
1. לפני 145-110 מיליון שנה: הרבדת אבני חול בנהרות ובאגמים



)201-145 מ”ש(,  יורא  סלעי הקרטיקון התחתון מורבדים באי התאמה על סלעי 
באופן שמעיד על התרוממות של הנגב )בשולי יבשת אפריקה( ועל בליה וסחיפה 

של המסלע בפני השטח הקדומים.

בתחילת התקופה מתרחשת פעילות וולקנית )היווצרות הרי הגעש ובזלות הרמון, 
חדירת שן רמון הגוונונים, הדייקים והסילים(.

במשך התקופה הנגב עובר השתפלות ומעבר מהרבדת קונגלומרט לחול וסילט.

  
    הרבדת אבני החול הרכים מהווה תנאי )ראשון( להיווצרות המכתש.

תקופת הקרטיקון התחתון

צייר: ד“ר זאב לוי



2. לפני 100-90 מיליון שנה: ים טתיס מציף את הנגב



השתפלות שולי יבשת אפריקה הופכת את הנגב והאזור כולו למדף יבשת נרחב 
מוצף בים רדוד ועשיר בבעלי חיים.

על מדף היבשת נוצרים אגנים מקומיים עם תנאי זרימה ומליחות שונים:
בסביבה עם זרימה מוגבלת ומליחות גבוהה יחסית לים – שוקע דולומיט;

בסביבה עם תנאי ים פתוח – שוקעים גיר וקרטון.

    השקעת סלע משקע קשה )מעל החול הרך( הכרחית להיווצרות מכתש.

תחילת הקרטיקון העליון - קנומן, טורון

צייר: ד“ר זאב לוי



3. החל מלפני כ-80 מיליון שנה: קימוט ויצירת קמר א-סימטרי



בשל מאמצי לחיצה טקטוניים – מתפתחת סדרת קמרים מאורכים )הקשת הסורית( 
שרכסי הנגב משתייכים לה. העתק רמון מסייע להרמת הרכס מעל פני הים וליצירת 

“אי רמון”.

התרוממות רכסים והמשך השתפלות מדף היבשת יוצרים אגנים מקומיים ואיים שמצפון 
להם ים פתוח עם זרמי עומק שמביאים אל פני הים נוטריינטים, מעשירים את שרשרת 

המזון וגורמים לפריחת אצות ולהשקעת צור.

בתקופה זאת השקעה של קרטון, חוואר, צור )מישאש( ופוספוריט – במיוחד בקערים.

    קימוט ויצירת קמר עם ‘ליבה‘ של סלע רך הם תנאים להיווצרות מכתש.

תקופות הסנטון והקמפאן

ציירה: נהר שמיצייר: ד“ר זאב לוי



4. לפני כ-60-70 מיליון שנה: בליה בשיא הקמר - יצירת מכתש קדום



ציור: נהר שמי

המשך התרוממות קמר רמון לאורך העתק רמון.

היווצרות מכתש קדום - בליה בראש “אי רמון“ חושפת את אבני החול הרכות 
שנסחפות דרך מפער במצוקים של סלעי גיר ודולומיט.

בתקופה זאת, לפני כ-65 מ”ש, התרחשה הכחדה גדולה של רבים ממיני החי והצומח 
בעולם כולל הדינוזאורים והאמוניטים.

    סחיפת אבני החול מליבת הקמר ִהנה השלב הסופי ביצירת מכתש.

תקופות המאסטריכט והפאליאוקן



5. לפני 50-40 מיליון שנה: ים טתיס מציף שוב את הנגב



השתפלות נרחבת של שולי יבשת אפריקה גוררת הצפה נרחבת של המזרח התיכון כולו.

הנגב מכוסה ים עמוק-פתוח שבו שוקעים גיר, קרטון ומעט צור. המכתש הקדום נקבר.

בתקופה זאת מתפתחים יונקים ימיים )למשל לווייתנים ופרות ים(.

תקופת האיאוקן



6. לפני כ-30 מיליון שנה: הרמה מרחבית וגידוע עמוק בנגב



תקופת האוליגוקן

הרמה של צפון יבשת אפריקה וערב חושפת את האזור לבלייה וגוררת גידוע נרחב של 
המזרח התיכון כולו.

בתקופה זאת אין בנגב הרבדה של סדימנטים – רק הסרה.

שכבות החול שבלב קמר רמון נחשפות שוב.



7. לפני כ-20-10 מיליון שנה: התפתחות נהרות במישור שולי היבשת



תקופת המיוקן

נהרות ענק זורמים מהנגב ומאפריקה/ערב לכיוון הים התיכון.

חול וחלוקים שמקורם מאזור ערב הסעודית מורבדים בנגב )תצורת חצבה(.
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        סלעי יבשה:
     קרטיקון תחתון )אבן-חול, קונגלומרט, בזלות; 145-100 מ”ש(

  יורא )אבן-חול, גיר, חרסית; 251-145 מ”ש(
טריאס )גבס, אבן-חול, גיר; 251-200 מ”ש(

העתק רמון

הרמה ניכרת של רכס רמון מלווה בהטייה מזרחה

התפתחות טרנספורם ים-המלח והשתפלות הערבה

ולסחיפתן  והטיית הרכס גרמו להתחתרות נמרצת בשכבות אבן-החול  הפרש הגבהים 
מהרמון לערבה

תהליכים עיקריים מאז המיוקן ותאור המבנה:
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