצאו שנחפרו המרחבים בכל. קוני מתאר בעל גג שיצר אבן בלוחות בקירוי ותמכו יותר מעט או' מ 1.5-כ

 אבני גם כללו הממצאים. וקנקנים קערות ובהם, שלמים כלים לרבות, יתיימהבינ הברונזה מתקופת חרסים

 מטיל של ושבר פגיון – מנחושת חפצים שני נתגלו כן. המבנים בתוך( ספלולים) נייחים אבן ומתקני שחיקה

 . הנגב בהר המרכזיים האתרים במרבית שנמצאו לאלו בדומה –

https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
https://www.tau.ac.il/~ebenyose/CTV/
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(, ומיקום חתכי הבדיקה הגיאומורפולוגיים במחקר החדש 1999אתר משאבי שדה )מבוססת על כהן  תוכנית: 9 איור

 (.Dunseth et al. 2016)מקור: 

 

-שחק ותור פינקלשטיין שראלי', דנסת אקז בהובלת צוות ידי על, חדש גיאוארכיאולוגי מחקר נערך באתר

 בחינה דרך באתר הקיום דגמי על לעמוד היתה המחקר מטרת(. Dunseth et al. 2016) 2013 בשנת, גרוס

 אגירה כמו לפעילויות ישיר קשר להם יש אשר( ספרוליתיםו פיטוליתים כגון) מיקרוארכיאולוגיים תוצרים של

 ובתוך המבנים בין קטנים דגימה חתכי על התבסס המחקר. צאן גללי של נוכחות או חקלאיים תוצרים של

 כי הראו הבדיקות תוצאות. האתרים מסביבת ביקורת דגימות לרבות, כאחד חפורים-ולא חפורים מבנים

 להבערתוגם העדויות , עדרים ואחזקת חקלאות תוצרי לנוכחות עדויות נעדרו שנחפרו הקונטקסטים בכל

 במבנים שהובחנה הדקה האנתרופוגנית להצטברות בהתאמה, היו דלות אחרות פעילויות ביצועל או אש

 או צור פריטי, שחיקה מתקני, לי חייםבע עצמות נמצאו לא הבדיקה בחתכי, בנוסף. מלכתחילה ובסביבתם

 באתרים המעוגלים המבנים של( והזרה) המוזרה תכניתם עם בצוותא, אלו תצפיות. בוטניים-מקרו שרידים
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 שימשו לא הנראה ככל אלו שאתרים לכך עדויות מהווים(, ידוע אינו עדיין שמקורה) הנגב בהר המרכזיים

 Haiman; 1999 כהן ראו, זו בסוגיה שונות לדעות) קבע התיישבות כאתרי לא וודאי, ממש של למגורים

1996 ;Dever 2014 .)ראשונית  נחושת להפקת ארכיאולוגית-מקרו או -מיקרו עדות כל נמצאה לא, בדומה(

(, שסבר אמנם שבאתרים Haiman 1996מוטי היימן ). הנגב הר אתרי ליתר בדומה כאן גם, באתראו משנית( 

התקיימה הפקה משנית של כלים )בדומה לכוכבי בהר ירוחם, לעיל(, היה הראשון להציע כי אתרי הנגב היו 

היחסית שנהגה בזמנו, שיער קשורים למערכת מסחרית שיעדה היה מצרים. ברם, בהתאמה לכרונולוגיה 

היימן שהיתה זו מצרים המפוצלת של תקופת הביניים הראשונה, ברבע האחרון של האלף השלישי לפנה"ס, 

 Regev) כללי באופן בלבנט הביניימית הברונזה תקופת של המחודש התיארוךשהיתה יעדו של המסחר. 

et al. 2012 ,)ליצורכעת  יםמאפשר, הנגב בהר אחרים ומאתרים מפינאן הרדיומטרית העדות עם בצוותא 

 וימי, הנגב בהר גל האתרים (,איפדן חמרה רבת'ח) בפינאן האינטנסיבי ההפקה זמן בין כרונולוגי מתאם

  .לפנה"ס 2650-2250, סביב (Ben-Yosef et al. 2016) במצרים הקדומה הממלכה

זמניות לאתר -ארכיאולוגיות נוספות, מהן אולי בובסמיכות לאתר של משאבי שדה ניתן להבחין בתופעות 

ומהן מאוחרות לו. על ראשי השלוחות ממוקמים גלי קבורה רבים )טומולי/רגמים(, שמהווים את אחד 

(. אלמנט נוסף, חידתי Haiman 1992לפנה"ס ) 3-4הסמנים התרבותיים המרכזיים של הר הנגב באלפים 

גב ויש הסבורים שקשור לרגמי הקבורה או לחילופין לציון נתיבי למדי, שאף הוא מופיע באזורים שונים בנ

(. מלבן שכזה ibid.: 38-40תנועה מרכזיים, הם מבני אבן מלבניים מוארכים )מכונים לעתים 'מסדי אבן'; 

ממוקם בצד דרך העפר העוברת על השלוחה שממערב לאתר. בשלוחה שממזרח לאתר נמצא מבנה מכונס 

דק גם בחפירות החדשות; על אף שהוצע לתארכו לתקופת הברונזה הביניימית במקור, שנסקר על ידי כהן ונב

 OSLדומה כי מדובר למעשה ב'מצודה' מתקופת הברזל שטרם זוהתה, סברה הנתמכת בתוצאות תיארוך 

(. בהמשכה של שלוחת ה'מצודה' לצפון נסקרה על ידינו שורה של Dunseth et al. 2016שנעשה בה )

יר )תצורת נצר, הבונה גם את תשתית האתר(, ככל הנראה מן התקופה מחצבות אבן ג

חפיר -עוג'ה אל-העת'מאנית/מנדטורית, שטיבן טרם הובהר )ייתכן שקשורות לסלילת קו הרכבת באר שבע

 ]ניצנה[ במלחה"ע הראשונה(.  

 צ"נ) קטן מתקופות הברונזה הקדומה והביניימית אתר ,"66 בוקר נחל" אתר: 4 תחנה
179900/535400) 

 האתרים את היטב מייצג והוא, בוקר לשדה צפונית מ"ק 4-כ( דונם 0.2) קטן אתר הוא 66 בוקר נחל

, חלוקים רכס של הגבוה בחלקו ממוקם האתר. והביניימית הקדומה הברונזה מתקופות הנגב בהר הארעיים

 בנויים מתחמים משני מורכב הוא. נצר מתצורת גירנית תשתית גבי על, מקומיות כיפות שתי בין קטן באוכף

 מכלאות/חצרות לצד'( מ 5 עד אורכם/שקוטרם) מלבניים או סגלגלים חדרים כולל מהם אחד שכל, אבן

 גיר אבני בנויים, שניים או נדבך לגובה שמורים הקירות מרבית(. 10 איור' )מ 8-14 שקוטרן, מעוגלות

 את תיארך אשר(, 60-62: 1999 כהן' )70-ה בשנות כהן' ר בידי נחפר מכן ולאחר נסקר האתר. מקומיות
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 בהן הנגב בהר הקטנים מהאתרים לרבים בדומה, קראמית טיפולוגיה בסיס על התקופות לשתי בו הפעילות

 (. Saidel 2002 ;Saidel and Haiman 2014; 1999 כהן השוו) התקופות בין חזרתיות נצפתה

 

 אביב תל אוניברסיטת משלחת של החדשה החפירה אזורי כולל, 66 בוקר נחלתצלום ותוכנית של אתר : 10 איור

 (. 41, איור 1999כהן  בסיס על תוכנית; הDunseth 2019: Fig. 5: מקור)

 

 בראשות אביב תל' אונ משלחת של המחודשת הגיאוארכיאולוגית העבודה במסגרת הוא גם נבדק זה אתר

 מתקופת המרכזיים האתרים לשני בניגוד(. Dunseth et al. 2017, 2018) גרוס-ושחק פינקלשטייןדנסת', 

 עדויות התגלו לא שבשניהם - זיק ועין( 3' מס תחנה) שדה משאבי - במחקר שנבדקו הביניימית הברונזה

 ספרוליתים של משמעותיות כמויות התגלו 66 בוקר נחל באתר, עדרים לאחזקת או חקלאות תוצרי לנוכחות

 ובמיוחד, הבדיקה חתכי במרבית( מתורבתים דגניים של פיטוליתים ללא) בר צמחי של ופיטוליתים

 את המחזקת, באתר צאן גללי של לנוכחות מהימנה עדות זוהי. הקדומה של פאזת הפעילות בהקשרים

 Rosen למשל השוו) בקתות/וחדרים ממכלאות המורכבים כמאהלים אלו לאתרים המקובלת הפרשנות
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2011b .)דרי כי מעיד, שחיקה אבני ומיעוט מגל להבי העדר עם בצוותא, תרבות דגני של העדרם, מנגד 

 .משמעותי בהיקף לא לפחות, בחקלאות עסקו לא הנראה ככל הארעי האתר

 בינוניים יונקים של) לי חייםבע עצמות של קטנים שברים נמצאו 66 בוקר נחל באתר, שדה למשאבי בניגוד

הקשרים  שני של רדיומטרי תיארוך שאפשרו מדברי צומח של מפוחמים עץ שרידי וכן( זוהו שלא

 רציפה כמעט פעילות, החופרים לדעת, הציעו התאריכים שבעת(. Dunseth et al. 2017) סטרטיגרפיים

 ס"לפנה השלישי האלף של השלישי הרבע ועד הרביעי האלף של האחרון מהרבע, שנה כאלף לאורך באתר

 בשני מדובר כי מראה בתאריכים מדוקדק עיון, ברם(. מורחבת לפרשנות Finkelstein et al. 2018 גם ראו)

 שמכסה קדום מקבץ - הקדומים הגלים משני אחד של הפעילות טווח את מייצג מהם אחד שכל מקבצים

 תאריכים. לערך ס"לפנה 2700-2350 שבין בטווח מאוחר ומקבץ, לערך ס"לפנה 3200-2900 הטווח את

 אחרי עוקבת שאינה עדות, הנגב הר אתרי מיתר והן מפינאן הן הרדיומטרית העדות את היטב תואמים אלו

 במצרים ההתפתחויות עם מעניין במתאם נמצאת אך, בלבנט הנושבת הארץ של תרבותי-הכרונו המסלול

 הנוכחותאך , מצריים אלמנטים כמעט נמצאו לא השני הגל של הנגב הר באתרי אמנם(. מבוא ראו)

 נחושת של בתנועה ומסחר תיווך כאתרי לתפקידם ישירה עדות מהווה בהם נחושת חפצי של המשמעותית

 . למצרים , כנראה גםמפינאן

 (178200/520300 צ"נ) הברזל מתקופת קטן אתר ,אלדד הר 'מצודת': 5 תחנה

מצפה רמון, ממזרח לו, על כיפה -נמצא סמוך לכביש שדה בוקר"( צין נחל מצודת" גם נקרא) אתר הר אלדד

 הוא 1966 בשנת .ענתי עמנואל ידי על 1955 בשנת לראשונה נסקרנמוכה מעל פיתול של נחל צין. האתר 

חיים . חפירה בהיקף גדול יותר 1984 ובשנת, מצומצמת הצלה חפירת בו ונערכה כהן ר' ידי על בשנית נסקר

ארכיאולוגית חינוכית מטעם  סגרתמב 2017 בשנת באתר ביצעו חפירה קטנה גיני-ריקסוןטלי או ממליה

 (.Mamalya and Erickson-Gini 2019)רשות העתיקות 

באתר הר אלדד נחשף מרכיב אדריכלי אחד בלבד, בדמות 'מצודה' אופיינית להר הנגב בתקופת הברזל. 

, ועל כן היא נמנית על המצודות הקטנות מבין (11 איור) בקירוב' מ 14x18, וממדיה טרפזי מתאר למצודה

 איור) בשלמותהקטנה  קדרה חצרחפירות החדשות נחשפה בב. (1979קורפוס ה'מצודות' הנגביות )כהן 

)טרם פורסם( הניב גילים בתחום המאות  מהם שניים של רדיומטרי תיארוך. ענבים חרצני 40-ובצידה כ(, 12

עדות זו מצטרפת '. א2 הברזל עוד קודם לתקופת החלהבאתר  שהפעילות לכך עדות ,ס"לפנה 10-11

בהר  הברזל תקופת של הפעילות גלכי  שמראותלעדויות רדיומטריות נוספות משני העשורים האחרונים 

(, ומחייבות הערכה מחודשת של הקשריה 6נה מס' תח וראו) לחשוב המקובלן מ ארוך היההנגב 

   ההיסטוריים והתרבותיים של פעילות זו.
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 (. Mamalya and Erickson-Gini 2019: Fig. 2: מתוך) האתר תוכנית, אלדד הר מצודת: 11 איור

 

 (.Mamalya and Erickson-Gini 2019: Fig. 3: מתוך) 2017 בחפירות שנחשפה כפי תמימה קדרה: 12 איור

 (180930/533230)נ"צ  הברזל מתקופת גדול אתר ,חלוקים חורבת: 6 תחנה

 לצמת מזרח מצפון כקילומטר, חלוקים קמר במורדות גדול שטח פני על הנפרס אתר הוא חלוקים חורבת

 האתר, 70-ה בשנות באתר שחפר, כהן' ר לפי(. 13 איור) ירוחם-בוקר שדה לכביש ומצפון בצמוד, חלוקים

 דרומה היורדים ראשון מסדר ערוצים שלושה ומעל בתוך הנפרסים מים בורות וארבעה מבנים 25-כ מונה

 . הרועה נחל עבר אל
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. מזרחי-הדרומי בחלק ממוקמת' מצודה'ה(. Bruins et al. 2012, Fig. 2: מקור) חלוקים חורבת תוכנית: 13 איור

 התאריכים מרבית נצברו מהם, שלצידו הבנויים והמרכיבים המזרחי בערוץ 12 טראסה קיר למיקום לב תשומת

 .האתר מן הרדיומטריים

 

 מרבית, תוארכו שלא המים ולבורות, האתר במרכזשנחשף , הרומית התקופה מן מוצק למגדל פרט

 המרחבים מבני על הנמנים מבנים מספר נחפרו מהם, הברזל לתקופת תוארכו באתר הבנויים המרכיבים

, באתר ביותר הנמוך באזור שממוקם', מצודה'ה מטיפוס אחד מרכזי ומבנה, לתקופה האופייניים האורכיים

 . החפירות לאחר שוחזר ואשר

 שמונה מוקפת פתוחה מחצר ומורכבת'(, מ 23-כ אורכה) מסוגה הקטנות המצודות מבין, אליפטית המצודה

 בשכבת מכוסות נמצאו, כבוש עפר העשויות, ורצפותיהם, בגודלם אחידים אינם הסוגרים חדרי. סוגרים חדרי

 מחדרי בשניים. באתר מאוחרת מפעילות כתוצאה נפגע אולם, המזרחי בצד נמצא הכניסה פתח. אפר

 שנמצאה הקרמיקה. בהמות של ולהשקייה להאכלה כשקתות ושימשו שאפשר, אבן אגני נמצאו הסוגרים
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 ממסורת באבניים עשויה קרמיקה של שילוב דהיינו, הנגב הר לאתרי האופיינית זו היא המבנה בחפירת

 במחקר הנתפסת( בישול כלי שעיקרה) ביד ועשויה גסה קרמיקה לצד(, הנושבת לארץ האופיינית' )צפונית'

 בחפירת גם נמצאו דומים מכלולים'(. נגבית)' מקומית קרמיקה קרי, נוודים של לקרמיקה כסממן רוב פי על

( אחת ארוכה אבן עשויים) מונוליתיים עמודים של בטורים המתאפיינים', מצודה'ל שמצפון המבנים

 .המבנים של האורך יחידות בין החוצצים

 ידי על, 80-ה משנות החל, הכלולים בשטח האתר שבערוצים החקלאיות במערכות בוצעו נוספות חפירות

, המאוחרות בתקופות הנגב להר האופייני הטיפוס מן הן אלו נגר-מבוססות מערכות. ברוינס הנדריק

, המחקר מראשית החל. לס וצבורים מתונים שלחים הסוכרים הערוצים לרוחב טראסה מקירות ומורכבות

 בדיונים נשזרה( הרומית לתקופה קודם) הקדומות בתקופות הנגב בהרנגר  חקלאות של קיומה סוגית

 של מחקרו(. Aharoni et al. 1960 ;Finkelstein 1995 למשל) זה באזור הפריחה גלי של להבנתם הנוגעים

 הברונזה מתקופת, קדומות חקלאיות נגר מערכות של בקיומן לצדד הובילו חלוקים בחורבת ברוינס

 שנחשפו מפוחמים עץ שרידי על שבוצעו 14 פחמן תאריכי בסיס על(, לכן קודם ואף) והברזל המאוחרת

 על, מזאת יתירה(. Bruins 2007 ;Bruins and van der Plicht 2017) הטראסות לעומק שנעשו בחתכים

 עצמות, צור שברי, חרסים לצד, הבדיקה שבחתכי הכהים ברבדים וספרוליתים פיטוליתים של נוכחות בסיס

 היטב מושרשת היתה באתר הברזל מתקופת החקלאות כי ועמיתיו ברוינס הציעו, ואפר לי חייםבע

 לתוצאות בסתירה, לכאורה, עומדות אלו תוצאות. צאן ובגללי ביתית בפסולת קרקע טיוב על והתבססה

 לתוצאות גם כמו(, 7' מס תחנה ראו) הברזל מתקופת סמוכים באתרים שבוצע גיאוארכיאולוגי מחקר

 משמעותיים בהיקפים נגר חקלאות כי שהראה, OSL באמצעות הנגב בהר הנגר מערכות תיארוך פרויקט

, ייתכן(. Avni et al. 2013; 2009 ועמיתים אבני( )המאוחרת הרומית התקופה) נ"לסה 3-ה למאה קדמה לא

 משנית הרבדה משקפים חלוקים בחורבת הטראסות בחתכי שתוארכו האורגניים שהחומרים, לפיכך

(Shahack-Gross and Finkelstein 2015: 254 .)אכן הוא אלו חומרים של מקורם כי נותנת הדעת, אולם 

 רצף לאור כשלעצמה עניין מעוררת זו סוגיה; לטראסות הסמוכים המבנים מן אנתרופוגנית בפסולת

 Bruins et al. 2012;Bruins and van der Plicht) ס"לפנה 12-9 המאות את המכסה, האתר מן התאריכים

 האלף ממחצית תאריכים ומספר ברור לא שטיבו ס"לפנה השני האלף ממחצית אחד תאריך להוציא(, 2017

 לטעמנו מהווה חלוקים מחורבת התאריכים רצף(. 14 איור) מאוחר פעילות שלב המייצגים ס"לפנה הראשון

 תקופת בראשית פחות או שנים מאה של זמן לפרק הצטמצם לא הנגב בהר הפעילות גל לפיה לסברה חיזוק

 הייצור למפעל ברורה בהתאמה, ס"לפנה 11-9 במאות ששיאו ארוך טווח פני על נפרס אם כי', א2 הברזל

 . בתקופת הברזל (ובתמנע) בפינאן נחושת של הנרחב
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 הדגימות מיקום ציון עם, בחפירות ברוינס בחורבת חלוקים 2004 חתך, 5, שטח 12קיר טראסה מס' : 14 איור

 .Bruins and van der Plicht 2017, Fig: מקור(. שמאל) הגילים של החציוני והערך( ימין) החתך עומק, הרדיומטריות

 האיור מציג רק את אחת מסדרות הגילים הרדיומטריים שתוארכו באתר. .4

 

 (185970/535200 צ"נ) הברזל מתקופת גדול אתר, הרועה חורבת: 7 תחנה

חורבת הרועה ממוקמת על גבי שלוחה מתונה, ממזרח לנחל הרועה המנקז את חלקו הדרומי של קער 

 השלוחה עלירוחם, ומעט מדרום לדרך העפר המסומנת אדום המובילה אל 'מעלה אברהם' והמכתש הגדול. 

כמו כן ; ורבוע מלבני מתאר בעלי מבנים 15-וכ סוגרים חדרי 17ובה  'מצודה' נמצאו ומדרונותיה נמוכהה

 בראשות חפירות(. 15 איור' )מ 1.5 וועומק' מ 20 וקוטרש אבנים מדופן מים ובור מכלאות, חצרות נמצאו

 לבדיקות מצומצמות וחפירות ,(2004 אמין-וכהן כהן) 1965-1967 השנים ביןבאתר  נערכו כהן' ר

 Shahack-Gross and) 2005 בשנת גרוס-שחק' ור פינקלשטיין' י בראשותנערכו  גיאוארכיאולוגיות

Finkelstein 2008 .) 
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 Boaretto: מתוך) 14 פחמן לבדיקות דיגום ואזורי ה'מצודה' ומבנה נוסף של סכמטי שרטוט ,הרועה חורבת: 15 איור

et al. 2010.) 

 

 הגיאוארכיאולוגי המחקר מובילי. בהר הנגב הברזל תקופת אתרי על המצטבר לידע מוסיף האתר מחקר

' א2 הברזל לתקופת האתר את ומשייכיםשהוצע בחפירות כהן,  קרמיה-הטיפולוגי בתאריך לדבוק ממשיכים

 אופקאותו ל מוחלט תאריך לבסס כדי הרדיומטריים בתאריכים משתמשים הם, למעשההקדומה בלבד. 

 עד והפעילות בה נמשכה 10-ה המאה של יהיהשנ המחצית במהלך נבנתה המצודהוטוענים כי , טיפולוגי

 Boaretto[" )הקדומה' א2 הברזלתקופת  לסוף] קודם שהוצע מהתאריך מאוחר מעט" – 9-ה המאה אמצע

et al. 2010: 1 .)ס"לפנה 9-ה המאה שלהי עד התקיים שהאתר מראה התוצאות של מדוקדקת בחינה ,אולם 

 ומיוחס זה בזמן שהתרחש, בערבה הנחושת הפקת הפסקתמועד  עם היטב משתלבת זו תצפית(. 16 איור)

 של החרבתה את שכללמלך ארם דמשק,  חזאל של צבאי למסע מיוחס השינוי. המרחב בכל דרמטי לשינוי

 עיקרית נחושת כמייצאת קפריסין של המחודשת בעלייתה לתמוך מכוונת החלטה תוך הנראה ככל, גת

 (. Ben-Yosef and Sergi 2018) התיכון הים אגן למזרח
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 מתוך מודל; Boaretto et al. 2010 מתוך תאריכים) הרועה באתר האחרון הפעילות משלב 14 פחמן תאריכי: 16 איור

Ben-Yosef and Sergi 2018 .)והפסקת, לפנה"ס 9-ה המאה שלהי עד נמשכה שהפעילות מראים התאריכים 

 אנכי בקו) חזאל בימי במרחב הארמית להתערבות המיוחסת בערבה הנחושת תעשיית לסוף מתאימה הפעילות

 (. הלבנט לדרום מסעו הצבאי של משוערה תאריךה

 

 האופק את כולל, כלומר)לפנה"ס  9-ה המאה לסוף עד התקיים הרועה שאתר המראה הרדיומטרי התיארוך

 מהארץ טיפולוגיות מותיסכ שהשלכת כך על מצביע, (המאוחרת'' א2 הברזל תקופת' הקרמי המכונה

. מדי פשטנית היא, שבהם הדלילים הקרמיים המאספים על, הנוודים-מבוססי המדבר חבלי על הנושבת

 רדיומטריים תאריכים שם (,6-5 ות מס'תחנ)וחורבת חלוקים  אלדד הר ימאתר גם התקבלה דומה תצפית

 ושנחשב אלו, , באתריםכלומר. לפנה"ס, ואולי גם קודם לכן 11-ה במאה היתה הפעילות שתחילת מראים

 Herzog and כיתר אתרי הר הנגב;) הקדומה'' א2 ברזלהם כמתייחסים לאופק המכונה 'תקופת ה אף

Singer-Avitz 2004 ,)בטיפולוגיה  היטב מיוצג ושאינ (1כבר בפרק זמן )תקופת הברזל  החלה הפעילות

 המוחלט בתיארוך גם התרחש , כמפורט לעיל,דומה עניין .הקרמית באתרי הנגב שמקורה בארץ הנושבת

 בנגב הפעילות שזמן התברר לגביה) הקדומה הברונזה תקופתב - יותר הקדומים הגלים משני האתרים של

 התברר לגביה) הביניימית הברונזה תקופתבו( של התקופה בארץ הנושבת 2-ב ו1 שלבים את חופף

 (. באזורי המזרע 3 הקדומה הברונזהתקופת ל מקבילה בזמן החלה שהפעילות

, האתר בסביבת חקלאות העדרה של הוא הרועה בחורבת הגיאוארכיאולוגי במחקר שעלה נוסף מרכזי עניין

כפי שהובהר בהעדרם של פיטוליתים של דגניים מבויתים לצד נוכחותם של ספרוליתים ופיטוליתים מדגני 

קיומה (. 4נה מס' ; השוו תחShahack-Gross and Finkelstein 2008)בר, המבוארים כסמנים לגללי צאן 

 לגבי שלפחות נראה אולם(, 6מס'  תחנה ראו) במחלוקת שנוי של חקלאות בתקופת הברזל בהר הנגב
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 אתרים) קרובות ביקורת לקבוצות ההשוואה לאור במיוחד, משכנעתה להעדר העדות הרועה חורבת

 (. חקלאות המקיימים זמננו בני ובדואים הקלאסיות מהתקופות

 הפרסית התקופהן מ רבועה קטנה ושמורה היטב מצודה מזרח לחורבת הרועה נחפרהמ' מצפון  300-כ

, ושתיים נוספות שנחפרו זו מצודה(. 2004אמין -(, אף היא בידי ר' כהן )כהן וכהן186350/535415 צ"נ)

 –בדגמי הפעילות האזוריים החל מחלקה המאוחר של תקופת הברזל  מהותי שינוי תומייצג בצפון הנגב,

בזיקה למערכות רעייה מקומיות  נוודית-המקומית החברה שעברה לתהליכים הקשוריםמגלי פריחה 

משולבות במסחר 'בינלאומי' בנחושת ומוצרים 'מדבריים' נוספים, למערכות תנועה ושליטה המבוססות על 

כי אם  התוצרת העיקרית שעברה בנתיבים אלו כבר לא היתה נחושת, .נתיבים ספציפיים ותחנות דרכים

ערבי' ובראשם צמחי בשם וקטורת, במה שיהפוך לימים למקור העושר של הממלכה -תוצרי 'הסחר הדרום

 הנבטית.

 סיכום

בפרק הזמן שנמשך משלהי האלף הרביעי ועד ראשית האלף הראשון לפנה"ס  הנגב בהר הפעילות גלי את

 נחושת עמדה ןשבמרכז יות,מסחרן של חברות נוודיות סביב מערכות לפעילות ישיר בהקשר להבין ניתן

ההקשר הנוודי  ., לצד היבטים משלימים לכלכלתן של חברות אלו )מרעה וסחר במוצרים נוספים(מהערבה

של האתרים  של כל גלי הפריחה מתבאר היטב דרך המאפיינים הסביבתיים, האדריכליים והחומריים

רוליתים ופיטוליתים מדגני בר, העדר שנחקרו, דוגמת הדומיננטיות של חצרות/מכלאות פתוחות לצד ספ

עדויות ברורות לחקלאות ולישיבת קבע, והתרבות החומרית האופיינית לאתרים, שעיקרה כלים מקומיים 

הוק( לצד מוצרים ופעילות כלכלית שמשקפים מניעים -פשוטים )קרמיקה 'נגבית', כלי צור ואבן מייצור אד

 אולי הוא( 'הארוך שךהמ  ' מנקודת מבט של) הפריחה השוניםבגלי  האתרים בין העקרוני הדמיוןמסחריים. 

 תונוודי ותחבר של בהקשר אבן מבני הופעת לעצם. דומה ייעוד להם שהיה לכך ביותר החזקה העדות

 במקרים הייתה הראשונים הגלים בשני הפעילות, כאשר הגיאוגרפי במיקום החפיפהגם  תמצטרפ ןבבסיס

 קרובות לעתים ממוקמים הברזל תקופת אתרי (, ואילו4-ו 1 מס' תחנות ראו) ממש אתרים באותם רבים

 ניתן לסוגיהם השונים האתרים את(. 3-ו 1מס'  תחנות ראו) יותר הקדומים האתרים לשרידי בקרבת מקום

 טריטוריות בסימון הקשורים אלמנטים, דרך ציוני, ומסחר התכנסות נקודותמאהלים עונתיים, כ לבאר

 . נוודי במרחב יםפעיל מסחר יציר על קבועות ותחנות, פעילות ריכוז נקודות, זמניים מחסנים, הגנה, שבטיות

( לצד Haiman 1996עדויות שונות, ובהן האוריינטציה הגיאוגרפית של האתרים ביחס למקורות הנחושת )

בין נגביות ו-היבטים בתרבותם החומרית, מרמזות על הקשר שבין מערכות הייצור וההפצה הערבתיות

 למסחר אתרי הר הנגב את הקושרות הישירות העדויות שטיב לציין יש, זאת עם יחדמצרים הקדומה. 

 הכוללים כה עד היחידים הם הקדומה הברונזה תקופת אתרי: לתקופה מתקופה משתנה ולמצרים הנחושת

האחרונות, לאחר גמר (, ואף אלו החלו להתגלות רק בשנים Egyptianizedאו 'ממוצרים' ) מצריים כלים

 תקופת בשלהי מופיעים החל שלמעשה) הביניימית הברונזה תקופת אתרי; מחקרי השדה האינטנסיביים

 נחושת מטילי הכוללים היחידים הם( הנושבת הארץ של הטרמינולוגיה לפי 3 הקדומה הברונזה
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 אתריאילו ו ;נאספו לא שמעולם מסחריים כמטמונים, על פי רוב במה שנראה סהר דמויי', סטנדרטיים'

 מאותה חלק היו שיושביהם לכך ישירה עדות, סיגים שברי עם 'נגבית' קרמיקה כוללים הברזל תקופת

לצד זאת, העדויות . , ואולי גם תמנע(פינאןערבה )ב שעסקה באופן פעיל בהפקת הנחושת האוכלוסייה

 בין הישירים הנתיביםהן בעלות משקל מצטבר.  אףלזיקה המצרית של המערכות הקדומות  העקיפות

; ברנע קדשנאות המדבר של צפון סיני )דוגמת ו הנגב הר דרך עוברים הנילוס לעמקהצפונית  הערבה

Cohen and Bernick-Greenberg 2007) ,ממעבר להמנע שרצה מי כל על מועדפיםבהכרח  היו ואלו 

נוספות, לצד הקרמיקה  עדויות. פלשת וחוף השפלהדרום  ,שבע באר-ערד בקעת של ושביםנה באזורים

המצרית המתגלה לאחרונה באתרי תקופת הברונזה הקדומה )ואולי שברים אחדים גם באתרי תקופת 

 הקדומהשיאה של הממלכה ל השני הגל אתרי בין לוגיתוהכרונ החפיפה( הן 1999הברונזה הבינייימית; כהן 

 ישיר מצרי קשר על ומעיד פינאן בואדי שנמצא שישק פרעה לש שמו נושא וכרטוש (4-6במצרים )שושלת 

בצד זאת, גם . (Ben-Yosef et al. 2019)על טיב קשר זה, ראו לאחרונה  הברזל בתקופת הנחושת לתעשיית

(. Ben-Yosef 2018) האחרונות בשניםתחילות להצטבר מ מצריים מתכת מחפצי אנליטיות עדויות

 רק למצרים הגיעה נחושת( הברזל בתקופת כלומר) השלישית הביניים שבתקופת מראות התוצאות

 המזרחי מדברמרבצי הנחושת בש נראה, הקדומות התקופות לגבי(. Ben-Dor Evian et al. 2021) מהערבה

 וטרם ,המצרית המתכת בכלכלת מרכזי מקום תופסים – ישיר באופןכנראה  מצרים ניצלה אותם – סיניבו

 הנוכחי המדגם גודל(. שם נוספות והפניות ,Odler et al. 2021) מהערבה לנחושת ישירה עדות נמצאה

ן האלף השלישי מ מצריים בחפציםגם  הערבה של הכימית האצבע טביעת תמצא שבעתיד לצפות ויש, זעום

 . לפנה"ס, לפחות לפי היפותזת המחקר הנוכחית

 מכך נובע מהקושי חלק. פתוחותעדיין  נותרו רבות שאלות, ומתבהרת ההולכת התמונה עם יחד

 נראית אינה שלרוב, נוודית חברה של( snapshots" )בזק-מיתצלו"מ מורכבת הדיון במוקדש שהארכיאולוגיה

להניח שרק חלק ממאהלי הארעי הם כאלו שיש להם ביטוי  יש, התקופות באותן) במרחב גם - ארכיאולוגית

(. Ben-Yosef 2021 השוו( )באזור להתקיים המשיכה נוודית אוכלוסייה, התקופות בין) בזמן וגם( בולט בנוף

אזוריים, לטיב -לקשרים בין בנוגע בעיקר, שונות לפרשנויות נתונים עצמם הארכיאולוגיים השרידים גם

השונות שבין סוגי אתרים, ולדגמים האדריכליים הייחודיים דוגמת האתרים המרכזיים מרובי המבנים 

להבנתנו, למשל, סביר להציע . הביניימית ואתרי ה'מצודות' מתקופת הברזלהמעוגלים מתקופת הברונזה 

שהאוכלוסיה הפעילה בהר הנגב בכל גלי הפריחה חפפה, לפחות חלקית, לזו שעסקה בכרייה ובהפקה של 

נחושת בפינאן )כפי שמצטייר לגבי תקופת הברזל(, אולם עניין זה אינו נתמך בינתיים בעדות ישירה. דוגמא 

יא ההשערה לפיה ההבדלים בין האתרים המרכזיים והאתרים הקטנים בתקופת הברונזה אחרת ה

 .Dunseth et al; בהתאמה ,ומקומית זרה/מסחרית) שפעלו בהם שונותהביניימית מייצגים אוכלוסיות 

, למול האפשרות שההבדלים נעוצים בתפקידים שונים ובסוגיות של ארגון מרחבי בקרב חברה נוודית (2018

 התפקיד על גם כמו, אלו שאלות (. עלmulti-resourced nomadismמשאבים' )-יימת 'נוודות מרובתהמק

 . עתידי מחקר לענות יצטרך, הנגב הר של הפעילות תובמערכ תמנע בבקעת הנחושת מכרות של
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 :4סיור 
 

         המלח לאגן ניקוז פנים יבשתי?-מתי הפך אגן ים

 שבע-עדויות ממערכות נחלים מגיל מיוקן תיכון בבקעת באר

 

 עודד בר ועזרא זילברמן

 המכון הגיאולוגי
 

 מבוא .1
 

 150 -. אורך האגן כ(1)איור  הנמוך בעולם "האגן"( הוא אגן הניקוז הפנים יבשתי –המלח )להלן -אגן ים

(. Garfunkel, 1981המלח )-ק"מ והוא התפתח כתוצאה מתזוזה אופקית שמאלית לאורך טרנספורם ים

 ;Quennell, 1958ק"מ ) 10האגן מלא ברצף של סלעים אלוביאליים, אגמיים ואוופוריטיים שעוביו עולה על 

Garfunkel, 1981; Garfunkal and Ben-Avraham, 1996, 2001; Ben-Avraham, 2014; Garfunkel, 

מ' לאחר  150 -(. גיל יצירת האגן לא נקבע עד כה באופן ישיר. האגן אמנם השתפל בשיעור של כ2014

ק"מ ללא  1השקעת חלקה התחתון של תצורת חצבה, אך לאחר מכן הורבד פרט רותם בעובי של מעל 

השתפלות המשמעותית הראשונה של האגן התרחשה בזמן השקעת פרט הבדלי עובי בין הבקע לשוליו. ה

 ,Calvo and Bartovמ' בתוך האגן וכולל קלסטים שנגזרו משוליו ) 1,650חופירה, שהצטבר בעובי של מעל 

 טרם נקבע עד כה.של הפרט (, אך גילו Zilberman and Calvo, 2013; 2002; קלבו, 2001

אגן, עדיין לא ידוע מתי הוא הפך מאגן פתוח שמנוקז מערבה אל הים מעבר לגיל היצירה המעורפל של ה

התיכון לאגן ניקוז פנים יבשתי. עבודות קודמות שיערו שגיל מערכות נחלים שניקזו את האגן מערבה היה 

(. העדות הישירה Neev, 1960 ;Gvirtzman and Buchbinder, 1969אוליגוקן עד מיוקן מוקדם )לדוגמה, 

יכתו לאגן ניקוז פנים יבשתי היא החתך האוופוריטי העבה של תצורת סדום מגיל מיוקן הראשונה להפ

; Shaliv et al., 1991 ;Horowitz, 2001; 1967זק, ; Neev and Emery, 1967פליוקן מוקדם ) –מאוחר 

Katz and Starinsky, 2009 ;Matmon et al., 2014 ;Stein, 2014, and references therein אך .)

ההיסטוריה המוקדמת יותר של האגן המשתפל אינה ברורה. מתחת לתצורת סדום נמצא חתך קלסטי 

 ידוע. ( שגילו אינוGarfunkel, 2014, and references thereinק"מ ) 5-7שעוביו 



 2021ירוחם  החברה הגיאולוגית הישראלית 

75 
 

 

 

(. קו פרשת Sneh and Weinberger, 2014: מפת מיקום של אזור הסיור. צירי הקמרים מסומנים בקו לבן )אחרי 1איור 

' מסמן את תוואי החתך G-Gהמלח מסומנים בקו שחור. קו -של אגן יםהמים מסומן בקו כחול. מערכת העתקים 

 .2שבתרשים 
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המחקר  . לכן,המלח המעידות על הפיכתו לאגן ניקוז פנים יבשתי קבורות בעומק רב-העדויות בתוך אגן ים

ומתמקד בהתפתחות מערכות הנחלים שניקזו את אגן  ,מחוץ לגבולות האגןלתהליך זה הנוכחי בוחן עדויות 

ואת השפעתן על עיצוב הנוף  (2)איור  "הבקעה"( במהלך המיוקן –שבע )להלן -המלח אל בקעת באר-ים

שבע הוכתב על ידי המסדרון הסטרוקטורלי במזרח -המלח אל בקעת באר-בבקעה. מוצא הניקוז של אגן ים

(. במחקר 2007זילברמן ואבני, ; 1איור ן ורכס דימונה שמדרום )הבקעה, המשתרע בין הרי יהודה שמצפו

ונוצר לראשונה קו פרשת מים  הניקוז שלהם במזרח זוהה השלב בו נותקו הנחלים שזרמו במסדרון זה מאגן

 .(Bar and Zilberman, 2016) פנים יבשתיניקוז המלח, שהפך לאגן -המפריד בין הים התיכון לבין אגן ים

במהלך המיוקן הוצף חלקה המערבי של הבקעה על ידי מספר חדירות ימיות ונוצר מפרץ רחב בו במקביל, 

המלח. האצבוע בין הסלעים ששקעו במערכות -הורבדו סדימנטים ימיים ואליו התנקזו הנחלים מאגן ים

הנחלים במזרח הבקעה, לבין הסלעים הימיים ששקעו באותו זמן במערב הבקעה, מאפשר את תארוך 

 עים היבשתיים ושיחזור של קווי החוף ושלבי התפתחות הנוף.הסל

במהלך הסיור נסקור משטחי גידוע עליהם נשמרו סדימנטים יבשתיים וימיים המשתרעים על פני בקעת 

באר שבע, החל מקו פרשת המים במזרח ועד קווי החוף מגיל מיוקן תיכון במערב. נעקוב אחרי העדויות 

קעת באר שבע בעזרת קורלציה בין משטחים אלו באמצעות כלים לשלבי ההתפתחות של הנוף בב

מורפוסטרטיגרפיים המאפשרים את ניתוח היחסים המרחביים בין המשטחים. בעזרת מעקב אחרי תפוצת 

השונים והרכב הסדימנטים שעליהם ננסה להבין מתי התייצב קו פרשת המים הארצי ובקעת  המשטחים

 ח.המלח במזר-באר שבע נותקה מאגן ים

 Bar and Zilberman (2016.) שפורסם אצל ,מחקרהממצאי את מייצגות ההסיור מתמצת ומציג תחנות 

 

 רקע .2

 התפתחות הנוף בנגב 2.1

במהלך תקופת האיאוקן היה אזור הלבנט מכוסה בים עמוק בו הורבד רצף של סלעי קירטון וחוואר. סביבות 

שמדרום, ממנו גלשו סדימנטים גיריים עשירים בפאונה ימיות רדודות התקיימו בעיקר באזור קמר רמון 

בנטונית אל תוך הבוץ הקירטוני שהורבד בסביבתו. באזור בקעת באר שבע הורבד חתך פלגי הכולל את 

תצורת עדולם מגיל איאוקן מוקדם עד תיכון, הבנויה מקרטון עם אופקים צורניים ותצורת מרשה הקרטונית 

מגיל איאוקן מאוחר לא נמצאו באזור זה והם מופיעים רק במערב, מתחת  מגיל איאוקן תיכון. סדימנטים

 למישור החוף.

למרות שהמחשופים המזרחיים ביותר של סלעים ימיים מתקופת האוליגוקן נמצאים באזור אופקים, נראה 

שסביבה ימית המשיכה להתקיים בתקופה זאת גם בבקעת באר שבע. מיקומו של קו החוף האוליגוקני אינו 

בר וחובריו, ; Buchbinder et al., 2005ידוע אך סדימנטים ימיים מגיל זה מתוארים בשפלת יהודה שמצפון )

(. לפיכך, התפתחות הנוף באזור הבקעה החלה לקראת סוף תקופת האוליגוקן, לאחר נסיגת הים 2020

 מהאזור.
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שבע לבין החתך הקבור באגן -חתך רוחב הממחיש את יחסי המרחב והזמן שבין משטחי הגידוע בבקעת באר: 2איור 

 .Bar and Zilberman (2016). מתוך 1המלח והסלעים הימיים במערב הבקעה. תוואי החתך מסומן באיור -ים

 

(. 1943פיקרד בשנת  במהלך האוליגוקן התפתח באזורנו נוף מתון  )הפנפליין האוליגוקני שתואר על ידי

מישור נרחב זה הנו דיאכרוני ועוקב אחרי נסיגת הים מאז תום ההצפה האיאוקנית הנרחבת. הביטוי של 

הפנהפליין בנוף הנוכחי הם משארים של רמות גבוהות המשתרעות על פני הרי יהודה, הנגב המרכזי, סיני 

 Bar et) סעודיתה-וב אחריהן עד למדבריות ערבועבר הירדן וניתן לעק( Avni et al., 2012; 1991זילברמן, )

al., 2016, and references therein לדעת .)Avni et al. (2012)  קיימות עדויות לארוע טקטוני במהלך

 המלח.-האוליגוקן בדרום הנגב לאורך התוואי העתידי של טרנספורם ים

הנגב הצפוני, מסמן את סוף תקופת ארוע טקטוני קצר שהפעיל את מערכת שברי הרוחב והרים את קמרי 

(. תהליך ההתחתרות של מערכות הניקוז 1991)זילברמן,  היציבות האוליגוקנית בה התפתח הפנפליין
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שהחל בעקבותיו הרביד יחידות של קונגלומרטים ממוצא מקומי בעמקי הקערים בנגב ובשקעים 

ט שחק, בונים את בסיס החתך של סטרוקטורלים לאורך שברי הרוחב. קונגלומרטים אלה, הכלולים בפר

 (. Zilberman and Calvo, 2013; 2002תצורת חצבה מגיל מיוקן מוקדם )קלבו, 

במהלך המיוקן המוקדם השתפל אגן סדימנטרי נרחב מדרום להרי יהודה שהשתרע אל תוך סיני ושולי עבר 

המים שלהם היה ברכסי הירדן. באגן זה התפתחו סביבות הרבדה אגמיות ונחליות שמקור הסדימנטים ו

(. Zilberman and Calvo, 2013, and References thereinהשוליים המורמים של ים סוף בדרום מזרח )

רצפים עבים של סדימנטים אלה המשתייכים לפרט רותם של תצורת חצבה הגיעו לעובי העולה על קילומטר 

המרכזי והדרומי, בשקעים  המלח ובגרבן כרכום ושרידיהם נמצאים בקערים של הנגב-באגן ים

ם לאורך שברי הרוחב ועל פני שרידי הפנפליין האוליגוקני החל מהר חריף בדרום מערב ועד יסטרוקטורלי

(. התפתחות האגן של תצורת חצבה קדם לתהליך יצירת אגן 2002, קלבו, 1991ערד בצפון מזרח )זילברמן, 

עת מתהליכים טקטוניים שהביאו בסוף המיוקן המלח כאגן ניקוז פנים יבשתי ויתכן שיצירתו מושפ-ים

המוקדם לשבירת הלוח הערבי ויצירת מערכת העתקי התזוזה האופקית השמאלית של טרנספורם ים 

 המלח. 

תצורת חצבה נשמרה לאורך השוליים המזרחיים של בקעת באר שבע במספר אתרים. שרידי פאונה ימית 

ומקורות שם( ואף מזרחה יותר באזור דימונה )לוי דברים , 2002)עד ברקית( נמצאו באגן ירוחם )קלבו, 

 בע"פ(.

החל מהמיוקן המוקדם ועד המיוקן התיכון החל תהליך התרוממות של שולי הלוח של ישראל סיני שגרם 

להיפוך במגמת התנועות האפירוגניות בנגב, מהשתפלות שעלתה במיוקן המוקדם על קילומטר בנגב 

מ' בהר רמון והר חריף. תהליך ההרמה הניע תהליכי סחיפה שהסירו  1000המזרחי, לפסגות שגובן כיום 

 בשלב ראשון את הכיסוי העבה של תצורת חצבה מהנגב והחלו לאחר מכן בעיצוב הנוף הנוכחי. 

בדרום, תהליך ההרמה גרם להתחתרות נרחבת של מערכות ניקוז חדשות בנגב שהגדולה שבהן הייתה של 

המרכזי והדרומי, מזרח סיני וחלקים מהשוליים המזרחיים של בקע ים המלח דרך נחל פארן שניקז את הנגב 

(. במהלך תקופה זאת עוצבו חלק Avni et al., 2000 ;Ginat et al., 2000קניון נקרות אל הערבה הצפונית )

ניכר מתוואי הנוף העיקריים בנגב בהן מערכת המצוקים המקיפה את הרמות הגבוהות של הנגב המרכזי, 

מכתשים, ומישורי הנגב הדרומי. את סיום שלב ההתחתרות ויצירת הנוף במהלך המיוקן התיכון והמאוחר ה

מייצג שלב של הרבדה נרחבת של סלעי משקע נחליים ואגמיים לאורך אגן הניקוז של נחל פארן, החל 

שהורבד במהלך ממישורי כונתילה בדרום מערב ועד אגן כרכום והערבה הצפונית בצפון. רצף סדימנטרי זה 

  (.Avni et al., 2000 ;Matmon et al., 2009) תקופת הפליוקן והפלייסטוקן המוקדם כלול בתצורת ערבה

לאורך שדרת ההר המתרוממת שהבולטים ביניהם  משטחי גידועבמערב, עיצבו תהליכי גידוד ימיים מערכת 

 הם השפלה הגבוהה והשפלה הנמוכה, ועליהן שקעו התצורות צקלג, פטיש ופלשת )ראה בהמשך(.

החולייה החסרה בשחזור שלבי התפתחות הנוף בנגב במהלך ההתרוממות המיוקנית הם סדימנטים 

ה תצורת חצבה לנוף בו הורבדו התצורות המייצגים את שלבי המעבר מהאגן הסדימנטרי הנרחב בו הורבד

 ערבה ופלשת. 
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גיאומורפולוגיים וסדימנטים מתקופה זאת היא בקעת באר  משטחיםאחד המקומות הבודדים בהם נשמרו 

 שבע.

 

 בקעת באר שבע 2.2

בקעת באר שבע התפתחה בחלקו הצפוני של קער רחב המשתרע בין שני גושים הרריים: הרי יהודה מצפון 

גב הצפוני ממזרח ומדרום. הקער מנוקז על ידי שני נחלים: נחל באר שבע בצפון ונחל סכר בדרום.  וקמרי הנ

מערכות ניקוז אלה התפתחו על גבי מחשופים של סלעי חבורת הר הצופים מגיל סנטון עד פאליאוקן 

י חבורת המשתרעים לאורך שולי הגושים ההררים. בין שתי מערכות ניקוז אלה משתרעת רמה הבנויה מסלע

עליה נשמרו משטחי גידוע המכוסים בסדימנטים פלוביאלים במזרח וימיים במערב. בסיור נתייחס  ,עבדת

 לבקעת באר שבע כאותה יחידת נוף המנוקזת על ידי נחל באר שבע.

בהיותה מרחב מורפולוגי נמוך היוותה הבקעה בתחילת תקופת הנאוגן בסיס ניקוז למערכות נחלים שאגני 

הם היו ממזרח לקו פרשת המים הנוכחי. מצב זה נמשך עד אשר השתפלות אגן ים המלח במזרח הניקוז של

והרמת שדרת ההר במערב הביאו להתייצבות קו פרשת המים הארצי לאורך השוליים המזרחיים של 

 הבקעה, שהפכה לאגן ניקוז מקומי.

מספר חדירות ימיות ונוצר מפרץ  במקביל, במהלך המיוקן והפליוקן, הוצף חלקה המערבי של הבקעה על ידי

רחב בו הורבדו לסרוגין סדימנטים ימיים. המפגש בין המשטחים עליהם נמצאים שרידים של סדימנטים 

שהורבדו במערכות הנחליות הרגיונליות או המקומיות לבין יחידות סדימנטריות ימיות, מאפשר לתארך את 

 . משטחי הגידוע ולשחזר את שלבי התפתחות הנוף בבקעה

בין המרחב רפולוגי המקשר במהלך הנאוגן לפיכך, הייחודיות של בקעת באר שבע הנה בהיותה פרוזדור מו

 הים התיכון במערב. וביןמזרח ב היבשתי המשתרע עד לעבר הירדן

 

 עדויות לתהליך ההתרוממות של שדרת ההר –משטחי גידוד ימיים במערב בקעת באר שבע  2.3

 ובקעת באר שבע

גידוד ימיים שעיצבו את  משטחיהתרוממות שדרת ההר המרכזית של ישראל מתועדת בעזרת משארים של 

 המפנה המערבי שלה במהלך תהליך ההתרוממות.

שני משטחי  Bar et al. (2016.) -( ו2009אצל בר )המיפוי והמורפוסטרטיגרפיה של רצועות הגידוד הוצגו 

. גיל שני המשטחים נקבע לתחילת (2)איור  והשפלה הנמוכה הגידוד הנרחבים ביותר הם השפלה הגבוהה

מיליון שנה( מאחר שנמצאו עליהם סדימנטים ימיים של תצורת ציקלג שגילה  14-16המיוקן התיכון )לפני 

Langhian (Buchbinder et al., 1993 ;Buchbinder and Zilberman, 1997.)  על גבי השפלה הנמוכה

, משארים של תצורת פטיש מגיל מיוקן מאוחר וכיסוי נרחב של תצורת פלשת נמצאו בנוסף לתצורת צקלג

ללא הבדלים  גידוד אלה נמשכים ברציפות מאזור הכרמל ועד הנגב הצפון מערבי משטחימגיל פליוקן. 

תצורות פטיש ופלשת הורבדו  (.Zilberman et al., 2010 ;Zilberman and Bar, 2019בגבהם הטופוגרפי )
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 Gvirtzman andעת באר שבע שהיתה מוצפת בים במהלך המיוקן המאוחר והפליוקן )גם בתוך בק

Buchbinder, 1969; Martinoti et al., 1978.) 

 -. הרמה בשעור של כ1שלבי הרמה של שדרת ההר:  שלשה סדרת משטחי הגידוד הימיים מאפשרת לזהות

מ' במהלך הרבדת תצורת צקלג  100 -. הרמה בשעור של כ2מ' שקדמה ליצירת השפלה הגבוהה.  400

, ומקורות שם; 2009בר, ( תמ' לאחר הרבדת תצורת פלש 200-300. הרמה בשעור של 3במיוקן התיכון. 

Bar et al., 2016 .) 

גניות ששימשו כבסיסי ניקוז משטחי הגידוד בשולי בקעת באר שבע מייצגים את קווי החוף של ההצפות הנאו

ווי משקל ארוך זמן בין מפלסי הים לנחלים גרם להתפתחות ילנחלים שזרמו ממזרח אל הים התיכון. ש

עמקים רחבים בין שני הגושים ההרריים של הרי יהודה ורכסי הנגב הצפוני. שינוי במפלס הים ביחס ליבשה 

 ניע תהליך התחתרות ויצירת עמקים חדשים.עקב תהליך התרוממות של הבקעה או ירידת מפלס הים, ה

 

 כיצד מנתחים מערכות של משטחי גידוע –מתודולוגיה . 3

מפלסי או משטחי גידוע המשתרעים על פני שטחים נרחבים הם שרידים של פני שטח עתיקים. הם מייצגים 

תקופות  בדרך כלל נוף מתון שהתפתח בסביבה יבשתית על ידי תהליכי בלייה וסחיפה שפעלו לאורך

ארוכות. נהוג לייחס התפתחות של משטחים נרחבים לתקופות בהן מערכות הניקוז היו בשווי משקל עם 

בסיס הסחיפה בסביבה טקטונית יציבה, ותנודות פני ים מתונות. משטחים נרחבים יכולים להיווצר גם על 

לה מכסים שטחים נרחבים ידי תהליכי גידוד ימיים בזמן הצפות של מדפי היבשת. ככל שנופים מתונים א

 יותר כך גדל הסיכוי להשתמרות שרידיהם בנופים הצעירים מהם.

באזורים הנתונים לתהליכי הרמה מתמשכים, ייווצרו סדרות של משטחים שכל אחד מהם מייצג שלב 

התייצבות הנוף במהלך ההרמה. בסביבה טקטונית כזאת יהיו המשטחים הנמוכים צעירים מהגבוהים מהם, 

הם יפרידו מתלולים המשקפים את התחתרות הנחלים לאחר כל שלב של התרוממות. לכן, אפשר וביני

לצפות שבנוף יימצאו סדרות של משארים טופוגרפיים שניתן לעקוב אחריהם מבסיס הסחיפה אל מעלה 

לאורך פרשות המים שבין האפיקים כלל אגני הניקוז של הנחלים. שרידי הנוף הקדום נשמרים בדרך 

 ים. הפעיל

בבקעת באר שבע הסתמך על מיפוי גיאולוגי קיים וסקר שנעשה בשטח בין הרי  משטחיםאיתור וניתוח 

חברון לקמר צבוע. על מנת שניתן יהיה לזהות את הנקודות בהן נשמרו המשטחים הקדומים, בוצעו מספר 

לאורך פרשות מים ראשיות ומשניות בכל בקעת באר שבע  GISרב של חתכים טופוגרפים בעזרת מערכת 

. משטחים שזוהו בחתכים אלה נבדקו בשטח במטרה לאתר (3)איור  ולאורך רכסי הקמרים המקיפים אותה

השונים  המשטחיםשרידים של סדימנטים פלוביאליים שנשמרו עליהם. הרכב הסדימנטים שנמצא על 

ז שלהם ומאפשר להעריך את תחום השתרעותם. החתכים מצביע על המסלע שהיה חשוף באגני הניקו

השונים. על  המשטחיםשנעשו לאורך פרשות המים אפשרו לזהות את ההיררכיה המורפולוגית של סדרות 

בכל בקעת באר שבע, ממעלה  המשטחיםסמך בסיס נתונים זה  נבנתה  המערכת המורפוסטרטיגרפית של 
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הם מתלכדים עם מישורי גידוד ימיים המייצגים את בסיסי הסחיפה אגני הניקוז ועד לקווי החוף במערב, שם 

 .(5-ו 4)איורים  בשלבי יצירת הנוף השונים

 

והיחסים  משטחי הגידועשבע לצורך איתור, זיהוי ומיפוי -הוכנו בבקעת באר: רשת החתכים הטופוגרפיים ש3איור 

 .המורפוסטרטיגרפיים שביניהם

 

 משטחי גידוע בבקעת באר שבע. 4

הניתוח המורפומטרי של אזור בקעת באר שבע, מרמת דהריה ועד נחל סכר מצביע על קיומם של מספר 

"משטחים"( שעליהם שרדו סדימנטים נחליים. התפוצה המרחבית של משטחים אלה  –משטחי גידוע )להלן 

החוף  מאפשרת לזהות את גבולות העמקים בהם הם הורבדו ולהעריך את מיקומו של קו( 5-ו 4)איורים 

 מרמז על מיקום אגני הניקוז שלהם במזרח. המשטחיםאליו התנקזו הנחלים. הרכב מאספי החלוקים על גבי 

 

 משטח דהריה 4.1

מ' המפרידה  690-600משטח דהריה אינו כלול בסיור הנוכחי. הוא מעצב רמה הנטויה לדרום בגובה של כ 

. על גבי רמה זאת נמצא כיסוי של קונגלומרט יתיר המורכב (5 -ו 4)איורים  בין בקעת באר שבע להר חברון

המלוכדים   (Aharoni and Aizin, 1966מחלוקים לא ממוינים ותת מעוגלים שמוצאם מסלעי הסביבה ) 

על ידי קלקריט בוגר. ההרכב הסדימנטולוגי של קונגלומרט זה דומה לזה של פרט שחק בתצורת חצבה. 

  גידוע ברום דומה נמצאו בראש קמר דימונה. משטחשרידים של 
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 בריר משטח 4.2

בריר יוצרים רצועה המקיפה את שולי בקעת באר שבע מצפון, מזרח ודרום, הנמוכה  משטחמשארים של 

. משטח זה מיוצג על ידי מערכת גבעות מכוסות (5 -ו 4)איורים  ממשטח דהריה 100 -בשיעור של כ

רח הבקעה  משני צדי קו פרשת המים הארצי המפריד בין נחל באר שבע בקונגלומרט, הפזורות בצפון מז

לנחל צאלים, ומשקפות שריד של עמק ברוחב מספר קילומטרים שאגן הניקוז שלו היה במזרח. שרידיו 

 פזורים גם על גבי הפסגות של שרידי עמק רחב החוצה את קו פרשת המים הארצית ממזרח לבקעת באר

נטוי קלות למערב שם הוא מתלכד עם גג החתך של תצורת  המשטחס ראש זהר. שבע בין רכס דימונה לרכ

 .(5)איור  מ' 50ציקלג מגיל מיוקן תיכון, המכסה את רכס גבעות גורל בעובי של כ 

ס"מ. מדרום  15בגדלים של עד  "צור יבוא"על גבי משטח זה פזורים קונגלומרטים המורכבים ברובם מחלוקי 

 למפער רובע )ראה להלן( גודע משטח בריר את פרט רותם של תצורת חצבה.

 

 משטח כסייפה 4.3

בריר אך יוצר כעין רצועה פנימית לזאת של משארי  למשטחמשטח זה מקיף את בקעת באר שבע בדומה 

. (5)איור  ותו ממשטח ברירמ' מפרידה א 20-30. מדרגה ארוזיבית בגובה של (4)איור  משטח בריר

אס ראשי ההרים" יצשכינה אותם "פ (1985ודובינסקי )שנשמרו על גביו מופו לראשונה על ידי  קונגלומרטים

 . (2012וודובינסקי וחובריו  )ולאחר מכן על ידי 

המשטח נטוי קלות למערב שם הוא מתלכד עם חלקה התחתון של תצורת צקלג בגבעות גורל מצפון לבאר 

מדרום מזרח לבאר שבע, שם קיים חתך של סדימנטים  "מק 12 -, כ458המשטח נמשך עד לנ.ג.  שבע.

. מחשוף זה נמצא ברום זהה לזה של "צור יבוא"שהורבדו בקרבת החוף המכילים גירים, אבני חול וחלוקי 

 בסיס תצורת צקלג מצפון לבאר שבע ולכן נראה שהוא מייצג קו חוף של תצורת צקלג. 

, חלוקים ובולדרים מעוגלים של "צור יבוא"רטים המכסים את משטח כסייפה מורכבים מחלוקי הקונגלומ

צור שנגזרו מתצורת מישאש ושל גיר שנגזרו מסלעי חבורת יהודה. במספר מקומות הקונגלומרטים מכילים 

אילת.  גם חלוקי קוורציט קטנים המכונים "ביצי יונים" הנפוצים בחבורת ים סוף מגיל קמבריום באזור

בולדרים מעוגלים וגדולים של תצורת מישאש מהווים מרכיב שולט ומאפיין בקונגלומרט חימר  שתואר על 

( מאזור נחל חימר בקו פרשת המים הארצי, שם הוא הורבד באפיק שניקז אזורים 2007ידי זילברמן ואבני )

ה מזרחה בשולי שעבר הטי ממזרח לקו פרשת המים. חלוקי ריוליט שנמצאו במחשוף של קונגלומרט חימר

 נובי.-מצביעים על אגן ניקוז בו נחשפו סלעי המאסיב הערבו( 2007)זילברמן ואבני,  קמר דימונה

שיחזור הנוף בו נוצר משטח כסייפה העלה שמשטחי החלוקים הנרחבים המכסים אותו במערב מתכנסים 

אלים בצפון מזרח הבקעה, . מפער צ1במזרח לארבעה מפערים החוצים את קו פרשת המים הארצית: 

. מפער רובע שרוחבו מספר מאות מטרים שהתחתר בשוליים הדרומיים של רכס ראש 2ק"מ.  2-3שרוחבו 

יצר אפיק צר באוכף הסטרוקטורלי שבין רכס דימונה לראש ש( 2007 ,זילברמן ואבני). מפער חימר 3זהר. 

עוברים הכביש ומסילת הברזל בין דימונה  (, בוNeev, 1960 )תעלת ואדי סיר אצל. מפער דימונה 4זהר. 
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 -וק"מ חוצה את קו פרשת המים באזור דימונה  1-1.5ק"מ ורוחבו  12לצומת ערוער. מפער זה שאורכו כ 

Neev (1960טען שגילו פרה )-.ניאוגני 

 

 

 

 , DEM (Hall, 1994): מפת משטחי הגידוע בבקעת באר שבע וסביבתה, על בסיס מפת 4איור 

חתכי רוחב גיאולוגיים מסומנים בקווים שחורים. תחנות הסיור מסומנות  תוואי. Bar and Zilberman (2016)מתוך 

 באיקסים שחורים.
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. הגזמה אנכית Bar and Zilberman (2016), מתוך : חתכי רוחב גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים בבקעת באר שבע5איור 

50X תחום בקו תחתון ועליון. הרום השונה של המפערים במשטח כסייפה . טווח רומי המשארים בחלק מהמשטחים

נובע מתוואי החתכים, שהוכנו לאורך פרשות המים החותכות לעיתים את מסלולי העמקים הקדומים במיקומים 

 גיאומורפולוגיים שונים )במעלה או במורד האפיקים הקדומים(.
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 משטח ערערה 4.4

מ' ויוצר רצועת משארים בשוליים הפנימיים  20-30כסייפה בשיעור של כ  משטחמשטח ערערה מתחתר ב

שלו בהיקף בקעת באר שבע. הוא יוצר מדרגה צרה, כנראה כתוצר של גידוד ימי, לאורך השוליים המערביים 

שיחזור משטח זה  שבע.-שמדרום לבקעת באר של רכס גבעות גורל, ומשתרע על גבי "הרמה האיאוקנית"

ואינו חוצה את קו פרשת המים  בלבד הוא תחום לבקעת באר שבע י בריר וכסייפהמשטחמ מראה שבשונה

 הארצי.

 

 משטח שמן 4.5

משטח שמן נשמר בעיקר על פני "הרמה האיאוקנית" שמדרום לבקעת באר שבע. ממערב לנבטים הגבול 

דרום בניצב לכוון הזרימה של –מ' שכוונה צפון 20-30בין שני המשטחים הנו מדרגה ארוזיבית בגובה 

השפלה  משטחמערכות הניקוז. לאורך השוליים המערביים של גבעות גורל הוא  מופיע כטרסה צרה מעל 

הנמוכה. לפיכך, נראה שגבולו המזרחי של המשטח הוא מצוק גידוד ימי. המישארים של משטח זה מראים 

 לראשונה ערוצים שהתנקזו מדרום לצפון, אל ערוץ מרכזי שהתחתר לאורך הבקעה, ממזרח למערב.

 

 המלח-שלבי התפתחות בקעת באר שבע והיווצרות פרשת המים בינה לבין אגן ים. 5

השתרעות ארבעת המשטחים )בריר, כסייפה, ערערה ושמן(, מאסף החלוקים שעליהם והקשר שלהם 

את ההיסטוריה של ניקוז , מבטאים את התפתחות הנוף בבקעה ,שבע-לסלעים ימיים במערב בקעת באר

בהתאם להתפתחות יתוארו להלן  תהליכים אלוהפיכתו לאגן ניקוז פנים יבשתי. את ו אליה המלח-אגן ים

 :(6)תרשים  כל אחד מהמשטחים שמבטא הנוף

: המשטח חוצה את קו פרשת המים הארצית ולכן קדם ליצירתו. המשטח נוצר על ידי נחלים משטח בריר

שבע, דרך שני עמקים ברוחב מספר ק"מ -המלח מערבה אל הים שהציף את בקעת באר-שניקזו את אגן ים

דימונה. מערכת הנחלים התנקזה אל הים ם של זוהר ובין הרכסיזוהר וו ן הרכסים של חברוןשהתחתרו בי

. (2)איור  בזמן ששקע בו הגג של תצורת צקלג בגבעות גורל )ראש השפלה הגבוהה(, בסוף המיוקן התיכון

המשטח גודע את פרט רותם של תצורת חצבה ולכן מאוחר לו, והוא ככל הנראה קורלטיבי לפרט חופירה 

המלח עלתה על שיעור ההשתפלות -נטים של פרט חופירה אל אגן ים)ראה להלן(. לכן, כשאספקת הסדימ

  של האגן, עודפי הסדימנטים התנקזו מערבה באמצעות מערכת הנחלים שיצרה את משטח בריר.

: גם משטח זה חוצה את קו פרשת המים הארצית ולכן קדם ליצירתו. המשטח נוצר ע"י משטח כסייפה

(. מפערים אלו התחתרו מתחת ודימונהמערכת נחלים שיצרה ארבעה מפערים )צאלים, רובע, חימר 

למשטח בריר, ולכן משטח כסייפה מבטא התרוממות של הנגב המזרחי, שלא הגיעה לכדי יצירת קו פרשת 

טים הנחליים שעל גבי המשטח מתאצבעים בדרום מערב הבקעה עם סדימנטים ימיים מים. הסדימנ

שאופיים זהה לזה של תצורת צקלג, בגובה הנמוך מגג השפלה הגבוהה אך גבוה מהשפלה הנמוכה, ולכן 

(. הבולדרים הגדולים והמעוגלים של תצורת מישאש Langhianגיל המשטח הוא מיוקן תיכון מוקדם )

 גבוהה. מפערים מצביעים על הובלה ארוכה במערכת נחלים עם אנרגיית זרימהשנמצאו בכל ה
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שבע, -המלח לבקעת באר-בלוק דיאגרמה הממחיש את שלבי התפתחות הנוף ומערכות הניקוז בין אגן ים: 6איור 

. מיוקן Bהמלח. -. מיוקן מוקדם, בזמן השקעת פרט רותם, לפני יצירת אגן יםBar and Zilberman (2016). Aמתוך 

. מיוקן תיכון מוקדם, בזמן התפתחות משטח Cתיכון מוקדם, בזמן התפתחות משטחי הגידוע של בריר וכסייפה. 

 הגידוע של ערערה, לאחר יצירת קו פרשת המים הארצי.

 



 2021ירוחם  החברה הגיאולוגית הישראלית 

87 
 

 

המלח ובקעת באר שבע באוליגוקן עד -וע ואירועים טקטוניים באגן יםקורלציה של יחידות סלע, משטחי גיד: 7איור 

 .Bar and Zilberman (2016)המיוקן התיכון,  מתוך 

 

אנו משערים שהקלסטים המגמטיים במפער חימר קורלטיביים לבסיס החתך שעוביו מספר ק"מ )שאינו 

שכן בפרט חופירה  ,(7)איור  ההמלח מעל לתצורת חופיר-חשוף וגם לא נחדר בקידוחים( שמונח באגן ים

אין קלסטיים מגמטיים. הקלסטים המגמטיים מצביעים על כך שהמשך השתפלות האגן, לאחר השקעת 

נובי שבשוליו. עם זאת, אספקת הסדימנטים אל -פרט חופירה, הביאה לחשיפה של סלעי המאסיב הערבו

ועודפי הסדימנטים  המלח עלתה על שיעור ההשתפלות של האגן גם בזמן יצירת משטח כסייפה,-אגן ים

התנקזו מערבה באמצעות מערכת הנחלים של המשטח. הניקוז של אגן ים המלח ע"י ארבעה מפערים, 

צר ומפערי רובע וחימר צרים מאוד(  דימונהשחלקם בעלי רוחב שונה )מפער צאלים רחב מאוד, מפער 

שונים. כך לדוגמה, בעוד  מצביע על מורפולוגיה פנימית מורכבת וחלוקה של קרקעית האגן לאגני ניקוז

שמפערי דימונה וחימר ניקזו את דרום האגן, לפי כיוונם ומאסף החלוקים שבהם, סביר שמפער צאלים ניקז 

 שטח נרחב בצפון האגן.
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: משטח זה אינו חוצה את קו פרשת המים הארצית אלא הוא נמוך ממנה ומשתרע אך ורק משטח ערערה

ני הניקוז שלהם השתרעו ממזרח לקו פרשת המים הארצית המעבר ממערכות נחלים שאגמערבה לה. 

לפיכך, למערכות נחלים מקומיות, מצביע על התייצבות קו פרשת המים הארצי ממזרח לבקעת באר שבע. 

בין זמן יצירת משטח ערערה, לבין זמן היצירה של משטח כסייפה שקדם לו, נוצר קו פרשת המים הארצית 

לראשונה לאגן ניקוז פנים יבשתי. יצירת קו פרשת אז תיכון והוא הפך המלח מהים ה-המפריד את אגן ים

בקימוט והטיה מזרחה  שלוותההמלח, -השתפלות של אגן יםלהמשך ה מתקשרתהמים הארצית באזור זה 

(. משטח ערערה גבוה ממשטח השפלה הנמוכה ולכן גילו, 2007של שולי האגן, כפי שתיארו זילברמן ואבני )

 ת קו פרשת המים הארצית באזור זה, הוא מיוקן תיכון מוקדם.כמו גם גיל יציר

: גם משטח זה אינו חוצה את קו פרשת המים הארצית אלא הוא נמוך ממנה ומשתרע אך ורק משטח שמן

מערבה לה. השחזור של משטח זה מצביע על כך שמערכת הניקוז שלו כללה לראשונה ערוצים שהתנקזו 

לכן על יצירת ערוץ מרכזי שהתחתר במרכזה, שכיוונו היה ממזרח למערב. מדרום לצפון, אל מרכז הבקעה, ו

שבע, שעוצבו כנראה -מערכת ניקוז זו של משטח שמן גבוהה וקדומה לפני השטח הנוכחיים של בקעת באר

 כחלק מיצירת משטח השפלה הנמוכה בסוף המיוקן התיכון המוקדם.

 

 תחנות הסיור. 6

המזרחיים של בקעת ערד, מראש נחל צאלים בצפון ועד לצומת ערוער בדרום, הסיור יעבור לאורך השוליים 

 באר שבע. -שם יפנה מערבה ויסתיים במרכז "הרמה האיאוקנית" שמדרום לכביש דימונה

 
 (2159/5744)נ.צ.  שבע לנחל צאלים-פרשת המים הארצית בין נחל באר -: מפער צאלים 1תחנה 

ית. פרשת המים באזור זה נתונה לתהליך התחתרות לאחור התחנה נמצאת על קו פרשת המים הארצ

)מערבה( של אגן הניקוז של נחל צאלים המתנקז לים המלח, ושובה בהדרגה את שולי בקעת ערד המתנקזת 

 שבע אל הים התיכון.-על ידי נחל באר

ב מ', המכוסה בקונגלומרט המורכ 500-520לאורך פרשת המים נותרה מערכת של גבעות ברומים של 

מחלוקי "צור יבוא" וחלוקים ובולדרים מעוגלים של צור שנגזרו מתצורת מישאש ושל גיר שנגזרו מסלעי 

. הקונגלומרט מונח על משטח שגדע את חלקה העליון של תצורת משאש הבנוי (8)איור  חבורת יהודה

 מעיקר מחתך פוספטי רך ושכבות צור.

פרשת המים ולכן הוא מבטא אפיק נחל קדום, שהתקיים  קונגלומרט כזה לא היה יכול כמובן לשקוע על גבי

בטרם נוצר קו פרשת המים. מקור החלוקים גם לא היה יכול להיות באפיקים הקצרים המרכיבים את מעלה 

אגן הניקוז של נחל צאלים, כיוון שהחלוקים והבולדרים המעוגלים של צור שנגזרו מתצורת מישאש מצביעים 

במערכת פלוביאלית בעלת אנרגיית זרימה גבוהה. הגבעות שעליהן נשמר  על הובלה לאורך מרחק ניכר

ק"מ, בין אזור תל ערד בצפון מערב לשולי העיר  3הקונגלומרט הן שרידים של עמק קדום שרוחבו היה כ 

ערד בדרום מזרח. עמק זה "מתכרסם" כיום ממזרח על ידי ההתחתרות הצעירה של היובלים העיליים של 

 עמק הכתיב את תוואי ההתחתרות הראשוני של הנחל.נחל צאלים, כשה
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, הכולל חלוקים ובולדרים מעוגלים מאוד של צור שנגזרו מתצורת מישאש ושל גיר 1מאסף החלוקים בתחנה  :8איור 

 .מחבורת יהודה וחלוקי "צור יבוא"

 

שבע. המשטח -קרקעית העמק המשוחזרת מתלכדת עם משטח כסייפה המשתרע על פני מזרח בקעת באר

נוצר על ידי מערכות נחלים שהרבידו קונגלומרטים על גביו. כפי שנראה בהמשך הסיור, הקונגלומרטים 

ם את תצורת צקלג שגילה מיוקן תיכון מוקדם, והם מסמניהמזוהים עם מתאצבעים כלפי מערב עם גירים 

 קו החוף של הים שהיווה את בסיס הניקוז שאליו התנקזו הנחלים.

שבע. רוחבו של העמק,  הנוכחות -העמק הקדום נוצר על ידי נחל שניקז את המרחב שממזרח אל בקעת באר

צור "של החלוקים והבולדרים המעוגלים שנגזרו ממחשופי תצורת מישאש והכמות הגדולה של חלוקים של 

צאים כיום באגן הניקוז העילי של נחל צאלים מצביעים על כך שאגן הניקוז של העמק שאינם נמ "יבוא

המלח. מערכת ניקוז זו התקיימה בתקופה שבה אספקת -השתרע הרחק במזרח, בתחומו של אגן ים

המלח עלתה על שיעור ההשתפלות של האגן ועודפי הסדימנטים התנקזו מערבה -הסדימנטים אל אגן ים

 .(6B)איור  נו נמצאיםדרך העמק שבו א

עמק זה התחתר עשרות מטרים מתחת למשטח גידוע גבוה יותר, המכונה משטח בריר, שנראה בדרום, 

התיכון, -המלח לים-ושעליו נעלה בהמשך. התחתרות העמק יצרה מפער באזור ההררי שהפריד בין אגן ים

ם כאלו, המתלכדים עם משטח ולכן העמק מכונה "מפער צאלים". באזור ההררי הזה זוהו ארבעה מפערי

 כסייפה, ובהמשך הסיור נבקר בהם. 

 
 (2110/5685)נ.צ.  : מוצא מפער רובע2תחנה 

ראש הגבעה מונח קונגלומרט ברובע.  התחנה נמצאת על גבי שריד ממשטח כסיייפה שנמצא במוצא מפער

מישאש, וכן מעט בולדרים המכיל חלוקי "צור יבוא", חלוקים ובולדרים מעוגלים של צור שנגזרו מתצורת 

. מאסף החלוקים דומה לזה שנצפה במפער צאלים. מזרחה לתחנה ניתן לראות את העמק (9)איור  גיריים
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הצר של מפער רובע שרוחבו מספר מאות מטרים. יתכן שהמחשוף הוא חלק ממניפת הסחף ששקעה במוצא 

 המפער מחזית ההרים.

 

בדרך לתחנה הבאה נחצה את המפער ונתבונן בשרידי הקונגלומרט המונח על קרקעיתו, המכיל בעיקר 

 חלוקי צור ייבוא ומעט חלוקי גיר המלוכדים על ידי קלקריט.

 
 (2140/5678)נ.צ.  למפער רובעמדרום  –: משטח בריר 3תחנה 

התחנה נמצאת בסמוך לקו פרשת המים הארצית. מהתחנה ניתן לראות את משטח בריר, מדרום ומצפון 

מטרים מעל קרקעית המפער המתלכדת עם  30-50למפער רובע, כשעמדתו המורפוסטרטיגרפית היא 

שטח בריר יוצר רמה נרחבת משטח כסייפה. מאחר שמשטח בריר גבוה ממשטח כסייפה, הוא קדום לו. מ

, כשהרמה אינה מושפעת (10)איור  המעצבת את עיקר הנוף של האזור ההררי שממזרח לבקעת ערד

ממיקומו של קו פרשת המים הארצי. המשטח מבטא לפיכך שלב מוקדם בעיצוב הנוף של אזור זה. שחזור 

את במרכזו, בין רכס דימונה עמק דרומי שהתחנה נמצ –המשטח מצביע על קיומם של שני עמקים רחבים 

 .1שאותו ראינו מרחוק בתחנה מספר לרכס זהר, ועמק צפוני בין רכס זהר לדרום הר חברון, 

והוא גודע את כל יחידות הסלע במרחב,  "צור יבוא"משטח בריר מכוסה בקונגלומרט המורכב בעיקר מחלוקי 

החל מחבורת יהודה בשולי הקמרים ועד למחשופים של תצורת חצבה, המהווה את המקור לחלוקים 

המכסים אותו. בשונה ממשטח כסייפה, חלוקים ובולדרים של צור שנגזרו מתצורת מישאש אינם נפוצים על 

משטח בריר חשפה לרוב את גג התצורה, בניגוד גבי משטח בריר. זאת כנראה מאחר שעמדתו הגבוהה של 

למפערים הנמוכים יותר של משטח כסייפה שהתחתרו עמוק לתוכה. כלפי מערב משטח בריר מתלכד עם 

מאסף החלוקים  :9איור 

בולדרים , הכולל 2בתחנה 

מעוגלים של צור שנגזרו 

מתצורת מישאש ושל גיר 

מחבורת יהודה וחלוקי "צור 

 .יבוא"
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גג תצורת צקלג מגיל מיוקן תיכון ומייצג לפיכך את שלב עיצוב הנוף של המרחב בזמן שיא ההצפה של 

 המיוקן תיכון.

המלח, כפי שנרחיב -מערכת הנחלים שהרבידו את פרט חופירה באגן ים מערכת ניקוז זו נוצרה על ידי

המלח עלתה על שיעור ההשתפלות של האגן -בתחנה הבאה. גם בתקופה זו אספקת הסדימנטים אל אגן ים

 .(6B)איור  ועודפי הסדימנטים התנקזו מערבה דרך העמק שבו אנו נמצאים

 

. מפער רובע )משטח כסייפה( שהתחתר בתוכו מסומן בחיצים משטח בריר, מסומן בקו כחול מקווקו :10איור 

 .רכס דימונה מסומן בחץ חום –ירוקים. מבט מחירבת עוזה כלפי דרום מערב. ברקע 

 

 (2147/5673)נ.צ.  מדרום למפער רובע – : תעלות של תצורת חצבה4תחנה 

בנקודה זאת נצפה על חתך של תצורת חצבה שנשמר בתוך תעלה מיוקנית החוצה ממזרח למערב את 

הסלעי חבורת הקצה הדרומי של קמר זהר. תצורת חצבה מורכבת כאן מיחידה חולית המונחת ישירות על 

. האופי (11)איור  המלוכדים על ידי גיר חולי "צור יבוא"קונגלומרט המורכב מחלוקי  תיהודה ומעליה שכב

הליתולוגי של המחשוף דומה לזה של פרט רותם של תצורת חצבה. מחשוף נוסף נצפה מדרום, והוא מייצג 

תעלה נוספת, או סעיף של התעלה הנוכחית. תעלות אלו מבטאות את היסטוריית הניקוז הקדומה דרך 

 המלח. -יצירת אגן יםהאוכף הסטרוקטורלי שבו אנו נמצאים, שהתקיימה כבר במיוקן המוקדם, עוד לפני 

מנקודה זאת ניתן לראות שמשטח בריר, הבונה את ראשי הגבעות ממערב למחשוף, גודע את החתך של 

פרט רותם שבתוך התעלה ולכן מאוחר לו. מתוך כך מתבררים יחסי הגיל והקורלציות בין המשטחים 

רט חימר שהורבד על גבי והסדימנטים שעליהם לבין הסדימנטים שהצטברו בתוך אגן ים המלח. קונגלומ

(, כולל קלסטים מגמטיים, 2007משטח כסייפה )להלן(, ושמחשופים שלו תוארו מדרום ע"י זילברמן ואבני )

המלח וחשיפת שוליו. אנו משערים שהקונגלומרט קורלטיבי -המבטאים השתפלות מתקדמת של אגן ים
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שכן בפרט חופירה אין קלסטיים  ,(7)איור  המלח מעל לתצורת חופירה-לבסיס החתך שמונח באגן ים

מגמטיים. אם כך, משטח בריר מאוחר לפרט רותם, אך מוקדם לחתך שמעל פרט חופירה, ולכן נראה שהוא 

המלח, וגם מעט לאחריו, -קורלטיבי לפרט חופירה עצמו. לפיכך, בזמן הרבדת פרט חופירה בתוך אגן ים

המלח עלתה על שיעור ההשתפלות של האגן -בתחילת המיוקן התיכון, אספקת הסדימנטים אל אגן ים

 ועודפי הסדימנטים התנקזו מערבה דרך העמק שבו אנו נמצאים.

 

 ., הבנוי מחול שמעליו שכבת קונגלומרט המורכב מחלוקי צור ייבוא4חתך תצורת חצבה בתחנה  -מימין  :11איור 

 מבט מקרוב על הקונגלומרט. –משמאל 

תצורת חצבה נטוי למערב ומצביע על שלב קימוט המאוחר להרבדתה. תצפית זאת נמצאת החתך של 

( המצביעות על חידוש הקימוט של קמרי זהר ואפעה 2007בהתאמה לעדויות שהוצגו על ידי זילברמן ואבני )

 לאחר הרבדת קונגלומרט חימר, ושהביא ליצירת קו פרשת המים הארצית.

 
 (2058/5637)נ.צ.  ליד ערערה מחשוף כביש –: קונגלומרט חימר 5תחנה 

( תיארו לאורכו מחשופי 2007בדרך לתחנה נעצור למבט מזרחה על מוצא מפער חימר. זילברמן ואבני )

קונגלומרט בשני מפלסים שונים. מיקומם המורפוסטרטיגרפי של מפלסים אלו מתאים למשטח כסייפה, 

( כינו בשם 2007וך המפער, שזילברמן ואבני )בתוך המפער, ולמשטח בריר שמעליו. המחשופים שבת

"קונגלומרט חימר", כוללים בולדרים מעוגלים גדולים מאוד של צור שנגזרו מתצורת מישאש, שעל חלקם 

  התפתחה פטינה צהבהבה, המונחים בריעוף המצביע על זרימה מערבה.

שונה על ידי זילברמן התחנה נמצאת במחשוף כביש מדרום למוצא של מפער חימר. המחשוף תואר לרא

(. בדומה לקונגלומרט חימר שתואר לעיל, את בסיס המחשוף מאפיינים חלוקים ובולדרים 2007ואבני )

, שעל חלקם התפתחה פטינה צהבהבה, וכן (12)איור  גדולים ומעוגלים של צור שנגזרו מתצורת מישאש

 ל זרימה לכוון מערב., וניתן לראות בו ריעוף )אימבריקציה( המצביע ע"צור יבוא"חלוקי 
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 (1969/5628) מדרום מערב לצומת ערוער 480נ.ג.  –כסייפה וערערה  משטחי: 6תחנה 

בתחנה זו נשמר משאר של משטח כסייפה המכוסה בשרידי קונגלומרט המונח על גבי חתך של חבורת 

, "צור יבוא"עבדת מגיל איאוקן. המשאר דומה למחשופים אחרים שראינו על גבי המשטח וכולל חלוקי 

חבורת חלוקים ובולדרים מעוגלים של צור שנגזרו מתצורת מישאש, וחלוקים ובולדרים של גיר שנגזרו מ

 יהודה, אך מכיל גם מעט "ביצי קוורץ" שנגזרו כנראה מהחתך הפלאוזואי ושנמצאו גם בקונגלומרט חימר

ק"מ מצפון  5 -(. המשאר נמצא כ1985דובינסקי )" אצל ו. משאר זה נכלל ב"פציאס ראשי ההרים(13)איור 

 , שאותו ניתן לראות מהתחנה.דימונהמערב למוצא קניון 

יותר נמצא משטח נוסף, המופרד במדרגה מורפולוגית ממשטח כסייפה ויוצר רצועה ארוכה מ' נמוך  30 -כ

. זהו משטח ערערה. המשטח מכוסה קונגלומרט המכיל בעיקר חלוקי צור ייבוא, (13D)איור  למרגלותיה

ובשונה ממשטח כסייפה הוא מכיל רק מעט חלוקי צור שנגזרו מתצורת מישאש. משחזור של משטח ערערה 

לה שהוא אינו מגיע עד לקו פרשת המים הארצית אלא נמוך ממנה ומשתרע אך ורק מערבה לה. מאחר עו

מערכת הנחלים שיצרה  ים הארצית משתייכת למשטח כסייפה,שקרקעית המפערים החוצים את פרשת המ

את משטח ערערה הנמוך יותר לא חצתה את קו פרשת המים ומאוחרת לה. אם כך, יצירת קו פרשת המים 

המלח לים התיכון התרחשה בין משטח כסייפה למשטח ערערה, לקראת -הארצית המפרידה בין אגן ים

. (6C)איור  המלח הפך להיות אגן ניקוז פנים יבשתי-סוף המיוקן התיכון המוקדם, והחל מאותו זמן אגן ים

משטח ערערה  (.2007יצירת קו פרשת המים הארצי קשורה לקימוט וההטיה שתוארו ע"י זילברמן ואבני )

מייצג שלב מאוחר להתייצבות פרשת המים הארצית באזור זה, כשבשלב זה מערכת הניקוז התחתרה בתוך 

 כסייפה על ידי נחלים שאגני הניקוז שלהם היו ממערב לפרשת המים. משטחפני השטח של 

מאסף החלוקים  :12איור 

, הכולל בולדרים 5בתחנה 

וחלוקים מעוגלים של צור 

שנגזר מתצורת מישאש 

 .וחלוקי "צור יבוא"
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( וביצי קוורץ B(, הכולל בולדרים מעוגלים של צור מתצורת מישאש )A) 6בתחנה  480מאסף החלוקים בנ.ג.  :13איור 

(C .)D –  משטח ערערה )קו ירוק( ומאסף החלוקים שעליו )חיצים ירוקים( המופרד במדרגה מורפולוגית ממשטח

 כסייפה )קו כחול(.

 

 
 (1900/5636)נ.צ.  458נ.ג.  –כסייפה  משטח: משאר קו החוף של 7תחנה 

מערבית ביותר של משטח כסייפה ובה נמצאו שרידים של קו החוף המיוקני -היא הנקודה הצפון 458נ.ג. 

( 2012אליו התנקזו הנחלים שעיצבו את המשטח. המחשוף מופיע במפה הגיאולוגית של וודובינסקי וחובריו )

מ' המייצג הרבדה  10מצא בשולי הגבעה חתך בעובי של כ כקונגלומרט חימר, אך בעבודה הנוכחית נ

  בסביבה ימית רדודה בסמוך לקו חוף.

 -בסיס החתך מורכב משכבות של גיר דק גביש צהבהב )גוון הנפוץ בגירים של תצורת צקלג( בעובי של כ

ם" חלוקי מ', ומעליהן שכבות המורכבות מגירים דטריטים עם כמויות חול קטנות ומשתנות בהם "צפי 1.5

. בגג החתך מופיעות עדשות של גיר דק גביש צהבהב ומעליהן פזורים מספר (14)איור  מעוגלים "צור יבוא"

בולדרים מעוגלים של צור מישאש האופיניים לקונגלומרט חימר. רום המחשוף זהה לזה של בסיס תצורת 

 .דרומי ביותר שלה ברכס גבעות גורלצקלג במחשוף ה

A B 

C D 
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, הכולל שכבות גיר צהבהב בבסיס 7בתחנה  458שקע בסביבה ימית רדודה סמוכת חוף,  בנ.ג. חתך ש :14איור 

 )מימין( וחלוקים משובצים בגיר דטריטי )משמאל(.

 

שבע, ומסייע לקביעת מיקום קו החוף -המחשוף חשוב להבנת אופן היצירה של משטחי הגידוע בבקעת באר

מבסס את גיל משטח כסייפה במיוקן התיכון המוקדם, שכן בזמן יצירת משטח כסייפה. כמו כן המחשוף 

 הוא נמוך מגג תצורת צקלג על השפלה הגבוהה וגבוה מתצורת צקלג על השפלה הנמוכה.

שמן, הממוקם מבחינה מורפוסטרטיגרפית מתחת למשטח  משטחממערב לנקודה זאת ניתן לראות את 

ח שממזרח לאזור התעשייה של נאות חובב. ערערה ולכן מאוחר לו. על משטח שמן בנויות תחנות הכו

המדרגה המורפולוגית המפרידה בין משטח שמן במערב למשטחי כסייפה וערערה במזרח נמשכת בכיוון 

דרום, והדבר מרמז על האפשרות שהיא מייצגת מצוק גידוד ימי, למרות שלא נמצאו סדימנטים ימיים -צפון

 על משטח שמן.

 

בסיום הסיור נסכם את התפתחות הנוף בבקעת באר שבע, המשלב נסיגה מתמשכת של קווי החוף  :סיכום

מערבה כתוצאה מהתרוממות המרחב, והתפתחות מערכות הנחלים המתנקזות אל קווי החוף, שהושפעו 

 (.15מהיווצרות קו פרשת המים הארצי )איור 
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 Bar andשבע בזמן התפתחות משטחי הגידוע המיוקניים, מתוך -שחזור פלאוגיאוגרפי של בקעת באר :15איור 

Zilberman (2016 הצבעים מתייחסים למשטחים שבראש המפות. קו פרשת המים הארצית מסומן בשחור. תוואי .)

 עמקים קדומים מסומן בקווים כפולים וקווי חוף בקו בודד רצוף או מקווקו )משוער(. 
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מ"ש, והוא נוצר  18 -המלח מאוחר להשקעת פרט רותם של תצורת חצבה, שגיל בסיסו הוא כ-אגן ים

 ,Calvo and Bartov, 2001 ;Zilberman and Calvo; 2002( )קלבו, 6Aבמהלך השקעת פרט חופירה )איור 

2013, and references thereinריר, ובסיס (. ממצאי המחקר מראים שפרט חופירה קורלטיבי למשטחים ב

(. לפי קורלציה בין המשטחים 7החתך שמעליו, המכיל קלסטים מגמטיים, קורלטיבי למשטח כסייפה )איור 

המלח, שזהה לגיל -לתצורת צקלג, גיל המשטחים הוא תחילת מיוקן תיכון מוקדם. לפיכך, גיל יצירת אגן ים

 ,.Eyal et alמ"ש ) 22-20ם שגילם המלח מאוחר לדייקי-מ"ש. טרנספורם ים 16-14פרט חופירה, הוא בין 

 ,.Nuriel et alמ"ש ) 20.8-18.5המלח באזור אילת נוצרו בין -(. העתקי השוליים של טרנספורם ים1981

-18(, גיל יצירת הטרנספורם הוא 1987) Joffe and Garfunkel( ושל 1981) Garfunkel(. לדעתם של 2017

-מ"ש( לאחר יצירת טרנספורם ים 2 -בהפרש זמן קטן )כהמלח נוצר ביחד או -מ"ש. לפיכך, אגן ים 16

אספקת המלח התנקז מערבה, כש-(. בשלב זה אגן ים1981) Garfunkelהמלח, בהתאמה למודל של 

בקעת ועודפי הסדימנטים התנקזו מערבה דרך ו, עלתה על שיעור ההשתפלות שלאגן ההסדימנטים אל 

המוקדם, לאחר יצירת משטח כסייפה ולפני יצירת משטח  שבע אל הים התיכון. בהמשך המיוקן התיכון-באר

המלח הפך לאגן ניקוז פנים יבשתי, -ערערה, נוצר קו פרשת המים הארצי באזור זה. כתוצאה מכך אגן ים

 מ"ש, כנראה לקראת סוף תקופה זו. 16-14בין 

נגב במהלך שבע כמשמרת עדויות להתפתחות הנוף והטקטוניקה ב-המחקר ממחיש את חשיבות בקעת באר

המיוקן, בשלב המעבר בין הנוף המתון שהתקיים בזמן השקעת תצורת חצבה לבין ההתחתרות ויצירת הנוף 

 הנוכחי שהתפתח לאחר התרוממות המרחב ובו הורבדו התצורות ערבה ופלשת.
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