סיור גליל גולן בקע – ד"ר איתי חביב
קובי חבושה

מטרות הסיור:
-

הכרת הסטרטיגרפיה של צפון-ישראל והשוואה לסטרטיגרפיה של דרום-ישראל.
הכרת המבנים ומערכות השבירה המאפיינים את הגליל (שבירה וקימוט).
הכרת הביטוי של טרנספורם ים המלח באזור.
הכרת התפתחות הנוף והגיאומורפולוגיה של הגליל וצפון-ישראל.

לוח זמנים גיאולוגי:
-

פלייסטוקן (.)2,600,000-10,000
פליוקן (.)5,000,000-2,500,000
מיוקן (.)23,000,000-5,000,000
אוליגוקן ()34,000,000-23,000,000
איאוקן ()56,000,000-34,000,000
פליאוקן ()66,000,000-56,000,000
קרטיקון עליון ()100,000,000-66,000,000
קרטיקון תחתון ()145,000,000-100,000,000
יורא ()202,000,000-145,000,000

יום ראשון :הגליל התחתון
בתחנה מתחת להר הקפיצה ,תצפית דרומה לעבר בקעת כסולות ועמק יזרעאל באופק.
גבולות הגליל :בדרום – בקעת כסולות ,במערב – הים התיכון ,במזרח – גבול הלוחות של טרנספורם
ים המלח ובצפון – הנהר הליטני בלבנון.
מבנה הגליל :הגליל הוא אנטיקלינה גדולה עם ציר צפון-דרום ועם נטיות מתונות של עד  10מעלות
לשני האגפים (מזרח ומערב) .בסופרפוזיציה ,ישנם מבנים נוספים שרוכבים על האנטיקלינה הזו.
בצפון – האנטיקלינה של הרי נפתלי (ציר צפון-דרום) ,סינקלינת עלמה-אירעון ,ובכיוון דרומי יותר
סינקלינת צפת.
בדרום – אנטיקלינת דבורה וסינקלינת נצרת.
המבנים הללו רוכבים על המבנה הגדול של אנטיקלינת הגליל הנקראת גם "אנטיקלינריום".
ישנה צפיפות גבוהה של העתקים באזור הגליל ,שהוא למעשה אנטיקלינה שבורה שבה שלוש
מערכות העתקים עיקריות:
 .1העתקים שכיוונם צפון-מערב דרום-מזרם ,עיקר התנועה עליהם היא אופקית שמאלית:
העתק פקיעין ,העתק בית-ג'אן ,העתק הר מירון.
 .2העתקים שכיוונם צפון-מזרח דרום-מערב ,עיקר התנועה עליהם היא אופקית ימנית.
*לשתי המערכות הללו אין הרבה ביטוי בנוף מכיוון שהן אופקיות ועיקר הפעילות עליהן הייתה
בתקופות קדומות ונפסקה בתקופת המיוקן.
 .3העתקים שכיוונם הדומיננטי הוא מזרח-מערב ,עיקר התנועה עליהם היא אנכית (העתקים
נורמליים) .העתקים אלו אחראיים לרוב הנוף של הגליל ויוצרים את ההרים והגבעות ,גרבנים
והורסטים .העתקים אלו צעירים יותר ,חלקם פועלים עד היום והם אנכיים – וזה מה שיוצר את
ההשפעה על הנוף.
אנטיקלינת הגליל קשורה למבנה הקשת הסורית ,מבנה שמתחיל בסוריה ,נכנס לחלק הצפוני של
ארץ ישראל ,דרומה להרי יהודה (קמר חורון ,קמר רמאללה) ועד לנגב הדרומי ולצפון סיני.
סטרטיגרפיה :טור הסלעים שנחשף בגליל כולל סלעי משקע ימיים מקרטיקון תחתון ועד לאיאוקן –
 115,000,000-35,000,000מיליון שנה ועובי טור הסלעים הוא עד כ 1,400-מטרים .כמו כן ,קיים
מרכיב צעיר יותר הכולל יחידות יבשתיות כגון – בזלות בפיזור לא אחיד במרחב בעובי של עד מאות

מטרים ,יחידות אגמיות ויחידות נחליות (חווארים ,חרסיות ,אבני חול ,גבסים ומלחים) .היחידות
הצעירות הללו מונחות באי-התאמה מעל לסלעי המשקע הימיים.
קרוב לציר האנטיקלינריום נקבל את ההסרה הרבה ביותר של חתך ,ולכן בגליל היחידות העתיקות
חשופות במרכז הגליל ,ובשוליים נחשפות יחידות צעירות יותר כך שרוב אזור הגליל הוא מתקופת
קנומן-טורון ( 100,000,000-90,000,000מיליון שנה).
החתך הסטרטיגרפי מחולק לחבורות זהות למה שאנחנו מכירים מדרום ישראל (מצעיר לעתיק):
-

-

-

-

-

-

-

פלייסטוקן – חבורת ים המלח:
• תצורת הלשון – יחידה ששקעה בימת הלשון הקדומה.
• תצורת עובדיה ,יחידה קונגלומרטית עם מעט חוואר ,סביבה נחלית\אגמית בגיל
.1,500,000-1,300,000
פליוקן – חבורת ים המלח:
• תצורת גשר ,יחידה הכוללת בעיקר משקעים אגמיים (גירים ,קרטונים וקלסטיים דקים
ממקורות וולקניים וקרבונטיים) בעובי  .100mהגיר בתצורה זו הוא רך ,לבן ומכיל
אואוליטים שניתן לראות בלופה .במקומות מסוימים התצורה מתצבעת עם טופים שגילם
 4,500,000-5,500,000שנה.
• תצורת בירה ,יחידה חווארית ירקרקה בעובי כ( 200m-העובי משתנה במזרח הגליל),
לעתים ניתן למצוא בה צדפות (גיל 9,000,000-5,500,000 :שנה) .כמעט תמיד היא
יושבת באי-התאמה מעל לשכבות שמתחתיה .בגולן היא כמעט ולא נמצאת.
מיוקן – חבורה סקיה עליונה:
• תצורת אום סבונה ,קונגלומרטים שמצאו בקידוח בעפולה ,עובי עד .200m
• תצורת הורדוס ,יחידה המכילה קונגלומרטים ומשקעים אגמיים בעובי  ,750mבמזרח
הגליל היא יושבת באי התאמה מעל לפרט הר-צפת .בסיס התצורה הוא קרבונטי ואגמי
יותר.
• תצורת עין-גב ,אבני חול סילטיות בצבע אדום ,צמנט קרבונטי ,מכילות קוורץ ,סביבה
נחלית.
אוליגוקן – חבורת סקיה תחתונה:
• תצורת סוסיתא ,גירים ודולומיטים המכילים מאובנים.
• תצורת פיק.
איאוקן – חבורת עובדת :עובי :200m
• תצורת בר-כוכבא (במרכז הגליל) ,יחידה גירנית קשה ותצורת מרשה (במערב ובמזרח),
קרטונים.
• תצורת תמרת (במרכז הגליל) ,יחידה גירנית יחסית רכה המכילה צור .בבסיסה ניתן
למצוא גלאוקוניט ותצורת עדולם (במערב ובמזרח).
קרטיקון עליון (סנון)-פליאוקן – חבורת הר הצופים :עובי :150m
• תצורת טקיע ,חווארים.
• תצורת ע'רב ,קרטון חווארי.
• תצורת עין-זיתים ,קרטונים רכים מתקופת הסנון
• פרט הר-צפת ("קרטון שלהבות" בצפון" ,קעקולה" בהרי יהודה) ,קרטון לבן ונוקשה עם
תחמוצות ברזל ,עובי של כמה עשרות מטרים.
קרטיקון תחתון (אלביאן)-קרטיקון עליון (טורון) – חבורת יהודה:
• תצורת בינה ,גיר קשה דק גביש בצבע לבן בעובי עד  ,100mגיר ליתוגרפי .מדובר
ביחידה טורונית המקבילה לתצורות דרורים ,שבטה ונצר בדרום ,מכילה סטילוליטים.
בגליל המערבי התצורה משנה את אופייה באזורים מסוימים.
• תצורת סחנין ,דולומיט אפור בשיכוב עבה (קשים) ,בינוני-גס גביש בעובי  .200mלעתים
ניתן לראות בו שיכוב למינרי .מעט מאוד קרקע ,השכבות לעתים שבורות וניתן לראות
ברקציה שעברה מרחק הובלה קצר.
• תצורת דיר-חנא :דולומיט יחסית רך יותר עם רכיבים קלסטיים דקים ,עובי  :200mניתן
לראות בתצורה זו תרכיזי צור וקוורץ (תפוחי אליהו) ,והיא אקוויוולנטית לתצורות עין-

-

-

ירקעם ,צפית ואבנון בדרום .תרכיזי הקוורץ נוצרו כתוצאה מחומר מסוים שהתמוסס
(כנראה אנהדריט שהיה שם) .על כן מסיקים כי יכול להיות שבפני השטח היו תנאי
סליניות שגרמו למליחות יתר בעומק .כמו כן ,תצורה זו מכילה לא מעט סיליקה והיא
משנה לעתים פציאס .בכיוון חוף הים תצורה זו הופכת גירנית יותר ,אך עדיין עשירה
בסיליקה .מקור הסיליקה הוא כנראה כתוצאה מעושר בדיאטומיאות ויצורים שבונים את
שלדם מסיליקה ,הסבר נוסף לנוכחות הסיליקה הוא וולקניות מתקופת הקנומן.
• תצורת כמון ,דולומיטים אפורים ,קשים היוצרים נוף טרשי בעובי .200m
קרטיקון תחתון  -חבורת כורנוב:
• תצורת רמה
• תצורת הידרה
• עין אל אסד
• נבי סעיד
• תצורת חתירה – אבני חול היושבות מעל לוולקני תייסיר ומישור אי ההתאמה של
הקרטיקון התחתון.
יורא – חבורת ערד:
• תצורת חלוצה –  , J7יחידה רכה עם אואוליטים ושיכוב צולב.Hummocky ,
• תצורת באר שבע –  ,J6יחידה קשה היוצרת נוף טרשי ,קרבונטית ומכילה בעיקר גיר
מאובנים שבו ניתן לראות מאובני דורבנים ,חבצלות ים ,סטרומטופורידים ,אלמוגים,
שושנות ים.
• תצורת כידוד –  ,J5יחידה יחסית רכה וצהבהבה ,חווארים וחרסיות ,עובי  .150mבבסיס
היחידה ניתן למצוא אמוניטים ננסיים ,ביבלביות ,בלמניטים וצדפות העשויים מפיריט
ומתחמוצות ברזל (לימוניט והמטיט).
• תצורת חרמון –  ,J4קרבונטית בעיקר ,מכילה מעט דולומיטים ,תופעות קארסטיות
מפותחות ,עובי  800mומהווה את רוב רובו של אזור החרמון .בגג התצורה ניתן למצוא
מאובני אמוניטים בגודל סטנדרטי.

סלעים איזוכרוניים אינם אחידים במרחב ומשנים פציאס ,לכן לעתים שם היחידה משתנה .ישנן
יחידות נוספות מתקופת הטורון בחלקו המערבי של הגליל.
כאמור היחידות העתיקות ביותר נחשפות קרוב לציר המבנה (במרכז הגליל) ,ואם ניקח בחשבון את
השברים האנכיים (בלוקים מורמים ובלוקים ירודים) ,קרוב לציר האנטיקלינה בבלוקים המורמים נקבל
את היחידות העתיקות ביותר שנחשפות (קרטיקון תחתון – אלביאן).
בתצורת דיר-חנא מתחת להר הקפיצה ניתן לראות מצוקונים עם סוג של ברקציה ,שנראים כמו
מישורי החלקה על גבי העתק שהסטרייק שלו הוא מזרח-מערב עם נטייה כמעט אנכית (נטיות בין 60
ל 80-מעלות) – מדובר בהעתק נורמלי מהסדרה השלישית שנקרא "העתק כסולות" (לעתים נקרא גם
"העתק נצרת") ובו זריקה אנכית משמעותית של כמה מאות מטרים ,בהר תבור עד  1,000mוהוא
מהווה את הגבול בין הגליל התחתון לעמק יזרעאל.
בתנועה אנכית של העתקים נורמליים נוצרת התארכות אופקית המבטאת מתיחה בניצב לסטרייק של
ההעתקים – ולכן כאן נראה מתיחה בכיוון צפון-דרום:

כמות הזריקה האנכית תיתן לנו בחישוב פשוט את כמות ההתארכות האופקית .בחישובים שנעשו
ראו התארכות של  5%במרכז הגליל ,ושל  2.5%בכל אגף של אנטיקלינת הגליל ( 2.5%במזרח ו-
 2.5%במערב הגליל) .הטריגר למתיחה הוא לאו דווקא הקשת הסורית ,מכיוון שמדובר במערכת
העתקים יחסית צעירה (סדרה שלישית) – מכיוון ששיעור ההתקצרות הרבה יותר קטן משיעור
ההתארכות ,לא מדובר בהתקצרות מזרח מערב כתוצאה מהלחיצה שיצרה את אנטיקלינת הגליל,
אלא בשדה מאמצים אחר.
בתצורת דיר-חנא ניתן למצוא אבטיחי אליהו .כמה מילים על מנגנון ההיווצרות :ישנם תרכיזים של
חומר מסוים (כנראה אנהדריט) שהתמוסס וכתוצאה מכך התגבשה סיליקה (קוורץ) מהשוליים פנימה
ויוצרים צורה סטרוקטורלית של "מוח" או "כרובית" מה שמעיד על לחץ וקריסה ,התכנסות כלפי
המרכז .קיימות ספקות מכיוון שלא יודעים מהו מקור האנהדריט – עשוי להיות קשר בין אוופוריטים
לבין דולומיט ,עשויים להיות תנאי סליניות גבוהים בעומק ותנאי סליניות רגילה בפני השטח.
בתחנה בכפר איכסל רואים יחידה פסאודו-קונגלומרטית שבה רוב החלוקים כולל החומר המלכד הם
גירניים ,עם מעט צור .הצמנט הקרבונטי ביחידה זו נוצר כתוצאה משטיפה יעילה של היסודות קלי
התמס והישארות של הקרבונט .מטריקס קרבונטי לא חייב להיווצר בסביבה ימית ,קיימות עדויות לכך
שהוא נוצר בתהליכים פדו-גנטיים (תהליכי יצירת קרקע) .אזורים ארידיים יצברו יסודות קלי-תמס
(מלח ,גבס) לעומת אזורים לחים שישטפו את היסודות קלי-התמס ויצברו קרבונט .החלוקים ביחידה
הזו נגזרו מסלעים איאוקניים .על כן ,לא סביר שהקונגלומרט הזה שקע בנוף הנוכחי ,זהו קונגלומרט
קדום ששקע בשלב המוקדם של תהליך השבירה האנכית שיצרה את הנוף והרליף הזה .בתקופת
השקעת הקונגלומרט היו חשופות יחידות איאוקניות ,פאזת השבירה נמשכה ונחשפו יחידות עתיקות
יותר.
על מנת ליצור רליף של כמה מאות מטרים צריך כמה מאות של רעידות אדמה ,וזה יכול לקחת מיליוני
שנים .העניין הוא שקשה מאוד לתארך יחידות יבשתיות שגילן הוא יותר מ 400,000-שנה.
יחידה זו נקראת "קונגלומרט ניאוגני" (ניאוגן =  23,000,000-2,500,000שנה) מכיוון שיודעים טווח של
מתי הוא יכול היה להיווצר אבל קשה לדעת בדיוק.
בתחנה בעיר נצרת רואים מחשופים רכים ולבנים שנחצבו בשכונה חדשה בעיר נצרת .מבחינה
סטרטיגרפית הם יושבים מעל לסלעים של "הר הקפיצה" – מעל לתצורת סחנין:

השכבות נטויות בצורה מתונה יחסית לכיוון צפון-צפון-מערב .כמו כן ניתן לראות כאן זריקה אנכית של
לפחות  .300mהסלעים מתחת לעיר נצרת הם מחבורת הר הצופים (קרטונים) מתקופת הסנון
) ,(90,000,000-86,000,000שם התצורה אותה רואים במחשופים היא תצורת עין-זיתים .לפי
התצפית בנצרת ,תצורת עין-זיתים יושבת מעל לתצורת סחנין (סנון מעל קנומן ,ללא טורון) והיחידות
הטורוניות דקות מאוד או שהן חסרות לגמרי.
אינטרפרטציה :מכיוון שהנטייה מתונה יותר בסלעים הסנוניים ,נוכל להסיק כי הקרטונים שקעו אחרי
שהמבנה כבר החל להיווצר וכי כל הקימוט מאוחר לתקופת הקנומן ( ,)100,000,000-94,000,000הוא
מתחיל לאחר הקנומן.
בנוסף ,קיים כאן מישור אי-התאמה אירוזיבי וזוויתי בין חבורת הר הצופים לחבורת יהודה והמבנה
המקומט שרואים כאן הוא אגף של אנטיקלינת דבורה:

ניתן לראות כי העתק כסולות שובר את הציר של אנטיקלינת דבורה .כמו כן ,בבסיס תצורת עין-זיתים
קיים פרט המכונה "פרט הר צפת" שעוביו מס' עשרות מטרים והוא מאופיין על ידי "קרטון נוקשה" –
סלע לבן יחסית עם תחמוצות ברזל (לימוניט והמטיט) המאפיינות אותו .פרט הר צפת נקרא גם
"קרטון שלהבות" בצפון ו"-קעקולה".
לפי מה שרואים בדרום ישראל היינו מצפים למצוא צור מעל לקרטון של תצורת עין-זיתים ,אבל בצפון
אין צור בכלל או שיש אופקים מאוד דקים שלו (פחות ממטר) ,ומעליו רואים עוד קרטונים (קרטונים
חוואריים  -תצורת ע'רב) .באזור הגליל ,מעל לקרטונים של ע'רב ניתן למצוא חווארים של תצורת
טקיע:

ההבדלים בין הנגב לבין הצפון מהבחינה הזו:
-

בצפון ניתן לראות דלות בצור ביחס לנגב.
בצפון לא ניתן לראות מרכיבים קלסטיים ובנגב כן.
בצפון ניתן למצוא מרכיבים פלנקטוניים נפוצים ביחס לנגב.
בצפון אין הרבה ביטומן ,לעומת בתצורת ע'רב בנגב.

הסיבה לכך היא שככל שמתקדמים לכיוון צפון-מערב הולכים לכיוון אגן השקעה עמוק יותר
ומתרחקים מהחוף .לכן ,תנאי ההשקעה בצפון הם של ים עמוק יותר – יש פחות השפעה של זרמי
העלאה ולכן פחות השקעה של צור וחומר אורגני .כמו כן ,בצפון לא תמיד קל לחלק את חבורת הר
הצופים לתצורות ע'רב וטקיע – די קשה למפות בדיוק כל יחידה מכיוון שהן לא תמיד לטרליות.
בתחנת תצפית בהר הקפיצה (הר קדומים) לכיוון בקעת כסולות ועמק יזרעאל ,ניתן לראות את גבעת
המורה התוחמת את הבקעה ,מעל לעיר עפולה .מעבר לגבעת המורה ניתן לראות את הגלבוע ,הר
אמיר (אנטיקלינה) ,הר הכרמל (אנטיקלינה) ואת האזור שביניהם שנקרא "סינקלינת רמות מנשה".
הסלעים שנחשפים בסינקלינה הם סלעים איאוקניים מחבורת עובדת ,וכשהולכים לכיוון השוליים של
האנטיקלינות (אנטיקלינת הכרמל ואנטיקלינת אום-אל-פאחם) נחשפות יחידות עתיקות יותר מחבורת
יהודה .עמק יזרעאל תחום מדרום על ידי הכרמל והגלבוע ,כאשר בין הכרמל לבין עמק יזרעאל ובין
עמק יזרעאל לבין חרוד ישנם העתקים משמעותיים שחוצצים ביניהם" :העתק הכרמל" – יש עליו
זריקה שמגיעה לכ 1,500-מטרים והוא נמשך עד לרמות מנשה ,שם הוא נקרא "העתק יקנעם".
דרומית לגלבוע ישנם רכסים נוספים ,בהם גם יש שורת העתקים מקבילים לגלבוע שממשיכים דרומה
עד לנחל פרצה – כולם מאותה מערכת דפורמציה .בגלבוע אזור השבירה מתפרס על שטח רחב יותר
ובכרמל על שטח צר יותר.
הרכיב המשמעותי ביותר של ההסטה באזור הזה היא הסטה אופקית שמאלית ,עם מידת הסטה של
בין  .3km-10kmהעתק הכרמל מייצר רעידות אדמה שנרשמו בעבר .גם מדידות  GPSמעידות על
תנועה על ההעתקים הללו .ממדידות אלו עולה כי מתרחשת תנועה אופקית שמאלית בקצב של

 5mm/yearבטרנספורם ים-המלח וכי ההתארכות שנוצרת כתוצאה מההעתקים הנורמליים גורמת
להאטה בתנועה האופקית השמאלית בחלק הצפוני של ישראל ( – )3.5mm/yearעמק יזרעאל הוא
למעשה גרבן.

האזור שבין העתק הכרמל עד למתלול צורים הוא אזור ביקוע בו מתרחשת מתיחה ושבירה נורמלית.
התנועה היחסית בין לוח ערב ללוח ישראל נספגת על ידי העתק הכרמל ,שהוא מישור חולשה קדום
בליתוספרה

כאשר מסתכלים בצד השני של טרנספורם ים המלח ,רואים עוד בקע כמו כאן אשר מוסט צפונה.
מדובר בגרבן שכיוונו זהה לכיוון מערכת כרמל-גלבוע שנמצא כ 100km-צפונה ונקרא גרבן
סירחאן ,הוא עובר בגבול שבין ירדן-סוריה ובחלקו הצפוני נכנס לסוריה .מכך נסיק כי
הגרבנים נוצרו בפעילות שקודמת לטרנספורם .כלומר ,יש לנו קו חולשה באזור עוד לפני
שגבול הלוחות נוצר .כמו כן ,רכיב מסוים של ההעתקה היה חייב להיות בתקופת האוליגוקן
כדי להתאים לעובי החתך הסטרטיגרפי בקידוח בים  -החתך האוליגוקני מתעבה לכיוון
הבלוק הירוד ולכן הייתה השתפלות כבר באותה תקופה (לפני היווצרות טרנספורם ים
המלח) .הכיוונים של ההעתקים במערכת כרמל-גלבוע מקבילים לפתיחה של ים סוף.
מעדויות סטרטיגרפיות המערכת מתחילה באוליגוקן בערך עם תחילת פתיחת ים סוף.
רצף הזמן:
-

 :25,000,000-18,000,000תחילת ביקוע ים סוף ,גבולות טרנספורם ים המלח עדיין אינם
קיימים.
בשלב זה נוצרים בקעים (גרבן סרחאן וגרבן עמק יזרעאל (מערכת ההעתקים של כרמל-
גלבוע-פריע)  -מקבילים).
 :18,000,000מתחיל להיווצר גבול הלוחות של ים המלח ,הפתיחה של סואץ מאטה וים סוף
נפתח על ידי התנועה של טרנספורם ים המלח .ביום שבו הטרנספורם נולד כבר יש מערכת
שבירה באזור הכרמל-גלבוע שנולדה כחלק ממשטר המאמצים של פתיחת ים סוף.

-

מתחילה תנועה על הטרנספורם ומאמצי לחיצה על הרי הלבנון.
חלק מהמעוות נספג גם במקומות אחרים – קווי חולשה (מתיחה באזור עמק יזרעאל).

ליד עפולה ביצעו קידוח של  1,100mוראו כי :עובי חתך הבזלות באזור זה הוא מעל  600mוהן
מתוארכות בבסיסן ל 17,000,000-שנה ובגגן ל 9,000,000-שנה .מעל לבזלות רואים יחידה של
קונגלומרטים ("תצורת אום-סבונה") וחרסיות ("יחידת החרסיות האדומות") שעוביים כ .200m-כמו כן
קיימת יחידה חווארית (תצורת בירה) שעוביה גם כ .200m-הסיבה לכך שיש הרבה בזלות היא
שהאזור משתפל ובכך צובר בזלות ,קונגלומרטים ,חווארים וחרסיות .ההשתפלות שנוצרת היא של כ-
 600mבתוך  8,000,000והיא נוצרת כתוצאה משבירה נורמלית ומתיחה ,שעשויה להיות גם טריגר
לוולקניזם .כמו כן ,בתוך העמק ישנם שברים משניים שגורמים לשינוי בעובי הבזלות.
הבזלות מגיל  17,000,000-9,000,000שנה נקראות "בזלת תחתונה" מהן אנו מסיקים כי בתקופה זו
במרחב יש וולקניזם ,שבירה נורמלית ומתיחה ,השתפלות ,אירוזה (בשולי הבקעה) וצבירת חתך .כל
זה קורה מאז שהתחיל להיווצר גבול הלוחות של ים המלח .כמעט הכל מסתדר עם הממצאים הללו,
חוץ מהמתיחה בגליל התחתון שאמורה הייתה להתחיל לפני  18,000,000שנה אבל עדויות מראות
שהיא צעירה מכך – הגרבנים וההורסטים נוצרו במיליוני השנים האחרונות (העתקים מהמערכת
השלישית).
בתצפית על הר תבור ניתן לראות שהפסגה רכה (מיוערת ללא מחשופי סלע) ומתחת יש יחידות
קשות יותר .הר תבור הוא הורסט ,ויש עליו זריקה של כ.1,000m

בתצפית על גבעת המורה ניתן לראות שגם כאן יש הורסט .הגבעה בנויה ברובה מסלעים איאוקניים
ובזלת תחתונה במספר מופעים – דייקים (צרים וארוכים) וחרוטי געש קדומים .בתצורת בירה מוצאים
פאונה ימית של צדפות שהיו חייבות לחיות בתנאים ימיים .הגיל של תצורת בירה קטן מ9,000,000-
שנה.
בתקופת הטורון ) (94,000,000-90,000,000מפלס הים הגלובלי הוא בשיאו (כ 200m-מעל מפלס הים
כיום) .ביחידות הסלע מתקופה זו (תצורת בינה) ניתן לראות סטילוליטים שנוצרים כתוצאה מהמסה
בלחץ ,כיוון המאמצים המקורי ניצב לסטילוליטים .כמו כן ,ניתן לשחזר את כיווני המאמצים ומתי הם
נוצרו לפי הסטילוליטים במרחב בתקופות שונות.
בתצפית לכיוון צפון מפסגת הר יונה (שיא גובה של  ,)700mשיא הסינקלינה של נצרת ,ניתן לראות
הרבה גרבנים והורסטים עם סטרייק מזרח-מערב של ההעתקים שיוצרים אותם – קיימת מתיחה
בכיוון צפון-דרום .הזריקה האנכית של ההעתקים הנורמליים הולכת ויורדת לכיוון מערב (כיוון הים)
ולכיוון מזרח .כאמור ,ההתארכות המקסימלית היא במרכז הגליל התחתון.
באופק ניתן לרא ות את הרכס הגבוה של הגליל העליון ואת מתלול צורים (שיוצר את הגבול בין הגליל
התחתון לגליל העליון) שמתרומם מעל לבקעת בית הכרם.
בקו האופק של הר מירון הטופוגרפיה משתפלת לכיוון הים התיכון וגם לכיוון מזרח – זה משקף את
ציר האנטיקלינריום עם שכבות נטויות – אנטיקלינה עם אורך גל ארוך.
על הר יונה נחשפים סלעים גירניים מבסיס החתך האיאוקני מתצורת תמרת .במרחב מרכז הגליל
התחתון עובי החתך האיאוקני מגיע לכ 200m-בשתי תצורות :תצורת תמרת ותצורת בר-כוכבא,
שתיהן גירניות ,תמרת מכילה צור ורכה יותר ,ובר-כוכבא קשה יותר .בבסיס תצורת תמרת ניתן

לראות יחידה קלסטית המכילה גלאוקוניט ,שנוצר בתנאים עניים בחמצן ודורש קצבי השקעה נמוכים
– זה לאו דווקא מייצג סביבה יבשתית ,זה יכול להיווצר גם בסביבה ימית .לכיוון מערב הגליל,
מתרחקים מקו החוף שהיה פעם והפציאס הופך להיות פציאס של ים עמוק יותר ומקבלים תצורות
שונות (מרשה ועדולם):

כלומר ,יש אגן עמוק באזורנו בתקופת האיאוקן .עובי כללי –  .200m-400mמתחת לחתך הזה בהר
יונה אנו רואים חווארים שמקבילים לתצורות ע'רב וטקיע.
יום שני :טבריה
-

נלמד על החתך הניאוגני של הגליל המזרחי (מהמיוקן עד לתקופות צעירות יותר).
נלמד על מבנים ושברים שמאפיינים את הגליל התחתון.
נלמד על מבנה גבול הלוחות במרחב הכינרת ודרומית לה.

בתצפית על הר ברוניקי\הר הורדוס (שמאחוריו רמת פוריה) ,ניתן לראות שלאורך המתלול נחשף
חתך שעוביו גבוה מגובה המתלול – עובי של כ 1,000m-של חתך ניאוגני צעיר .החתך החשוף במורד
הגבעה הוא קרבונטי ,החלק העליון ביותר רך יותר משאר ההר ובראש הגבעה נחשפים סלעים של
חבורת הר הצופים (תצורת עין-זיתים ופרט הר-צפת) ומתחתיהם חבורת יהודה .נטיית השכבות היא
כ 10-מעלות לכיוון דרום ,ויש כאן מגע של אי התאמה בין יחידות ניאוגניות לבין חבורת הר הצופים.
על רמת פוריה ניתן לראות בזלות המכונות "בזלות הכיסוי" מגיל  5,500,000-3,500,000שנה בעובי
של .50m

תצורת הורדוס מונחת באי-התאמה על גבי סלעי הסנון (תצורת עין-זיתים) ,עובייה  750mוהיא כוללת
קונגלומרטים ומשקעים אגמיים (סילטים ,חרסיות וחווארים) .בתוך תצורת הורדוס יש שפכי בזלות
(התצורה "מתצבעת בבזלות") שתוארכו ל 17,000,000-12,000,000-שנה .מעל לתצורת הורדוס ניתן
למצוא את תצורת בירה שעוביה מגיע עד לכ 150m-והיא משנה את עוביה בין  300mלבין עשרות
מטרים בודדים והיא מכילה חווארים ירקרקים ,ובמקומות מסוימים ניתן למצוא צדפות .מעל תצורת
בירה ניתן למצוא את תצורת גשר המכילה בעיקר משקעים אגמיים (גירים ,קרטונים ,סלעים קלסטיים
דקים ממקור וולקני) בעובי  .100mתצורת בירה יושבת מעל תצורת הורדוס באי התאמה אירוזיבי
וזוויתי ,קיים אי רציפות בחתך .כמו כן עובר כאן העתק (שצעיר מהבזלת התחתונה) שנקרא "העתק
ברוניקי" וניתן לראות שפכי בזלת גם בבלוק הצפוני וגם בבלוק הדרומי שתוארכו .על ההעתק קיימת
זריקה אנכית של כ.300m-
בזלת הכיסוי לא מושפעת מהעתק ברוניקי ולכן הוא קדום לבזלת ,כלומר עתיק מ5,500,000--
 3,500,000אבל צעיר מ( 16,000,000-בזלת תחתונה) .רוב ההעתקה בהעתק ברוניקי (כ)250m-

קדומה לתצורת בירה .יש כאן עדות לטקטוניקה לא מבוטלת של מאות מטרים שהיא יחסית קדומה
(קדומה מבזלת הכיסוי ומאז לא התרחשה) .כעת מחפשים את המגע שבין תצורת עין-זיתים לבין
תצורת הורדוס הצעירה – רואים יחידות קונגלומרטיות וסילטיות עם ליכוד קרבונטי שיושבות ישירות
על סלעי הסנון ,אלו מהוות את בסיס תצורת הורדוס ,שבה  400mהתחתונים הם אגמיים יותר ,ולכן
מוצאים בהם משקעים קרבונטיים .מבחינת הרכב החלוקים בתצורת הורדוס :ניתן לראות מרכיבים
מתוך חבורת יהודה בבסיס תצורת הורדוס ,ומרכיבים שנגזרו מהאיאוקן (חבורת עובדת) בגג תצורת
הורדוס .הימצאות חלוקים מהאיאוקן בגג התצורה קצת לא הגיונית מכיוון שהיינו מצפים שקודם ייגזרו
חלוקים צעירים ולאחר מכן עתיקים .כנראה שהיה כאן שינוי באגן הניקוז שתרם חומר ממקומות
שונים .בסיס תצורת הורדוס מתחיל לשקוע בתחילת התפתחות טרנספורם ים-המלח .אם נשחזר את
הנוף לאותה תקופה ,מולנו בצד השני של הטרנספורם נמצא צפון החרמון והבקה הלבנונית .כלומר,
היה שינוי במערכת הניקוז כתוצאה מהתנועה על הטרנספורם .בשני אגפי החרמון חשופים סלעי
חבורת יהודה ,וזה יכול להיות מקור החלוקים ששקעו בהתחלה (כמו כן ,הראו כי התרוממות החרמון
החלה קצת לפני היווצרות הטרנספורם).
הבזלת התחתונה :מידקקת לכיוון צפון-מערב ומתעבה לכיוון דרום מזרח .ניתן לראות בה
פנוקריסטים של אוליבין לשעבר ,פירוקסן לשעבר ופלגיוקלז לשעבר .כמו כן ,ניתן לראות עורקי קלציט
ואמיגדולות של קלציט .הבזלת התחתונה היא רכה ובלויה ,בהרכב " ,"Olivine Basaltדומה להרכב
של בזלת הכיסוי .כינוי השדה של הבזלת התחתונה הוא "הבזלת הרקובה".
על הבזלת התחתונה ניתן לראות קידוחים גיאולוגיים שמטרתם היא פליאומגנטית .בתחום
הפליאומגנטיות מודדים וקטור אוריינטציה של – דקלינציה ,אינקלינציה ועוצמה ,מהם ניתן להסיק
מספר דברים:
-

נוכל להגיד מה הייתה הדקלינציה כאשר נוצרה הבזלת ולהשוות אותה להיום ,מכך נוכל
להסיק על רכיב רוטציה אופקית שעבר בלוק סטרוקטורלי ,אם הרוטציה קיימת.
נוכל להסיק מהאינקלינציה מידע על כמה הרכיב הזה השתנה עם הזמן במרחב ,ונוכל להגיד
באיזה קו רוחב היו הסלעים כאשר הלבה התמצקה.
מתוך העוצמה של השדה המגנטי נוכל להסיק על גיל היחידה ,מכיוון שקיים מאגר נתונים
של שינויים בעוצמת השדה המגנטי בזמן.
כמו כן ,ניתן להסיק על חלון הזמן לפי היפוכים מגנטיים.

בתצפית צפונה לכיוון הר ארבל וטבריה ,ניתן לראות כי העתק נורמלי מרים את הר ארבל ומוריד את
בקעת גינוסר ("העתק הר ארבל") .המצוק בנוי מסלעים איאוקניים קשים מתצורת בר-כוכבא (גירים).
בינינו לבין טבריה קיים העתק נוסף שמוריד את טבריה לעומתנו ("העתק חיטין"):
הבלוקים (מצפון לדרום) – בלוק גינוסר ,בלוק טבריה\ארבל ,בלוק פוריה ,בלוק שרונה ,בלוק כוכב
יששכר.
ההעתקים (מצפון לדרום) – העתק הר ארבל ,העתק חיטין ,העתק יבניאל.

הנטיות של הבלוקים נורא דומות והן לכיוון דרום-דרום-מערב .זהו המבנה שמאפיין את מבנה הגליל
המזרחי .מערכת ההעתקים הנורמליים בגליל המזרחי היא צעירה ,מכיוון שהיא מסיטה את בזלת
הכיסוי( .צעירים מהעתק ברוניקי לדוגמה) .העיר טבריה בנויה על בזלת הכיסוי ויש כאן עדות
משמעותית לטקטוניקה שצעירה מ 5,500,000-3,500,000-שנה.
העתק חיטין מרים אותנו ביחס לבלוק של טבריה וארבל צפונית לנו ,והבקעה שמתחתינו נקראת
בקעת יבניאל ,שנוצרת כתוצאה מהעתק יבניאל שמוריד את הבלוק ליצירת הבקעה:

העתק יבניאל ממשיך לכיוון צפון-מערב ,נקטע ולאחריו ישנם עוד שני העתקים :העתק צלמון והעתק
פקיעין שכביכול ממשיכים אותו ,עליהם יש עדויות לתנועה אופקית שמאלית ,לעומת העתק יבניאל
עליו יש תנועה אנכית .במידה והעתק יבניאל התחיל כהעתק אופקי-שמאלי ורק אז הוספה לו תנועה
אנכית ,זה מגדיל את ההתארכות האופקית .זה מסתדר עם דגם הפתיחה הקשור לבקע ,שבו
הפתיחה המשמעותית ביותר היא ממזרח והיא דועכת לכיוון מערב .כמו כן ,העתק יבניאל מעט חריג
בכיוון שלו בנוף מכיוון ששאר ההעתקים הנורמליים הם בכיוון מזרח-מערב.
בבלוק המורם עליו אנו נמצאים נחשפת תצורת גשר (יחידה אגמית – לבנה ,גירים רכים ,מרכיבים
קלסטיים וולקניים וקרבונטיים) .אגן הניקוז הניאוגני שהשתפל לא חפף את האגנים שאנו מכירים כיום
(זה לא היה כמו הכינרת) .יש כאן השתפלות נרחבת יותר שהשקיעה את החתך העבה של התקופה
הזו .יש כאן השקעת חתך של כ 1,000-מטרים ,מה שמחייב השתפלות של אגן ההשקעה עם טריגר
טקטוני – תנועה שקשורה לאותה תקופה היא העתק ברוניקי .תצורת גשר שקעה בחלקה בפליוקן,
ומערכת ההשקעה כללה את הגליל התחתון המזרחי ואת מערכת עמק יזרעאל וחרוד .תצורה זו
מקבילה לתצורת חצבה.
בתצפית במצפור לוי-אשכול לכיוון נחל הירמוך במזרח המהווה את הגבול בין ישראל לירדן .עובר כאן
העתק שהוא ההמשך של העתק יבניאל .ניתן לראות בזלת כיסוי משני צדי ההעתק (עמדה נמוכה
ועמדה גבוהה) – העתק המשתייך לטקטוניקה הצעירה אותה ראינו מקודם .כמו כן ,גם העתק
עלומות עובר כאן (כיוונו צפון-דרום).
באזור צמח בוצע קידוח לעומק של  4,200mבו גילו דברים מעניינים .בבסיס הקידוח מצאו שכבה עבה

של מלח ) ,(2,000mקונגלומרט ,חרסיות וכו' .מעל למלח ישנו אופק בזלות בגיל  4,000,000שנה
(מתאים לבזלת הכיסוי) וישנם גופים מגמתיים שחודרים את המלח ואינם מתוארכים עדיין .יכול להיות
שחלק מחתך המלח קורלטיבי לתצורת בירה ומספר את הסיפור של חדירה ימית לעמק יזרעאל
וכתוצאה מכך משקיע אוופוריטים בכינרת ,ויכול להיות שהוא קורלטיבי למלח סדום (שניהם בערך
מאותה תקופה ( 5,000,000-4,000,000שנה).
"העתק האון" :עובר מצפון לנחל הירמוך ותוחם את הצד המזרחי של הבקע ,ומדרום לנחל הירמוך
הוא נקרא "העתק יריחו" ,אשר מגיע עד לקצה המערבי של צפון ים-המלח.
*יצירת אגנים על ידי הסטה אופקית נקראת ( Pull-apart Basinהכנרת).
*יצירת רכסים על ידי אותה הסטה נקראת ( Push-up Ridgeהחרמון).

נהר הירמוך חתור בשני-שלישים בתוך סלעים איאוקניים (חבורת עובדת) רכים .בראש רמת הגולן \
רמת אום-כיס ,משני צדי הנהר קיימת בזלת הכיסוי .הלבה ברמת הגולן זרמה לכיוון רמת אום-כיס,
מכיוון שלא היה את נהר הירמוך באותה תקופה .בתוך הירמוך ניתן למצוא בזלות צעירות – "בזלת
הירמוך" ( 800,000שנה) ו"-בזלת אורכד" ( 400,000שנה) .הבזלות הללו רואות תבליט משמעותי
בירמוך וממלאות אותו:

חלק ניכר מעמק הירמוך התפתח בפרק הזמן שבין  5,500,000-3,500,000לבין  800,000שנה.
ההתחתרות של הירמוך משקפת את השתפלות הבלוק הירוד והתרוממות הבלוק המורם .עיקר
ההתרוממות וההשתפלות התרחשו לאחר היווצרות בזלת הכיסוי .קשה למדוד קצבים ורטיקליים
בצורה ישירה ,עושים זאת על ידי קורלציה.
רכס הרי עג'לון ואנטיקלינית עג'לון :שיא הגובה ברכס הוא כ 1,200m-ובפסגות נחשפים סלעים
מחבורת יהודה – זוהי אנטיקלינה.

כעת אנחנו נמצאים מזרחית להעתק האון\יריחו ,ורואים את תצורת הלשון בהופעה הצפונית שלה.
תצורה זו שוקעת בימת הלשון הקדומה ,המתקיימת עד לתקופת הקרח האחרונה .מפלס הימה הגיע
ל -160m:ביחס לפני הים ,שזה גבוה ב 270m-מים המלח של היום ,ואף גבוה מהכינרת .מכך אנו
מסיקים כי הכינרת וים המלח היו מחוברים לכדי ימה אחת בשלב מסוים .שיא המפלס של ימת הלשון
היה לפני כ 26,000-שנה.
אתר עובדיה :האתר הארכיאולוגי הקדום ביותר שבו נמצאה נוכחות אדם קדמון מסוג הומו-ארקטוס.
ניתן לראות כאן קונגלומרט עם אופקים של חוואר שמייצגים סביבה נחלית\אגמית ואנטיקלינה הדוקה
באורך גל של כמה עשרות מטרים (דפורמציה) .מפלס החיים הארכיאולוגי גם נטוי ,לכן מסיקים כי
ההטיה מאוד צעירה .לגבי גיל היחידה :גיל הטופים שמבחינה סטרטיגרפית מתחת ליחידה תוארכו
לאותו גיל כמו בזלת הכיסוי "פיג'אס טוף" ( 4,000,000שנה).
תצורת הלשון מונחת מעל לבזלות שגילן  800,000שנה והיא צעירה מהיחידה החשופה באתר
עובדיה .מבחינה פליאומגנטית ,כל החתך הוא  Reverseעם מעט מאוד  ,Normalשזה נותן תיארוך
מתאים ל 1,300,000-1,500,000שנה .יחידה זו נקראת "תצורת עובדיה".
מצודת כוכב הירדן :בנויה מבזלת הכיסוי .אנו עומדים על הבלוק המורם של כוכב יששכר .בדרך לכאן
עברנו עובי של כ 500m-של בזלת תחתונה ,זהו הרצף החשוף הכי עבה במרחב של הבזלת הזו.
מכאן הבזלת התחתונה מידקקת לכיוון צפון ולכיוון דרום .כנראה שהיה כאן מקור הזנה של הבזלת
התחתונה .תצורת בירה מתצבעת כאן בשפכי בזלת מגיל  9,000,000שנה.

יום שלישי :רמת הגולן
-

נכיר את הסלעים הוולקניים והתופעות הוולקניות ברמת הגולן.
נכיר את החתך הסטרטיגרפי של רמת הגולן.
נכיר את המבנים שקשורים לגבול הלוחות מערבית וצפונית לכינרת.

בדרום רמת הגולן לרוב רואים עובי של עד  150mשל בזלת הכיסוי .במגע עם הבזלת ישנה יחידה
רכה המכוסה בקרקע ובצמחייה – זוהי תצורת גשר (יחידה אגמית ,קרטונים ,עם גירים רכים המכילים
אואוליטים) .כאשר ממשיכים לרדת בחתך רואים מצוק סלעים קשה יותר מתצורת גשר ,ומתחת
רואים סלעים מחתך איאוקני .כלומר ,אין כאן את תצורת בירה ,ובאופן כללי יש מעט ממנה באזור
רמת הגולן .מדובר ביחידה שמכילה קונגלומרטים עם מרכיב קרבונטי וצורני מתקופת האיאוקן יחד
עם גיר חווארי וחרסיות – סביבה אגמית .בחלק מהתצורה הזו אנו מוצאים התצבעות של בזלות מגיל
 17,000,000-9,000,000שנה (בזלת תחתונה) ,יחידה זו שוקעת באותו זמן ובאותם תנאים כמו
תצורת הורדוס והיא גם דומה לה מבחינת הופעה בנוף .בנתיים ההבדלים בין רמת הגולן לגליל:
-

מעט מאוד תצורת בירה ,ואם יש אז היא מאוד דקה.
הבזלת התחתונה ברמת הגולן נוכחת בכמות יחסית מועטה (מקור הבזלות מערבי יותר).

-

ברמת הגולן קיימת מערכת העתקים מקבילה ל"העתק האון" (ראינו את תצורת הורדוס
במגע עם בזלת הכיסוי).

בהמשך הדרך ליד עין גב ,רואים גירים ודולומיטים המכילים מאובנים (סלע משקע ימי) .מדובר
בתצורת סוסיתא ששקעה בתקופת האוליגוקן .אין הרבה סדימנטים אוליגוקניים מכיוון שזוהי תקופה
שבה יש הרבה בלייה וחוסר השקעה .סדימנטים אוליגוקניים אכן יימצאו בקידוחים בקרבת הים
התיכון .בתקופת האוליגוקן האזור הזה נמוך ויש פה אגן עמוק ביחס לשאר המרחב.
בהמשך רואים אבני חול סילטיות אדומות וקרבונטיות המכילות קוורץ .היחידה הזו יושבת מעל
לתצורת סוסיתא והיא שונה בהרכבה מתצורת הורדוס .זוהי תצורת עין-גב ,אשר מונחת באי התאמה
מעל לתצורת סוסיתא ,מייצגת סביבה פלוביאלית (נחלית) וגילה הוא תחילת המיוקן .מעל לתצורה זו
מונחת באי-התאמה תצורת הורדוס .החלקיקים שמרכיבים את תצורת עין-גב אינם מקומיים והגיעו
מרחוק – זהו הבדל נוסף בין הגליל לגולן :בגליל לא קיימת תצורת עין-גב.
באזור נהר הירמוך וחמת גדר :מסביבנו ניתן למצוא קרטונים וגירים מתקופת האיאוקן .בחלק
התחתון של החתך ניתן למצוא צור – אנו נמצאים מעל לתצורת עדולם ומעלינו תצורת מורשה .בנהר
הירמוך ניתן לראות אופק כהה – זוהי בזלת הרוקד (גיל  400,000שנה) שמקור הלבה שלה נמצא
בתל אל-חאדר באזור הר החרמון ,מדובר בשפך הבזלת הארוך ביותר שאנו מכירים .התחתרות ערוץ
נהר הירמוך נמשכת גם מעבר לבזלת ,ולכן ההשתפלות של אזור הכינרת נמשכת גם עד היום .כמו
כן ,ניתן לראות גם את בזלת הירמוך (גיל  800,000שנה) .העתק האון מפריד כאן בין רמת הגולן
לבקעת כינרות.

כאן באזור הירמוך ישנם מעיינות חמים ,ובקידוחים שעשו באזור ראו גרדיאנט תרמלי חריג של 40
מעלות לק"מ (לצורך השוואה ברוב הארץ הגרדיאנט התרמלי הוא  20מעלות לק"מ) .ישנן שלוש
אפשרויות למקור החום:
א .גוף מגמתי צעיר שקבור בתת-הקרקע ועדיין לא איבד את החום שלו לגמרי (זו אפשרות
פחות סבירה).
ב .הגרדיאנט התרמלי עשוי להיות קשור לדגם הסירקולציה של המים באזור .סירקולציה
מהירה של מים מעלה למעלה מים חמים והמקור הכי טוב למים באזור הזה הוא החרמון
ואנטיקלינת עג'לון (מקבלת יחסית פחות מים) .מי התהום זורמים דרך האקוויפר היוראסי,
ובאמצעות העתקים יכולים להיווצר נתיבי עלייה של המים .קשה לאשש את התיאוריה הזו
מכיוון שקשה להצביע על נתיב עלייה ספציפי של מים.

ג .מקור חום שאיננו נמצא כאן ,וזה מתחבר לוולקניזם הניכר הצעיר (בגיל  100,000שנה)
שנמצא בצפון רמת הגולן ופחות בדרום רמת הגולן.
תצפית מהר נמרון :דרומית לעיר טבריה מתרומם מתלול רמת פוריה (בלוק פוריה מורם ביחס לבלוק
טבריה וארבל על ידי העתק חיטין .כאשר אנו עולים לרמת שרונה ויורדים לנחל תבור ,קיים מתלול
נוסף שמרים אותנו לכוכב יששכר ,ומשם אנו משתפלים דרומה .כאמור ,הגליל המזרחי בנוי מבלוקים
שבורים הנטויים לכיוון דרום .מתחת להר נמרון יש רכס קטן שנקרא "תל קציר" ,ומנתונים מגנטיים
ניתן לראות אנומליה מגנטית .הסברה הרווחת היא שיש גוף מחדר בתת הקרקע ,גוף בזלתי ,שיוצר
את האנומליה .בפני השטח של תל-קציר מופו טופים ובזלות בגיל בזלת הכיסוי .בינינו לבין תל-קציר
עובר העתק האון שסביר שיצר הסטה לגוף המגמתי (באורך  ,)8kmניתן לראות זאת בכך שאותה
אנומליה נצפית גם  8kmמתל-קציר באזור עין גב:

על ההעתקים באזור דרום הכינרת יש רכיב אנכי ,ולכן דרום הכינרת מהווה גרבן:

מכיוון טבריה ( )Bישנה השתפלות לכיוון הכינרת וממזרח לכינרת עובר העתק עם רכיב אנכי ולכן
מקבלים מבנה של חצי גרבן:

בתצפית מגבעת הבזק ( 500מ' מעל גובה פני הים) ,במרכז רמת הגולן .גבעה זו מהווה Shield
 .Coneגבעת הבזק היא אחת המקורות לבזלת הכיסוי בדרום רמת הגולן (הר געש קדום) .בדרום
רמת הגולן ישנן יותר קרקעות מאשר בצפון רמת הגולן .כשמסתכלים צפונה ,רואים נוף הרבה יותר
טרשי .כמו כן ,הבזלות העתיקות ביותר נמצאות בדרום רמת הגולן (בזלת הכיסוי) .בזלות צעירות
יותר ניתן למצוא בצפון רמת הגולן ובמרכזה ,וולקניזם שמכסה וקובר את בזלת הכיסוי .הבזלת
שנמצאת מתחתינו על גבעת הבזק הגיעה מכיוון צפון-מזרח ("בזלת דלאווה") וגילה 1,700,000-
 600,000שנה .כשהולכים עוד יותר צפונה מקבלים וולקניזם עוד יותר צעיר (אפילו עד כ10,000 -
שנה) .הבזלות בגולן:

-

דגם הוולקניזם ברמת הגולן הוא כזה שככל שמצפינים הבזלות נעשות צעירות יותר.
ככל שהבזלת חשופה יותר זמן ,היא תהיה בלויה יותר ונראה יותר קרקעות (לכן בדרום רמת
הגולן יש יותר קרקעות מבצפון הרמה).
לכל בזלת יש עמידות שונה לבלייה כתלות בהרכב שלה .לכן ,יש יוצאים מן הכלל ולעתים
ניתן לראות בזלות צעירות בצפון רמת הגולן שהן בלויות.

גבעת יואב מהווה מקור נוסף לבזלת הכיסוי ,מדובר בחרוט געש ( )Shield Coneשנוצר כתוצאה
מהתפרצויות לא אלימות ומאופיין על ידי נטיות מתונות לכל הכיוונים ,מבנה זה מאפיין את דרום רמת
הגולן .לעומת זאת ,בצפון ובמרכז רמת הגולן ניתן לראות מבנים של חרוטי אפר )(Cinder Cones
הנוצרים בהתפרצויות אלימות שיוצרות פירוקלסטיים ,עם נטיות של כ 30-מעלות לפני שהם עוברים
בלייה משמעותית.
הוולקניזם הקדום יותר הוא שקט יותר לעומת הוולקניזם הצעיר יותר שהוא אלים יותר.
חרת'-אשאם :השדה הוולקני באזורנו נקרא חרת'-אשאם שרמת הגולן היא חלק מאוד קטן ממנו .כיוון
השדה הוולקני מקביל לכיוון ים סוף .גיל הבזלות בחרת' אשאם הוא מ 26,000,000-שנה עד למספר
אלפי שנים ,ורוב הבזלות הן עד  .13,000,000רמת הגולן מהווה את החלק היותר צעיר של חרת'-
אשאם.
אם נסתכל על גיל בסיס בזלת הכיסוי כפונקציה של המרחק ,נראה כי הגיל יורד מ5,500,000-
בדרום עד  4,000,000בצפון רמת הגולן ונראה מגמה דומה עבור גג בזלת הכיסוי .הגורם למגמה
הזו אינו מוסבר עד הסוף אבל ישנן מספר השערות .קודם כל נשאל את עצמנו מהו מקור הוולקניזם:
מתיחה גורמת לדה-קומפרסיה (שחרור לחץ)  -עלייה של סלעים מהעומק ,ירידה בלחץ והתכת
הסלעים הללו .גורם נוסף הוא חימום הסלעים והתכתם על ידי  .Hotspotכאשר דנים בטריגר
להיווצרות הבזלת התחתונה ,קל יותר להגיד שזה בגלל מתיחה ,בגלל התזמון .אך מה יכול להיות
מקור החום לוולקניזם של צפון ומרכז רמת הגולן?
לפני  30,000,000שנה מתחיל להתפתח גוף מגמתי חם בדרום ים סוף ,באזור משולש א-פאר .מדובר
במעין  Plumeתת-אופקי אשר מתקדם לכיוון צפון .עניין זה מסביר את דגם הוולקניזם של סעודיה.
אם זה נכון ,זה יכול להסביר את מה שרואים אצלנו .ישנן עדויות מקסנוליטים שעלו מהמעטפת אל
פני השטח שחלק מהם מכילים אמפיבול שמעיד על מעטפת ממוימת ,שכתוצאה מכך לא דורשת
הרבה כדי להתיך אותה .לפי גרף אלקליניות ואחוז סיליקה ניתן לראות כי בזלת הכיסוי היא מסוג
" "Alkali-Basaltוכי בזלות הגולן הצעירות הן מסוג "( "Basanitesיותר אלקליניות).
תצורות הבזלות:
 .1בזלת הכיסוי – מגיל .5,500,000-3,500,000
 .2תצורת אורטל – מגיל  :1,600,000-700,000בזלת דלאווה ,בזלת יהודיה.
 .3תצורת גולן – מגיל .500,000-100,000
תצורות הבזלת מחולקות לשפכים ולשמות שדה.
תצפית בית גמלא :נמצאים מעל בקעת בית-ציידא ,לידינו יש מתלול שבבסיסו עובר העתק שמפריד
בינינ ו לבית בית הפליטה שנמוך מאיתנו (בלוק רמת יהודיה) .בין דרום רמת הגולן לבין רמת יהודיה
קיים "העתק שייח-עלי" שמוריד את רמת יהודיה ביחס אלינו .הסטרייק שלו הוא צפון-מזרח דרום-
מערב והוא מתחבר ל"העתק האון" שרץ מצפון לדרום .התנועה על ההעתק הולכת וקטנה לכיוון צפון-
מזרח עד שנעלם ההעתק .יש כאן מבנה של פרח )" ("Flower Structureשבו שברים מתבדרים לכיוון
פני השטח .לאורך נהר הירדן עובר "העתק הירדן" .יש כאן שורה של כמה העתקים – העתק האון,
העתק שייח-עלי ,העתק הירדן והעתק אלמגור:

על העתק אלמגור יש תנועה אופקית שמאלית ,כך שיחד עם העתק הירדן הם גורמים להתרוממות
האזור ויצירת רמת כורזים .העתק אלמגור חשוב מאוד מכיוון שהוא עשוי להיות גבול לוחות.
רוטציה של בלוקים :רוטציה סביב ציר אנכי יוצרת התקצרות ,זוהי דרך לספוג חלק ממאמצי הלחיצה.
ערכו בדיקות פליאומגנטיות על בזלות ומדדו את הדקלינציה של בזלות מגילאים שונים .מצאו שכל
הבז לות נתנו זווית דקלינציה שלא היינו מצפים והן עברו רוטציה של  11.5מעלות נגד כיוון השעון.
הרוטציה הזו צעירה מ 1,000,000-שנה וזה קשור להעתק אלמגור.
אזור נהר הירדן ,גשר בנות יעקב ,מיצד עטרת :בשנת  1178היה קרב בין סלאח-א-דין לצלבנים.
סלאח-א-דין כבש את האזור תוך שנה .ניתן לראות עדויות לדפורמציה (הסטה אופקית שמאלית) של
כ 2-מ' בשער הכניסה למיצד .ראינו עדות נוספת להסטה אופקית שמאלית מאחורי המבנה .בתוך כ-
 800שנה מידת ההסטה מגיעה ל .2.1m-ישנן עדויות להרבה רעידות אדמה באזור – שתיים מהן
החזקות ביותר ב( 1202-מעל  7בסולם ריכטר) וב 6.5( 1759-בסולם ריכטר) .במאה ה 16-הוקם
כאן מסגד שגם הוא מוסט בכ 60-ס"מ.
באזור נמצא גם גשר בנות יעקב ,אתר ארכיאולוגי שגילו  780,000שנה – נמצאו כאן אבני יד ,מיני
בעלי חיים ופילים ,שרידי מדורות (שימוש מושכל ראשון באש).
מצפה גדות :תצפית לכיוון צפון-מערב ,מצפונית אלינו נמצא אזור נמוך – עמק החולה .מערבית לעמק
– הרי נפתלי (רכס רמים) ,בבסיס הרכס עובר העתק שמרים אותו ביחס לעמק החולה – "העתק
קריית שמונה" .מזרחית לעמק קיים המעבר מצפון רמת הגולן לעמק החולה שמוכתב על ידי העתקה
על גבי "העתק שמיר" שממשיך את העתק הירדן .בחלק הדרומי של עמק החולה ישנם שברים
שחוצים סדימנטים בניצב להעתקים קודמים – "העתק יסוד המעלה" .עמק החולה הוא גרבן:

במרכז עמק החולה נעשה קידוח (קידוח נוטרה  )3שירד לעומק  2,800mובו מצאו סדימנטים רכים
ובזלות מגילאים8,800,000-4,100,000 (150m) ,(600m) 3,500,000-3,300,000 , 1,400,000 , :
 .1,100,000הייתה צבירת חתך של  100mבתוך  5,000,000שנה לעומת צבירה של  600mבכ-
 200,000שנה .קצב צבירת הסדימנטים מושפע כאן מאוד מקצב ההשתפלות ,וההשתפלות

המשמעותית מתחילה אחרי השקעת בזלת הכיסוי .מבנה עמק החולה הוא יחסית צעיר והוא נוצר
כתוצאה מהעתק ליסטרי:

תצפית מהר בנטל :גובה של  1,000מטרים מעל גובה פני הים .בכיוון מזרח ניתן לראות את קוניטרה,
בדרום את הר אביטל (קלדרה געשית לא סימטרית) .ניתן לראות כאן תופעות וולקניות אופייניות של
צפון רמת הגולן .ניתן לראות אופקים קלסטיים מזוותים ,פירוקלסטיים שמקורם בהתפרצות אלימה,
התגבשות באוויר והתארגנות בזווית גדולה .כמות הנטייה של השכבות היא בין  30ל 33-מעלות.
כמות גדולה של יסודות נדיפים והרכב מגמה חמוץ גורמים להתפרצויות אלימות כגון זו .ככל שגודל
האפר קטן יותר סימן שההתפרצות אלימה יותר .הפרגמנטים בסלעים הללו עשירים בחללים
ובוזיקולות ,זוהי תופעה שנקראת סקוריה והסלע נקרא לפילי/אגלומרט שבנוי מפרגמנטים של
סקוריה .גיל הבזלת הוא כ 120,000-שנה.
כאמור הר אביטל הוא קלדרה געשית לא סימטרית .במבנה של קלדרה יכולה להיות התמוטטות
פאסיבית או התפוצצות אקטיבית שייצרו את הקלדרה .תופעות פריאטו-מגמתיות עשויות ליצור
מספיק אנרגיה להתפוצצות הלוע ויצירת קלדרה .היות שלא מצאו בלוקים (שמייצגים התמוטטות)
והיות שניתן לראות א-סימטריה ,זה מחזק את המנגנון האקטיבי.
בפסגת הר בנטל ניתן לראות בצפון את רכס החרמון ואת החרמון הסורי .הר החרמון הוא אנטיקלינה
שכיוון צירה הוא דרום-מערב צפון-מזרח והרבה מהסלעים החשופים שם הם יוראסיים.
תצפית על הר אודם :לבות מייצרות בזלת קשה בהתפרצות יחסית לא אלימה ,הבזלות של הר אודם
עוברות בלייה ומובלות לנחל סער ,בהר אודם יש חרוט אפר ) (Cinder Coneשיושב על חרוט געש
(.)Shield Cone
קיבוץ מרום גולן בנוי על שפך בזלתי בצורת מניפה שנוצרת על ידי ההשתרעות המרחבית של השפך.
הגבעות הקטנות שפזורות מעבר למרום גולן (עוגיות) בנויות מחומר פירוקלסטי שהועף מהר הגעש
של הר בנטל.
נתייחס אל שדה הוולקניות באזורינו כאל דייק שחודר איפה שיש סיגמא  3יוצר מתיחה .כיוון השדה
הוולקני באזורנו הוא :N20W

יום רביעי – אזור החרמון:
במרגלות הר החרמון ,בדרך למג'דל שמס בגובה  1,000mמעל פני הים באגף הדרום-מזרחי של
אנטיקלינת החרמון .נאפיין את החתך שנחשף בהר חרמון .ניתן לראות נטיית שכבות של כ20-
מעלות לכיוון דרום-מזרח.

היחידה עליה אנו עומדים בדרך למג'דל שמס היא קרבונטית בעיקר עם מעט דולומיטים ותופעות
קארסטיות מפותחות .זוהי תצורת חרמון מתקופת היורא ,בעובי של  800mמחבורת ערד ומהווה את
רוב רובו של אזור החרמון .מעל תצורה זו ניתן לראות יחידה יחסית רכה וצהבהבה המכילה חווארים
וחרסיות מתצורת כידוד שנמצאת גם בדרום הארץ (המכתש הגדול) .מעל לתצורה זו ניתן לראות
יחידה קשה יחסית היוצרת נוף טרשי ,קרבונטית המכילה בעיקר גירים – תצורת באר שבע .קיימת
טרמינולוגיה צרפתית שבה משתמשים לפעמים (באזור הזה  J4-J7אקוויוולנטי לתצורת חרמון-תצורת
חלוצה) .במעבר בין תצורת חרמון לתצורת כידוד ניתן לראות הרבה מאובנים :אמוניטים ,אמוניטים
ננסיים (בסיס תצורת כידוד) כתוצאה מתנאי עקה ,ביבלביות ,בלמניטים (דומים לדיונונים) וצדפות.
החלק העליון של תצורת חרמון עשיר באמוניטים בגודל יחסית סטנדרטי .המאובנים בנויים מפיריט
ומתחמוצות ברזל (לימוניט והמטיט) .כמו כן ,ניתן לראות סדקים מובהקים עם מעט הסטה אופקית
בבסיס תצורת כידוד.
אנו רואים את תצורת כידוד תחומה משני צדדיה בתצורת חרמון כתוצאה מהעתקה – מדובר ב"גרבן
של נווה-אטיב" התחום על ידי שני העתקים נורמליים .גם בתצורת באר שבע ניתן למצוא מאובנים של
אלמוגים ,קיפודי ים ,דורבנים ,חבצלות ים וסטרומטופורידים .מעל לתצורה זו ניתן לראות את תצורת
חלוצה שהיא רכה יחסית בנוף ,עם מאובנים ממש קטנים ומבנה של  Hummockyושיכוב צולב .מעל
לתצורה זו אנו מגיעים כבר לחבורת כורנוב מהקרטיקון התחתון ,כאשר בבסיס החבורה ניתן לראות
בזלות – "וולקני תייסיר" מגיל  130,000,000שנה ,אשר יושבות מעל למישור אי-ההתאמה של

הקרטיקון התחתון ,המוכר בכל האזור .עובי החתך הוולקני אינו אחיד במרחב ועשוי להגיע ל.100m-
מעל לבזלות ניתן לראות אבני חול מתצורת חתירה.
תצפית נמרוד :אנו נמצאים באגף הדרום מזרחי של האנטיקלינה ,לכיוון סוריה ניתן לראות כבר את
חבורת יהודה יוצרת דרגשים .כמו כן ,ניתן לראות מכאן בזלת כיסוי שיושבת מעל חבורת יהודה וניתן
לראות גם את הר אודם עם מורפולוגיה של חרוט לבה .Shield Cone
ברכת רם :שקע טופוגרפי מלא במים ,שבו פני המים מייצגים את גובה פני מי התהום המרחבי.
הייתה כאן התפרצות מאוד אלימה במנגנון של פריאטו-מגמתיזם בחלון הזמן שבין  160,000ל-
 100,000שנה – מנגנון אקטיבי של יצירת קלדרה .מהנקודה הזו לכיוון דרום הנוף מלא מכוסה
בבזלות.
בדרום רמת הגולן נעשו קידוחי נפט .סלעי המקור לנפט הם סלעים מתקופת הסנון שקבורים בתת
הקרקע מתחת לבזלות ,בין היתר בסינקלינה של רמת הגולן ,בעומק די רדוד של  1,000-1,500מ'.
סלעי הסנון עצמם מהווים גם מלכודת מכיוון שהם בנויים מחרסיות שלא מוליכות היטב .חלון הזמן של
הגרדיאנטים התרמליים הגבוהים ברמת הגולן הוא עד כ 500,000-שנה.
חזרנו לתצורת חרמון ,למחשוף חצוב וראינו מישורי העתק וסימני החלקה של העתקים עם הסטה
יחסית מצומצמת .גילו כי יש כאן  3מערכות העתקים עיקריות (מבחינת כיוונים) להם יש רכיב אופקי
יותר דומיננטי מאשר רכיב אנכי – תנועה אופקית-ימנית .ישנן שתי אפשרויות – או שכיוון משטר
המאמצים השתנה בזמן ,או שהוא קבוע אבל הבלוק עבר רוטציה .מצאו כי יש כאן רוטציה של 60
מעלות נגד כיוון השעון:

בתצורת כידוד ראינו גוש מסיבי של גאברו שחדר לחווארים ולחרסיות .גודל הגבישים בגוף המגמתי
מעיד על התגבשות בעומק .ניתן לראות הרבה גופים כאלו בחרמון ,לרוב בצורת דייקים .הדייקים
חוצים גם את תצורת חרמון ועד תצורת חלוצה אבל אין דייקים שחוצים את הקרטיקון התחתון ,ולכם
גילם הוא כ 130,000,000-שנה.
מצודת נמרוד :בשנת  1230לספירה סלאח-א-דין שולח קרוב משפחה שלו להקים את מצודת נמרוד.
במצודה ניתן לראות דפורמציה בבלוקים שבונים אותה באוריינטציה של מזרח-מערב כתוצאה
ממתיחה מזרח-מערב .ניתן לראות כי המעוות הולך ודועך עם ההתקדמות למטה .כאמור ,משטר
המאמצים באזור הטרנספורם הוא כזה:

לוח הזמנים הארכיאולוגי:
-

 :1178נבנה מיצד עטרת.
 :1179מיצד עטרת נכבש.
 :1187קרב קרני חיטין שבו הצלבנים מפסידים.
 :1202רעידת אדמה ראשונה.
 :1230בונים את המצודה המוסלמית.
 :1759רעידה שניה.

כאשר מנתחים את הרעידה של  ,1759ניתן לראות שהייתה פרוגרדציה של הרעידה לכיוון צפון.
תצפית על העתקים :רכס רמים מורם על ידי העתק קריית שמונה וסוגר לנו את הנוף במערב .בכיוון
צפון באופק הרחוק ביותר ניתן לראות את מצוק הבופור שפונה אלינו .בכיוון צפון-מערב ישנו כביש
לבן שמוביל לאוכף שבצדו הצפוני יש סלעים צעירים יחסית מתקופת האיאוקן במעבר ללבנון.
מתחתינו נמצא נחל גובתה אשר במוצאו יש רכס קטן ומוארך – גבעת חמרה (עשויה קונגלומרט
שמקורו בנחל שיאון שהתוואי שלו הוא כמו סרגל) .זוהי עדות אחת לתנועה אופקית-שמאלית לאורך
"העתק שיאון" .כמו כן ,מבחינה טופוגרפית ישנו אזור מונמך בצפון הנחל שיוצר מבנה של Pull-apart
 basinעל ידי תנועה אופקית שמאלית – בלבנון ההעתק הזה נקרא "העתק שבעא" והוא יוצר את
"גרבן בורכתא":

קיים העתק נוסף מערבית להעתק הזה שלוקח חלק מהתנועה האופקית עליו – "העתק גובתה" איתו
ניתן להמשיך צפונה עד לסוריה ,שם הוא נקרא "העתק סרג'עיה" .לסיכום ,ניתן לראות כאן שני
סגמנטים של תנועה על טרנספורם ים-המלח ובהמשך נראה עוד .כמו כן ,קיימת מדרגה טופוגרפית
שמרימה את קיבוץ שניר מעל לעמק וזוהי עדות נוספת להעתק שיאון.
בית-ספר שדה חרמון :ניתן לראות סלע טופה – גיר נחלי עם הרבה מאובני עצים וצמחים .מעלינו
נמצא קיבוץ שניר ואנו נמצאים על מדרגה טופוגרפית .באזור הזה ישנן הרבה טרברטינות (טופות)
מגילאים שונים אשר מתצבעות עם בזלות באזורים מסוימים .בחלק התחתון של הטרברטינות הגיל
הוא  1,000,000שנה והחלק העליון לא מתצבע בבזלות ולכן לא מתוארך .מעריכים שהגיל שלו הוא
 100,000-25,000שנה .כדי ליצור סלע טופה כזה צריך מים רווים באל-רוויה בקלציט .סלעים
קרבונטיים עוברים המסה בחרמון ולכן מקבלים לא מעט  Caמומס במים .כמו כן ,קיים כאן העתק
צעיר שמסיט את הטרברטינות.
רמת הבניאס נוצרת מעל למדרגה הטופוגרפית עליה אנו נמצאים .על כן ,מפל הבניאס כנראה נוצר
מהעתק והתחתר לאחור.

מפל התנור :כנראה שעובר כאן העתק בסטרייק צפון-דרום שיוצר את הנחל – העתק התנור .מצד
אחד של המפל ניתן לראות סלעים קשים מחבורת עובדת (איאוקן) ומצד שני ניתן לראות חווארים
מתצורת טקיע (סנון) .הטקטוניקה הכתיבה מעבר חד מסלעים קשים לסלעים רכים ,ההתחתרות
הייתה חדה מאוד ונוצר מפל על ההעתק .המפל זז כמה עשרות מטרים לאחור .על המפל ישנה
השקעה של טרברטין במקום שתהיה בלייה כתוצאה מנידוף של  CO2באנרגיה כזו גבוהה ושקיעה של
קרבונט .למרות זאת ,המפל כן זז אחורה – סילון המים פוגע בקרקע ,נוצרת סירקולציה וטורבולנציה
שיוצרות מאמצי גזירה על הקרקעית וחותרות מתחת למפל עד שיקרוס – .Plunge-Pull Erosion
תצפית מעל העיר מטולה :מצפון לנו ניתן לראות את בקעת עיון שגם היא  Pull-apart Basinאשר
בצדה המזרחי תחומה על ידי העתק התנור אשר ממשיך דרומה אל מפל התנור ובצדה המערבי
תחומה על ידי העתק הימונה .באופק הצפוני ניתן לראות רכס שהוא החלק הדרומי של הרי הלבנון.
העתק הימונה עובר דרך רכס הרי הלבנון .מאמינים כי ההעתק הזה הוא הסגמנט הראשי של
טרנספורם ים המלח באזור לבנון .קיים העתק נוסף בכיוון צפון-דרום שנקרא "העתק רום" והוא עובר
למרגלות מבצר הבופור .שני ההעתקים שפעילים היום הם :העתק הימונה (עליו רוב התנועה) והעתק
הרום .ישנה התבדרות של סגמנטים של תנועה ,לכיוון צפון ההסטה הולכת וקטנה.

הפלמרידים :הזרוע הצפונית של הקשת הסורית .קיים מבנה  Push-up Ridgeכפול ולכן שם נמצאת
הנקודה הגבוהה ביותר ברכס:

במצפה דדו עצמו ראינו סלעים מחבורת יהודה ,סלעים איאוקניים וביניהם מישור העתק.
מצפה ליד צוק מנרה :נטיית השכבות היא לכיוון מערב ,בגג המתלול נחשפים סלעים מתצורת דיר-
חנא עד לאבני חול מתצורת חתירה .קידוח החולה  2מגלה כי ישנם מאות מטרים של בזלת וולקני
תייסיר באזור:

יום חמישי – הגליל המערבי העליון:
ראש הנקרה :אחרי קיבוץ ראש הנקרה הטופוגרפיה יורדת בכ 100m-לכיוון הים .אנו נמצאים מעל
יחידות ימיות ומעבר לקיבוץ ישנן יחידות צעירות יותר – קיים העתק שמרים אותנו ויוצר את "הגרבן
של נחל בצת" – העתק ראש הנקרה .לרכס המורם ניתן שם השדה "רכס הסולם" (שם טופוגרפי).
נעשה ניתוח סייסמי  1,000mאל תוך הים ובו ניתן לראות שהעתק ראש הנקרה מסיט יחידות
גיאולוגיות צעירות .כמו כן ,ישנה שורה של העתקים נורמליים והבלוקים המושפעים מהם נוטים לכיוון
צפון .הגליל העליון המערבי מאופיין בבלוקים נטויים צפונה אשר מוגבלים על ידי שברים נורמליים
שהסטרייק שלהם הוא מזרח-מערב .זאת בניגוד לגליל התחתון המזרחי ,שם הבלוקים נוטים דרום-
מערבה .לאורך החוף ישנם רכסי כורכר שגם הם מושפעים מהעתק ראש הנקרה וזו עדות נוספת לכך
שזהו העתק צעיר.

בקו החוף קיימים משטחים אירוזיביים שנוצרים על ידי הים ונקראים "טבלאות גידוד" (Abrasion
) ,Surfacesוהם נוצרים בגובה פני הים .את הטופוגרפיה כאן נוכל להסביר על ידי שינויים בגובה פני
הים ויצירת טבלאות גידוד .כמו כן ,טקטוניקה מקומית יכולה לגרום לטבלאות גידוד בגבהים שונים.
אם נדע את המפלסים בעבר ואת הטקטוניקה ,נוכל לתארך את המשטחים במידה ויש עליהם
סדימנטים (מאובנים ,גרגרי חול) .הבעיה היא שאין על המשטחים הללו סדימנטים .באזור הגליל
העליון ניתן לראות הרבה משטחים אירוזיביים כאלו שנוצרו על ידי הים ,אבל קשה לתארך אותם.
הסלעים בנקודה עליה אנו נמצאים (הגוש שמורם על ידי העתק ראש הנקרה) הם קרטון עם עדשות
צור מתקופת הקנומן – תצורת דיר-חנא ,שכאמור משנה פציאס במרחב .באזור הזה תצורת דיר-חנא
עשירה בצור שמוסבר על ידי שינוי בעומק הים .באתר נקרות ישנן שתי מערכות רכבת שבנו הבריטים
במלחמת העולם השנייה.
תצפית מתוך היישוב שלומי :מולנו ניתן לראות את הדולומיטים של תצורת סחנין באותה עמדה
סטרטיגרפית כמו תצורת דיר-חנא .ישנן שלוש אפשרויות לכך:
-

העתקים.
איזוכרוניות של חלק מתצורת דיר-חנא ותצורת סחנין.
גלישות קרקע.

בגליל ניתן לראות לא מעט מעברים מפציאס סחנין לפציאס דיר-חנא ,לא מדובר בתופעה מקומית.
ספציפית כאן הסוגיה נפתרת על ידי שלושה העתקים שעוברים פה .בחלק מהמקומות פותרים זאת
באמצעות גלישות ,ובמקומות אחרים אכן יש איזוכרוניות של סחנין ודיר-חנא .הרעיון של חיים בנימיני
לבעיה הזו הוא שהפציאס של תצורת סחנין הוא אלוכטוני – כלומר שקע בים רדוד יותר ,עבר הובלה
בתהליכי טורבידיטים וגלישות ושקע באגן עמוק יותר של תצורת דיר-חנא ,מה שיוצר פציאס ים רדוד
מוקף בפציאס ים עמוק .זו טענה שעדיין זקוקה לביסוס.
תצפית אידמית :מולנו ניתן לראות את תצורת בינה (חבורת יהודה) מערבית לסלעים מתצורת עין-
זיתים (חבורת הר הצופים) .ניתן לראות מעבר מאזור טרשי לאזור רך יותר וחוזר חלילה – מעבר
מקרטונים של עין-זיתים לגירים של בינה:

התופעה הזו חוזרת על עצמה באזור הגליל בין היחידות הסטרטיגרפיות הללו והיא נקראת "חצרות
סנוניות" .ההתרוממות של הקשת הסורית עשויה ליצור בלייה שתגרום לכך וזה ההסבר הכי מתקבל,
אך עדיין לא ניתן לשלול מיקרו-טופוגרפיות או גלישות קטנות.
תצפית מעל יישוב יערה :ניתן לראות סלעים איאוקניים בבלוק הירוד של גרבן בצת .ומשני צדדיו ניתן
לראות סלעים מחבורת יהודה .הנטיות בכלל המרחב הן בין  5ל 10-מעלות לכיוון הים התיכון במערב,
ומצידו השני של המבנה לכיוון מזרח .ניתן לראות כאן משטח כמעט אופקי שבו נחשפות יחידות
שונות במרחב ,הטופוגרפיה שהייתה כאן הוסרה בבלייה (כנראה באוליגוקן) והפנה-פליין שנוצר
כתוצאה מכך עבר קימוט קל ( 5-10מעלות) .קו פרשת המים הנוכחי וקו פרשת המים הסטרוקטורלי
(ציר המבנה) של היום הם סופר-פוזיציה של שני אירועים מרכזיים – קימוט הקשת הסורית וקימוט
צעיר יותר שקשור לגבול הלוחות אותו ניתן לראות בכל הארץ בקנה מידה גדול וארוך גל.
חלק ניכר מהטופוגרפיה שרואים היא חלק מה.Arching-
תווך רווי יוצר צורות חללים סימטריות .בצד הכביש ראינו דולומיט פסאודו-ברקציוזי עם מטריקס אפור
ופרגמנטים אדומים עם לאמינות על הפרגמנטים .היחידה הזו לא מופיעה רק בסמוך להעתקים ועל כן
זוהי תופעה סינ-סדימנטרית ,כלומר התרחשה בזמן השקעת תצורת סחנין .כנראה שהייתה כאן
קריסה אל תוך חלל קארסטי .יחידה זו נקראת "ברקציית פקיעין".

לאורך המדרון ישנם שני העתקים .תצורת סחנין מופיעה כאן בהופעת ברקציית פקיעין .ראינו מישור
העתק מאוד מרשים עליו רואים ברקציית העתק .סטרייק ההעתק הוא צפון-מערב דרום-מזרח והוא
ממשיך ומפריד בין תצורת סחנין לתצורת דיר-חנא.
בהעתקים נורמליים ,סיגמא  1הוא אנכי ומישור ההעתק יהיה ב 30-מעלות למאמץ סיגמא  .1בהעתק

מסוג  Strike Slipגם סיגמא  3וגם סיגמא  1נמצאים במישור האופקי ולכן ההעתק נוטה להיות אנכי.
נטיית ההעתק כאן היא כ 90-מעלות.
צומת חרשים :ניתן לראות כי הבלוק של המירון מורם ביחס לבקעת פקיעין והשכבות במירון נטויות
לכיוון בקעת פקיעין .יש כאן הפרש גובה של כ 200-300-מ' בין בקעת פקיעין לבין בית ג'אן .הבלוק
בנוי ברובו מתצורת דיר-חנא .כמו כן ,ניתן לראות הרבה גיאודות של קוורץ.
העיר פקיעין בנויה על סלעים רכים מתצורת עין-זיתים (תקופת הסנון) .העתק פקיעין התחיל כהעתק
אופקי ,ובפאזה מאוחרת יותר הייתה העתקה נורמלית עם הסטה ורטיקלית .העתק זה מתאים
למערכת ההעתקים הראשונה ,כלומר התחיל כתנועה אופקית שמאלית .העדויות לכך:
-

חגי רון מיפה את ברקציית פקיעין במסגרת הדוקטורט שלו וראה שמיקומם במרחב מתאים
להסטה אופקית שמאלית ואם משחזרים את התנועה לגוף אחד ניתן לראות הסטה אופקית
של כ.2.5km
פרופילי נחלים הם בדרך כלל קעורים ( Aגדל ו S-קטן בכיוון המורד של הנחל) ,אבל הנחלים
בכיוון העתק פקיעין נראים אחרת .שטח אגן הניקוז  Aגדל יחד עם שיפוע הניקוז  ,Sוזאת
בגלל ההעתק שכנראה היה פעיל.

-

כמו כן ,מערך הניקוז באזור הזה הוא מוזר .נחל בית ג'אן דופק ברך של  90מעלות מכיוון
שקיים בלוק שהרים את הצד השני בתנועה על גבי "העתק כסרא" ,ולכן בקעת פקיעין היא
למעשה גרבן .לפני שהבלוק הורם הנחל המשיך לזרום ישר דרך נחל בית העמק:

-

מצפור בית הכרם :גובה של מעל  1,000mמעל פני הים .מתלול צורים יוצר את הגבול שבין הגליל
העליון לגליל התחתון .ניתן לראות את המבנה המאפיין של גרבנים והורסטים של הגליל התחתון.
בכל הגליל התחתון רואים בלוק ירוד שמוקף בבלוק המורם של הכרמל מצד אחד ובבלוק המורם של
הגליל העליון מצד שני.
עדויות גיאומורפולוגיות :Arching-
בעבר הגיאולוגי היה שלב שבו בקעת בית הכרם התנקזה על ידי מערכת משותפת של נחלים שזרמה
במורד המצוק לכיוון הים התיכון .בבקעה ניתן למצוא מאספי קונגלומרטים צעירים ,וכשמסתכלים על
מאסף החלוקים ניתן לראות שהוא כולל גם בזלות שאותן ניתן לתארך ולראות מאיזו בזלת הם נגזרו.
קיבלו גילאים של  4,500,000-1,800,000שנה שזה טווח די רחב ,אבל אין הרבה בזלות מגיל
 2,000,000באזור חוץ מרמת דלתון בצפת ,ועל סמך מיפוי החלוקים ניתן לשחזר את מסלול הניקוז

של הנחל ולראות שפעם הוא זרם אחרת לגמרי .במיפוי מקבלים סדר גודל של  250mשל התרוממות
בשיא .המסקנה – בחלון הזמן של  1,800,000שנה מידת ההתרוממות שהייתה כאן היא .250m
משהו בגבול הלוחות השתנה באופן דרמטי לפני כ 4,000,000-שנה (היווצרות ים המלח ,היווצרות
הבקעים ,שינוי מסלולי ניקוז הנחלי) וסביר שגם ה Arching-קשור לכך .העתק פקיעין נמצא מזרחית
לנו ומרים את הר מירון ביחס אלינו.
יש כאן שלושה העתקים סמוכים – מערכת מתלול צורים ,העתק פקיעין והעתק צלמון .על העתק
צלמון ישנן עדויות לתנועה אופקית שמאלית וגם לזריקה אנכית (אמנם זניחה יחסית לזריקה על
העתק פקיעין) .התנועה האופקית השמאלית חייבת להיות לפני התנועה האנכית במתלול צורים,
אחרת היינו רואים ברך שאנו לא רואים היום.
אחרי ההרמה של הבלוקים ,הייתה תנועה אנכית על העתק צלמון והעתק פקיעין.
תחנה אחרונה – תצפית לעבר מתלול צורים מכיוון הגליל התחתון :מתלול צורים הוא מצוק באורך של
כ 30km-עם הפרשי גבהים של כ 1,000m-וזריקה סטרוקטורלית של  1,300mבנקודה הכי גבוהה.
ניתן לחלק את מתלול צורים לשני קטעים מרכזיים – מקטע מערבי ומקטע מזרחי כך שהגבול ביניהם
הוא העתק פקיעין .היחידות שחשופות בבסיס המצוק המזרחי הן העתיקות ביותר – קרטיקון תחתון,
התחתונה ביותר היא מתצורת נבי-סעיד שמעליה תצורת עין אל-אסד.
דגם אין-אשלון:

נוצרת מעין רמפה של הכפלת החתך ,הנקראת .Relay Ramp
איזוטופים קוסמוגניים משמשים לתיארוך העתקים ,והם נוצרים כתוצאה מהפצצה של נויטרונים
כאשר הם חשופים בפני השטח .נגיד שהבאנו סלעים עמוקים לפני השטח ,מרגע זה הם מתחילים
לצבור איזוטופים קוסמוגניים .אפשרות נוספת היא ארוזיה שמקרבת סלעים אל פני השטח .השיטה
היא לבוא להעתק ,לאסוף דוגמאות ולעשות אנליזה לפרופיל הריכוזים של האיזוטופים .לאחר מכן
מריצים מודל שאומר לנו איזו שבירה מתאימה לתוצאות .עשו זאת כאן וראו כי אירועים אלו צעירים
מ 14,000-שנה (כ 6-אירועים) וכי הטקטוניקה כאן פעילה.
סיכום האירועים שהובילו להתפתחות הגליל:
א.
ב.
ג.

ד.

ה.

התפתחות הקשת הסורית עוד לפני ששקעו הסלעים הסנוניים (חבורת הר הצופים) ,ראינו
עדויות להתפתחות מבנה בסנון.
מערכות העתקים (כתוצאה ממאמצי לחיצה מכיוון מזרח-מערב) החלו לפעול בתקופת
הסנון/פוסט-טורון והן משפיעות על הדפורמציה המצטברת ולאו דווקא על כל הטופוגרפיה.
 35,000,000שנה :באוליגוקן ,הים נסוג והאזור נחשף לראשונה .כתוצאה מכך יש ארוזיה
משמעותית ,אין כמעט יחידות סלע ,יש גילוח מבנים וטופוגרפיה קדומים במשך 15,000,000-
.10,000,000
 25,000,000שנה :ביקוע ים סוף (היפרדות לוח ערב מלוח אפריקה) ,זה קשור אלינו בכך
שהמערכת של חרת'-אשאם מתפתחת והיא מקבילה לביקוע ים סוף .כמו כן ,ראינו שקו
השבירה של כרמל-גלבול-פריע קשור גם לרכס בסוריה וכי כבר באוליגוקן המבנים היו
קיימים .זה מתקשר לביקוע ולמאמצי המתיחה.
 18,000,000שנה :היווצרות טרנספורם ים המלח .מתחיל להיווצר גבול לוחות חדש ובמקביל
קורים מספר דברים :היווצרות בזלת תחתונה (וולקניזם בנפח גדול) המבטאת מאמצי

מתיחה בעמק יזרעאל ובעמק בית שאן אשר באה לידי ביטוי בהשתפלות אגני ניקוז,
הצטברות חתך של קונגלומרטים .בערך בזמן הזה גם מתחיל ה.Arching-
ו 5,500,000-3,500,000 .שנה :היווצרות בזלת הכיסוי ,הכינרת ,הירמוך ,עמק החולה .כמו כן
נוצרים שברים בבזלות הכיסוי והן מוסטות מאות מטרים (שברים נורמליים כתוצאה
ממתיחה) .חלק משמעותי מה Arching-מתרחש בזמן הזה .גם הגרבנים וההורסטים של
הגליל אמורים להיווצר בחלון הזמן הזה.
ז 1,800,000 .שנה :התרוממות של כ.250m-

