
Negev, Dead Sea and Arava Studies 6 (2), 43–58 (2014) 58 –43 ,(2) 6 מחקרי הנגב, ים המלח והערבה

ת ק צ י ר

Negev, Dead Sea and Arava Studies מחקרי הנגב, ים המלח והערבה

Research articleמאמר מחקר

מילות מפתח:
עמק הערבה

תצורת חצבה
תצורת ערבה

היסטוריה גאולוגית

בקע הערבה הוא חלק ממערכת טקטונית גדולה שנוצרה עקב ביקוע לוח ערב על ידי טרנספורם ים המלח והפרדתו מתת-
הלוח ישראל-סיני. מערכת העתקים זאת נמשכת מים סוף בדרום ועד לטורקיה בצפון, ולאורכה חלה תזוזה צפונה של לוח 
ערב בשיעור של כ-105 ק"מ ביחס לתת-הלוח של ישראל וסיני. במאמר נסקור את אזור הערבה הצפונית מרכס מנוחה 
בדרום ועד לאגן הדרומי של ים המלח בצפון. כמו כן תתואר ההיסטוריה הגאולוגית של האזור החל מסלעי התשתית 
הפרה-קמברית, מישור הגידוע הפרה-קמברי וחתך סלעי המשקע היבשתיים והימיים שהורבדו מעליו. נתמקד ביחידות 
חצבה  תצורת  היא  אלו  יחידות  מבין  העתיקה  היחידה  האוליגוקן.  מתקופת  החל  ובסביבתו  בבקע  שהושקעו  הצעירות 
המורכבת מיחידות קלאסטיות יבשתיות וכן מיחידות קרבונטיות אגמיות של גיר וחוואר. התצורה שקעה בשטחים נרחבים 
בדרום ישראל וירדן, וניזונה בעיקר ממערכת נחלית גדולה שהביאה לאזורנו חומרי סחף מאזור חצי האי ערב בדרכה אל 
חופי הים התיכון במערב. מעל תצורת חצבה הושקעה בנגב הדרומי והמזרחי וכן בשולי הערבה הצפונית תצורת ערבה, 
הבנויה בחלקה מקונגלומרט ובחלקה ממשקעים אגמיים. בחלקה הצפוני של הערבה הצפונית פזורים שרידי סלעי משקע 
של חוואר וגירים אגמיים שהורבדו בגוף מים נרחב שהתקיים כאן בתקופת שקיעתה של תצורת ערבה. לאחר הרבדת 
תצורת ערבה באזור השתרעו כמה אגמים. האחרון שבהם הוא אגם הלשון. התפתחותם קשורה ביצירת שקע טופוגרפי 
לאורך העתק ים המלח. סלעי המשקע הצעירים ביותר בערבה הן טרסות אלוביאליות שהורבדו במניפות סחף ולאורך 

אפיקי הנחלים המתנקזים לערבה משני עבריה. 
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1. רקע 

ועד  ועקבה  אילת  מפרץ  טיראן שבפתח  ממצרי  נמשך  המלח  ים  בקע 
לדרום טורקיה. החלק שבתחום ישראל כולל את עמק החולה, הכינרת, 
בקעת הירדן, ים המלח, הערבה ועד לראש מפרץ אילת. עמק הערבה 
מהווה את חלקו הדרומי של בקע ים המלח. אורכו הוא 170 ק"מ לערך 
אילת  הרי  בין  אך  ק"מ,  כ־15  רוחבו  הערבה  בצפון  משתנה:  ורוחבו 
6–7 ק"מ בלבד. עמק  למתלולי הרי אדום הוא מצטמצם לשיעור של 
דרומית,  וערבה  צפונית  ערבה  אזורים:  לשני  לחלוקה  ניתן  הערבה 
זה  מאמר   .)2012 )מרקוס,  ביניהן  הגבול  היא  נוצה  שלוחת  כאשר 
השיפוט  בתחום  ברובו  שהוא  בשטח  הצפונית  הערבה  באזור  עוסק 
המוניציפלי של מועצה אזורית ערבה תיכונה. זהו אחד האזורים החמים 
והצחיחים ביותר בישראל, וכמות המשקעים השנתית בו נמוכה מ-50 
מ"מ בשנה. הטמפרטורות המקסימליות הממוצעות באזור הן 20 מעלות 
צלסיוס בחודשי החורף ו-36 מעלות בחודשי הקיץ. הרוח השכיחה היא 
צפונית, והלחות היחסית היא מהנמוכות בארץ, סביב ה-40%. הגורמים 
גאוגרפי  רוחב  בקו  הערבה  של  מיקומה  אלה:  הם  הקיצוני  לאקלים 
ריחוקה  העולמית;  המדבריות  רצועת  של  הצפוניים  בחלקים  הנמצא 
מהים התיכון; והמבנה הטופוגרפי של האזור – רצועה צרה וארוכה, 

נמוכה יחסית לסביבתה, בין רמות הרריות )גלעדי וגינת, 2012(.

הגאולוגיה  את  כוללת  בצורה  המציג  פרסום  הופיע  לא  כה  עד 
לראשונה  מציג  זה  מאמר   .)2  ,1 )איורים  הצפונית  הערבה  אזור  של 
בערבה  הנוף  והתהוות  הגאולוגית  ההיסטוריה  של  כוללת  סינתזה 
הצפונית, מהיווצרות סלעי התשתית של המאסיב הערבו-נובי בפרה-
החשופות  הסלע  יחידות  על  דגש  הושם  במאמר  היום.  ועד  קמבריום 
המאמר  האחרונות.  השנים  מיליון  ב-34  הנוף  התפתחות  שלבי  ועל 
שעסקו  הנוף  ועיצוב  הגאולוגיה  בתחום  מפורטות  עבודות  על  מבוסס 
כללי  באופן  המתארים  במאמרים  שנכתב  מדעי  ידע  בשילוב  באזור, 
את ההיסטוריה הגאולוגית ואת התפתחות הנוף במרחב הנגב ולאורך 
בקע ים המלח. מוצגים בו לראשונה שני ממצאים חדשים: )1( עדויות 
לגוף מגמתי שחדר לתת-הקרקע מתחת לרכס מנוחה בעומק של 1,500 
שהתרחשה  הוולקנית  הפעילות  למרבית  המקור  והוא  ויותר,  מטרים 
באזור לפני כ-21–24 מיליון שנים; )2( לסת של פיל קדום שנמצאה 

בתוך אבני החול של תצורת חצבה1 ומשמעותה הפליאו-סביבתית. 

2. גבולות האזור 

ערבת  לבין  הערבה  צפון  בין  מפריד  ברור  טבעי  גבול  בצפון:   .2.1
סדום, והוא מתלול שבר אמציהו הבנוי מסלעי חוואר הלשון הנמשך 

תצורה היא יחידה גאולוגית הניתנת למיפוי. חבורה מאגדת כמה   1
תצורות ששקעו בסביבה דומה לאורך תקופה גאולוגית ארוכה.
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The Arava Valley is a part of a large tectonic fault system that was formed due to the separation 
of the Arabian plate from the Israel-Sinai sub plate by the Dead Sea Transform. The fault system 
stretches from the Red Sea in the south up to Turkey in the north. The Arabian plate has moved 
about 105 km to the north relative to the Israel-Sinai sub plate. In this article we review the geology 
of the northern Arava Valley from the Menucha Ridge in the south up to the southern basin of the 
Dead Sea in the north. The geological history of the region will be described: the Precambrian 
basement, the Precambrian peneplain and the sedimentary rock section that was deposited above 
it. The focus will be on the young units that were formed in the Arava Valley and around it during 
the Oligocene. The oldest unit in this section is the Hazeva Formation that contains terrestrial 
clastic units, carbonatic lacustrian limestone and marl. The formation was deposited in extensive 
areas in southern Israel and Jordan by a large river system that brought alluvial sediments from the 
Arabian Peninsula on its way to the Mediterranean shores. The Arava Formation which consists of 
conglomerates and lacustrine sediments was deposited above the Hazeva Formation in the southern 
and eastern Negev and along the margins of the northern Arava Valley. Relics of sedimentary marl 
and limestone that were formed in a vast water body parallel to the Arava Formation are scattered 
in the northern part of the northern Arava Valley. After the deposition of the Arava Formation there 
were few lakes in the area, the last one being Lake Lisan. The development of these lakes is related 
to the formation of a topographic basin along the Dead Sea Fault. The youngest sedimentary rocks 
in the Arava Valley are alluvial terraces that were formed in alluvial fans and along the channels 
that drain to the Arava Valley from both its sides.
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 .)1 )איור  הצפוניים  אדום  הרי  למרגלות  עד  הכיכר  לנאות  ממערב 
לדרום- כיוונו  סדום,  ערבת  מעל  מטרים  כ-30  מתרומם  המתלול 
מזרח, והוא ידוע גם בכינויו מדרגת ההעתק של נאות הכיכר )מרקוס, 

.)2012

מוזכרים  שהם  כפי  הצפונית  הערבה  גבולות  פיזית,  מפה   :1 איור 

ברקע הגאוגרפי מודגשים באדום

טבעית  בחומה  הערבה  עמק  מעל  מתנשאים  אדום  הרי  במזרח:   .2.2
רציפה שגובהה יותר מ-1,000 מטרים. בקטע הצפוני, מוואדי חניזירה 
מצוקים  של  בסדרה  אדום  הרי  יורדים  בירדן,  דנא  ואדי  לפתחת  ועד 
הבנויים שכבות סלעי גיר המונחות בנטייה זו על גבי זו. מפתחת ואדי 
לערבה,  פטרה  מאזור  היורד  מוסא  וואדי  הרון  ג'בל  לאזור  ועד  דנא 
וולקאניים,  לרוב  מגמתיים,  סלעים  של  ענקיים  מתלולים  נמשכים 

ועליהם מונחות באי-התאמה אבני חול נוביות.

2.3. במערב: קו המגע שבין מישור הערבה ושולי הרי הנגב המזרחיים 
מתווה את גבולו המערבי של עמק הערבה )איור 1(. בצפון, בקטע שבין 
נחל פרס לנחל צין, יוצר את הגבול מצוק ההעתקים של אגן ים המלח 
העשוי סלעי גיר ודולומיט. דרומה יותר נמשך הגבול בין הנגב המזרחי 
לערבה ממזרח להר גבים, רמת צופר, רמת ברק ורכס מנוחה. מדרום 
לרכס זה מתמזגים מישורי הסחיפה של נחל חיון הבא מן הנגב הדרומי, 
ויוצרים שטח מישורי רציף ורחב המטשטש את קו הגבול שבין הנגב 

לבין הערבה.
איור 2: תמונת לוויין של האזור שבו עוסק המאמר 

 )Sneh et al., 1996(
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גבולה  היא  וצור  גיר  קרטון,  סלעי  הבנויה  נוצה  שלוחת  בדרום:   .2.4
מטרים   245–200 השלוחה  של  גובהה  התיכונה.  הערבה  של  הדרומי 
מעל פני הים, והיא קו פרשת המים, כאשר הנחלים שמצפון לה מתנקזים 
באמצעות נחל חיון ונחל הערבה אל ים המלח. מדרום לה מתנקזים הנחלים 
אל המלחות יטבתה, עברונה ואילת שבערבה הדרומית )מרקוס, 2001(. 

3. רקע גאולוגי 

הסלע  יחידות  כל  נחשפות  הצפונית  הערבה  של  המזרחיים  בשוליים 
הבונות את החתך הגאולוגי בחלקן הדרומי של ישראל ושל ירדן, החל 
הסלעים  של  החתך  לגג  ועד  המגמתית-מטמורפית  התשתית  מסלעי 
היבשתיים הצעירים. בשוליים המערביים נחשפים סלעי משקע ימיים 
של החבורות יהודה, הר הצופים ועבדת, ואילו בעמק הערבה חשופות 
יחידות אלוביאליות שהצטברו בבקע תוך כדי התפתחותו )איורים 3, 4(. 
ניתן לחלק את יחידות הסלע החשופות בשולי הערבה והקבורות מתחת 
היווצרותם  שלבי  פי  על  שבערבה,  והאגמיים  היבשתיים  למשקעים 

לאורך ההיסטוריה הגאולוגית של האזור, בדרך זו: 

איור 3: יחידות הסלע העיקריות באזור

הקדום  הגידוע  מישור  ויצירת  המגמתי  המותמר,  השלב   .3.1
מגמתיים  סלעים  נמצאים  החתך  בבסיס  שנים(:  מיליון   800–540(
החדורים  וגנייס(  שיסט  )בעיקר  ומותמרים  וריוליט(,  גרניט  )בעיקר 
על ידי דייקים )דייק – גוף מחדר אנכי( שחורים ואדומים, הבונים את 
כיום  חשופים  אלה  סלעים  הערבו-נובי2.  המאסיב  של  התשתית  סלעי 
בדרום ירדן, בסיני, משני עברי ים סוף ובמפרץ אילת. לאחר היווצרות 
המאסיב שהסתיימה לפני 580 מיליון שנים החל שלב של חשיפה ושל 
בליה, שבסיומו נסחף רוב התבליט ונוצר נוף מתון, כמעט מישורי, הוא 
הפנהפליין, שהשתרע על פני שטחים נרחבים. תהליך זה נמשך עשרות 
מיליוני שנים, והוביל לחשיפת הסלעים המגמתיים והמותמרים, שבמקור 
המחשופים  אחדים.  קילומטרים  של  בעומק  האדמה  במעמקי  התגבשו 
הצפוניים  המחשופים  הם  המלח  ים  ובדרום  המזרחית  הערבה  בשולי 
ביותר של סלעי המאסיב הערבו-נובי. בכל שאר המרחב של ישראל, 
ירדן ומצרים קבורים סלעים אלו בעומק הולך וגדל עד לעומק של כמה 
המגמתיים  הסלעים  יחידת  בין  מישורי  הכמעט  המגע  את  קילומטרים. 
שהורבדו  והמשוכבות  הוורודות  הנוביות  החול  אבני  לבין  והמותמרים 

מעליהן, ניתן לראות בהרי אדום שממזרח לערבה )גינת, 1999(.

3.2. השלב היבשתי הקדום )100–540 מיליון שנים(: על גבי מישור 
הגידוע הקדום, הפנהפליין, הושקעה חבורת ים סוף – חתך עבה של אבני 
מעומק  רחבי-ידיים  נחלים  ידי  על  למקום  הובאו  אשר   ,)3 )איור  חול 
הללו  החול  אבני  וממזרח.  דרום  מכיוון  בעיקר  הערבו-נובית,  היבשת 
שעברו  קוורץ  של  מעוגלים  ומחלוקים  קוורץ  מחול  בעיקר  מורכבות 
של  מזוותים  חלוקים  גם  בחול  נמצאים  לכך  נוסף  גדול.  הסעה  מרחק 
סלעים מגמתיים ומטמורפיים, שמקורם בבליה של המאסיב הערבו-נובי. 
ודולומיט עשירים  גם אבני חול  קרוב לבסיס חתך אבני החול הושקעו 
בנחושת, שנחשפות היום באזור פינן, מזרחית לחצבה, וכן באזור תמנע. 
כתוצאה מכמה מחזורי בליה וארוזיה שהתרחשו באזור בתקופות קדומות, 
לא מופיע כיום בערבה הצפונית ייצוג לסלעים ששקעו באזור בפרק הזמן 
שבין 480 מיליון שנה ועד לפני כ-180 מיליון שנה. ההשקעה חודשה 
בתקופת הטריאס )לפני 199–251 מיליון שנים והיורה לפני 150–180 
מיליון שנים(, והושקעו באזור בעיקר אבני חול לבנות וצבעוניות ואתן 
שכבות דקות של חרסית )איור 5(, שהן חבורת כורנוב. עיקר ההשקעה 
ברזל,  בתחמוצות  עשירים  תהום  ובמי  בנחלים  הייתה  אלה  סלעים  של 
מאות  כולל  החתך  אדומים.  בצבעים  החול  אבני  של  לצביעתן  שגרמו 
מטרים של אבני החול, החשופות בעיקר בצד המזרחי של בקע ים המלח 
והערבה מאזור פטרה ועד לנחל חסא. בצד המערבי, בתחומי הנגב, הן 

נחשפות בתוך המכתשים )איור 4(. 

3.3. שלב ההצפה הימית )40–100 מיליון שנים(: על גבי אבני החול 
גיר,  בעיקר   ,)3 )איור  תטיס  באוקיאנוס  ימיים  משקע  סלעי  הושקעו 
דולומיט, חרסית, חוואר, אבן חול ימית, קרטון, צור, גבס ופוספוריט 
)איור 5(. סלעי המשקע הימיים )חבורת יהודה( חשופים לאורך גבולה 
בנגב   .)3 )איור  לה  ממזרח  הגבוהים  ובאזורים  הערבה,  של  המערבי 
ובערבה הצפונית עולה עוביו של טור הסדימנטים עד ל-3,000 מטרים 

מאסיב הוא פיסת קרום יבשתי שנוצרה בתהליך של התנגשות   2
לוחות טקטוניים ויצירת שרשראות הרים כתוצאה מכך.
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 1,000 של  לעובי  עד  דרומה  שמתקדמים  ככל  מידקק  והוא  ויותר, 
מטרים בלבד באזור אילת. השינויים בסביבת ההשקעה נבעו מתהליכי 
לאורך שולי  רחבה  רצועה  פני  על  תטיס  אוקיאנוס  ונסיגה של  הצפה 
הימיים  המשקע  סלעי  מגוון  דרום-מזרח.  לכיוון  שהשתרעה  היבשת 
קשור לשינויים בעומק המים, בכמות החומר הגרגרי, בסוג בעלי החיים 
הימיים ובכמותם, וברמת המליחות של המים בים הקדום. החלק התחתון 
של חתך סלעי המשקע הימיים הכלול בחבורת יהודה בנוי בעיקר מסלעי 
גיר, לרוב עשירים במאובנים, ששקעו בים רדוד שעומקו אינו עולה על 
100 מטרים. מעליהם הורבדו שכבות של קרטון, צור, חוואר וחרסית 
ומשתייכים  מישאש(  תצורת  )למשל  פתוח  בים  בעיקר  שהושקעו 
לחבורת הר הצופים. רוב החתך מראה על שקיעה במים עמוקים יחסית 
חומרי  על  מעידה  בחתך  החרסית  מטרים.   300–50 העומקים  בטווח 
בליה של סלעי היבשה אי שם ביבשת האפרו-ערבית שהוסעו בנחלים 
ונסחפו למעמקי הים. את השינויים בעומק הים ניתן להסביר באמצעות 
תנועות טקטוניות ושינויי אקלים עולמיים )גינת, 1999(. את גג החתך 
של סלעי המשקע הימיים בונים סלעי חבורת עבדת, המיוצגת בשולי 
הערבה בחתכים בעובי 30–200 מטרים של גיר, קרטון ועדשות צור 

שהורבדו במים עמוקים בטווח העומקים 100–500 מטרים. 

)לפני  האיאוקן  בסוף  שנים–הווה(:  )מיליון  היבשתי  השלב   .3.4
33–55 מיליון שנים( החלה התרוממות אטית של אזורנו, דבר שהביא 
בהדרגה.  ונחשף  הלך  שהאזור  כך  ישראל,  מדרום  הים  של  לנסיגה 
23–34 מיליון שנים(  בתחילת האוליגוקן )תקופת האוליגוקן – לפני 
התקיימה באזור סביבה מעורבת של ים רדוד, אגמי מים מתוקים ונחלים 
קלאסטיות  ושכבות  נחלים  תלכידי  עבים של  לאזור משקעים  שתרמו 

האטית  ההרמה  להמשך  כתגובה   .)Avni et al., 2012( דקות-גרגר 
התרחשה באזור פעילות נרחבת של בליה ושל סחיפה, שיצרה מישור 
בשלב  שהתפתח  האוליגוקני",  הגידוע  "מישור  המכונה  נרחב  גידוע 
המקדים את התפתחות בקע ים המלח והערבה. על גבי מישור זה הורבדו 
יחידות הסלע של תצורות חצבה השייכת לחבורת טבריה. עם המשך 
הפעילות של הרמת השוליים של בקע ים המלח, המשולבת עם המשך 
ומזר,  ערבה  התצורות  באזור  שקעו  הערבה,  של  המואצת  שקיעתה 
ומשקעי אגמים ונחלים צעירים יותר החשופים כיום בערבה הצפונית 
של  הפליאו-גאוגרפיה  ופענוח  היחידות  של  מפורט  תיאור  ובשוליה. 

יחידות אלה יינתן בהרחבה בהמשך המאמר. 

4. המבנה הגאולוגי של הערבה התיכונה ושוליה 

המבנה הגאולוגי של האזור עוצב ברובו ב-90 מיליון השנים האחרונות 
קמטי  עיקריות:  מבנים  מערכות  שלוש  של  טקטונית  פעילות  ידי  על 

הקשת הסורית, שברי הרוחב והעתקי בקע ים המלח )איור 6(.

תקופת  בסוף  שנים,  מיליון  כ-90  לפני  הסורית:  הקשת  קמטי   .4.1
הטורון, במהלך ההצפה של ים תטיס, החלה לפעול באזור מערכת לחצים 
שיצרה מבני קימוט – קמרים וקערים – המכונים מבני "הקשת הסורית". 
א-סימטריים  קימוט  מבני  מערכת  התיכון  במזרח  מתפתחת  זו  בתקופה 
6( לכיוון דרום-מערב, דרך  הנמשכים מאזור פלמירה שבסוריה )איור 
הקמרים  צירי  לדרום  מצפון  סיני.  וצפון  הנגב  יהודה,  הרי  השומרון, 
הא- הקמרים  בנגב  לצפון-מזרח.  מצפון-צפון-מזרח  כיוונם  את  משנים 
סימטריים הם בעלי אגף דרום-מזרחי תלול וצפון-מערבי מתון. בשוליה 

איור 4: חתך רוחב סכמטי בכיוון מזרח-מערב באזור הערבה הצפונית 
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איור 5: חתך עמודי מפורט של עמודת הסלע באזור הערבה הצפונית )על פי מפת נאות הכיכר( 
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שוליו  ידי  על  זו  קימוט  פאזת  מיוצגת  הצפונית  הערבה  של  המערביים 
הצפון-מזרחיים של מבנה רמון, הנקרא בקטע זה "קמר מחמל", וכן על 
ידי קמר חצרה. תהליך הקימוט נמשך כמעט 40 מיליון שנים )50–90 
וראשיהם  הים  בקרקעית  תבליט  הקמרים  יצרו  במהלכו  שנים(.  מיליון 
בלטו מדי פעם מעל לפני הים, ולכן נגדעו בתהליכי בלייה וסחיפה על 
ידי פעולות הגלים. בחלק מהקמרים שראשם נגדע עמוקות, נחשפה אבן 
החול הנובית הפריכה, והם התפתחו למכתשים לאחר נסיגת הים: מכתש 
רמון, מכתש חצרה )הקטן( ומכתש חתירה )הגדול(. הגורמים שהביאו 
להיווצרות המכתשים הם אלו: שילוב של חתך גאולוגי המורכב מסלעים 
תהליכי  ודולומיט(,  )גיר  קשים  סלעים  ומעליהם  חול(  )אבני  פריכים 
החול,  אבני  את  הקמרים שחשף  בשיא  גידוע  מישור  היווצרות  קימוט, 
את  שליוותה  ההר  שדרת  והרמת  הקמרים  בראשי  מפערים  התחתרות 
התפתחות בקע ים המלח. לאורך גבולה הצפון-מערבי של הערבה ניתן 
את  שיוצרות  בתלילות  הנטויות  הסלע  שכבות   – המצלעות  את  לראות 

האגף המזרחי של המכתשים )זילברמן וחוב', 2011(. 

איור 6: המרכיבים הטקטוניים העיקריים באזור 

)על פי צ' גרפונקל, 1986(

העתקים  שישה  של  מערכת  הם  הרוחב"  "שברי  הרוחב:  שברי 
)בקירוב(, הנמשכים מחלקו המערבי של  ארוכים בכיוון מזרח-מערב 
חצי האי סיני עד לערבה. ממערב לעמק הערבה מצויים מדרום לצפון 
השברים פארן )תצלום 1(, עריף–בתור וסעד-נפחא. השברים מלווים 
במבני קימוט ושבירה קטנים שמקורם בתנועה אופקית ימנית בשיעור 
שנוצרים  ומתיחה,  לחיצה  במאמצי  המלווים  מטרים,  מאות  כמה  של 

במקומות שבהם השבר משנה את כיוונו או את נטייתו. מאחר ששברי 
הרוחב בירדן ככל הנראה מוסטים צפונה בשיעור של 105 ק"מ לאורך 
בקע ים המלח, נראה שיצירת המבנים לאורכם קדמה לתחילת ההסטה 

האופקית לאורך הבקע )זילברמן וחוב', 2011(.

תצלום 1: רכס מנוחה בשולי שבר הרוחב של הפארן

4.2. היווצרות הבקע: בקע הערבה הוא חלק ממערכת טקטונית גדולה 
שנוצרה כתוצאה מביקוע לוח ערב על ידי טרנספורם ים המלח והפרדתו 
סוף  מים  נמשכת  זאת  העתקים  מערכת  וסיני.  ישראל  מתת-הלוח של 
)איור  ק"מ   1,000 מעל  שאורכו  באזור  בצפון,  לטורקיה  ועד  בדרום 
הלוח  שבין  הגבול  את  מהווים  לאורכו  שהתפתח  והבקע  ההעתק   .)6
מצוי בקע הערבה.  ולאורכו  וסיני,  ישראל  לבין תת-הלוח של  הערבי 
השוליים המזרחיים של בקע הערבה מוגדרים על ידי העתק ארוך ויחיד 
)המכונה העתק עקבה-ים המלח(, ואילו במערב בקע הערבה הצפונית 
מופיעה סדרה של העתקים היוצרים מבנים מקומיים. לאורך בקע ים 
המלח החלה כבר לפני כ-14–16 מיליון שנים, בתקופת המיוקן )5–23 
מיליון שנים(, תנועה צפונה של הלוח הערבי ביחס לישראל, שהצטברה 
עד היום לכ-105 ק"מ. קצב התנועה הממוצע בשלושת מיליון השנים 
רציפה  בתנועה  מתרחש  חלקו  בשנה.  ס"מ  בכחצי  מוערך  האחרונות 
אדמה  רעידות  במהלך  ב"קפיצות"  וחלקו  סייסמית"(  )"זחילה  ואטית 
מקצב  מהיר  היה  הבקע  של  השקיעה  קצב   .)Ginat et al., 1998)
עמוק  טופוגרפי  שקע  נוצר  בהדרגה  וכך  נחלים,  בסחף  שלו  המילוי 
שהערבה היא חלק ממנו )גינת, 1999(. קיימות דעות שונות לגבי גיל 
יש הטוענים שהשבירה החלה  ים המלח.  השבירה הראשוני של בקע 
לפני כ-35 מיליון שנים באיאוקן המאוחר-אוליגוקן מוקדם, כאשר קווי 
השבירה שהחלו לפעול היו למעשה שברים קדומים שהופעלו מחדש 
(Avni et al., 2012(. אחרים טוענים שהשבירה החלה רק בתקופת 
עם   .)Garfunkel, 1981( שנים  מיליון  כ-20  לפני  המוקדם  המיוקן 
זאת קיימת הסכמה כי עיקר הפתיחה שיצרה את הבקע כשקע טופוגרפי 
רחב החלה לאחר השקעת תצורת חצבה בסוף המיוקן )לפני כ-8–10 
מיליון שנים( והואצה בפליוקן )לפני 1.8–5 מיליון שנים( ובפלייסטוקן 

)לפני 0.001–1.8 מיליון שנים( )איור 7(.

4.3. הסלעים החשופים בערבה הצפונית: בעמק הערבה חשופים סלעי 
ומשקעים אגמיים.  קונגלומרטים, אבני חול  יבשתיים צעירים:  משקע 
הערבה.  לנחל  וממערב  ממזרח  לראות  ניתן  חצבה  תצורת  סלעי  את 
במרכזו של הבקע מכוסה תצורת חצבה בחומר מילוי אלוביאלי, הכולל 
ומשקעים  אגמיים(  ומשקעים  )קונגלומרטים  ערבה  תצורת  סלעי  את 
יעסוק בתיאור  זה  5(. פרק  3, איור  )איור  יותר  אלוביאליים צעירים 
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איור 7: שינוי מערכת הניקוז האזורית עם התפתחות בקע ים המלח )זילברמן וחובריו, 2011( 

בסוף תקופת האיאוקן היה הנגב מכוסה  א. 
שכבות סלעי עבדת שכיסו את הקמרים

בתקופת המיוקן התיכון החל הנגב להתרומם ותצורה חצבה נסחפה מרוב האזור. בתקופת הפליוקן החל בקע  ד. 
ים המלח להיווצר. בהמשך תקופת הפלייסטוקן נוצר שקע רציף ממצרי טיראן ועד לבנון. התהליך היה מלווה 

בהרמת שדרת ההר ויצירת קו פרשת המים הארצי. כתוצאה מכך התפתחה מערכת ניקוז חדשה שזרמה 
מזרחה אל בקע ים המלח. לאורך קו פרשת המים נשמרו שרידים מהנוף המיוקני הקדום.

סחף
נאוגן

איאוקן
סנון-פאליאוקן

קנומן-טורון

קרטיקון תחתון
טריאס-יורה

תשתית פרה-קמברית

קמר חתירה
והמכתש הגדול

שפלת הנגב

במהלך תקופת האוליגוקן היה הנגב  ב. 
חשוף לתהליכי אירוזיה ממושכים. מערכות נחלים   

זרמו מעבר הירדן אל הים התיכון ונוצר תבליט של נוף פנפליין נרחב  

במהלך תקופת המיוקן המוקדם השתפל  ג. 
הנגב וכוסה במעטה עבה של תצורת חצבה —   

סדימנטים של נחלים, דלתאות ושולי הים

רמת עבר הירדןאל ג'אפר

קמר חדב
קמר רמון

קמר חצרה
מכתש רמון
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יחידות הסלע הצעירות שהורבדו בערבה הצפונית החל מתקופת המיוקן 
ועד היום, השייכות לחבורות טבריה וים המלח. עבור כל יחידת סלע 
כולל  הפליאו-גאוגרפית,  במשמעות  ונדון  ביחידה  הסלעים  את  נתאר 

ההיבטים הטקטוניים והאקלימיים של היחידות השונות.

4.4. תצורת חצבה ויחידות הסלע היבשתיות שקדמו לה: משקעים 
עבים של תלכידי נחלים ויחידות דקות-גרגר מגיל האוליגוקן הושקעו 
באזור המצוי כיום ממזרח לערבה. חתך זה הוגדר לאחרונה במחשופים 
החשוף  החתך  שם  על  מהתרדי"  "קונגלומרט  וכונה  בירדן,  שנמצאו 
בגרבן מהתרדי שנמצא בשולי הערבה הדרומית מול קיבוץ סמר )אבני 
וחוב', 2011(. בשולי הערבה הצפונית נמצאו חתכים עבים של היחידה 
הזו בגרבנים באזור פטרה מדרום לוואדי מוסא. לאחר השקעת יחידה זו 
התרחשה באזור הערבה שבירה חזקה, ששימרה בתוך מבנים מונמכים 
את חתך סלעי המשקע של קונגלומרט מהתרדי ואת סלעי חבורת עבדת 

שמתחתיו. 
שבירה זו הצילה את החתכים הללו מגידוע עמוק שהתרחש במהלך 
רוב האוליגוקן, ושעיצב את "מפלס הגידוע העליון" של הנגב ושל שולי 
"הקשת  של  הגבוהים  המבנים  כיפות  את  הסיר  השאר  ובין  הערבה, 
הסורית" והכשיר את התנאים להיווצרות המכתשים. מישור גידוע זה 
מגדיר ברוב האזור את הגבול שבין חתך הסלעים הימיים שגילם עד 
איאוקן תיכון לבין היחידה היבשתית ששקעה עליהם באי-התאמה, היא 
חלקה התחתון של תצורת חצבה שמגיל המיוקן התחתון. מישור הגידוע 
ואי-ההתאמה של 20 מיליון שנים שבין האיאוקן לבין ההמיוקן נגרמו 
בשל הרמה אטית ומתמשכת של אזור המזרח התיכון הגובל באוקיינוס 
התטיס. ההרמה האטית הביאה להתפתחות מערכת ניקוז מבוזרת על פני 
שטח גדול. מערכת זו הובילה את תוצרי הבליה אל אגנו המזרחי של 
הים התיכון דהיום, יורשו של אוקיינוס תטיס העתיק. משקעים אלה הם 

היום סלעי מאגר למרבצי הגז שנמצאו לאחרונה בעומק הים.
החלה  באוליגוקן,  העליון שהתפתח  הגידוע  מישור  גבי  על  כאמור 
במיוקן המוקדם השקעת סדרה חדשה של סלעים יבשתיים. סלעים אלה 
מוכללים בתצורת חצבה שבחבורת טבריה, והם נחשפים בנגב, בערבה, 
במזרח סיני ובעבר הירדן. עובייה של הסדרה נע בין עשרות מטרים 
בודדים בנגב הצפוני ועד לכ-2,000 מטרים באזור בקע ים המלח, והיא 
מורכבת מיחידות קלאסטיות יבשתיות וכן מיחידות קרבונטיות אגמיות 

של גיר וחוואר )קלבו, 2014(. 
הצטבר  שנים(  מיליון   23–5 )לפני  המיוקן  תקופת  מראשית  החל 
קונגלומרט  את  ויצר  הנגב,  את  שניקזו  מקומיים  באפיקים  נחלי  סחף 
מכיל  הפרט   .)8 )איור  שחק  פרט  המכונה  חצבה  תצורת  של  הבסיס 
מהאזורים  שהובלו  משתנים,  ומיון  עיגוליות  דרגת  בעלי  נחל  חלוקי 
הסמוכים לאגן ההשקעה ומעידים על סביבת הרבדה של אפיקי פזרות 
ומניפות סחף. עובי הפרט נע בין מטרים ספורים לכמה עשרות מטרים, 
ובעמקי  הקמרים  ובשולי  הערבה  של  המערביים  בשוליה  חשוף  והוא 
הקערים שבנגב. מערכת הניקוז האזורית זרמה לכיוון צפון-מערב אל 
הקשת  למבני  השייכים  הקמרים  בין  בעיקר  והתפתחה  התיכון,  הים 
הסורית וכן במבנים מקומיים לאורך שברי הרוחב כמו בגרבן כרכום. 
כניסת מים מתוקים ממרחקים, ככל הנראה באמצעות מערכות נחלים 
גדולות ואולי גם בעקבות שינוי אקלימי, יצרה מערכות אגמים רדודים, 
הכלולים  אדמדם  וחוואר  גיר  אבני  שחק  פרט  מעל  הצטברו  שבהם 

בפרט משק )איור 8(. הגירים מכילים שרידים של מאובני אצות שיצרו 
מתוקים.  מים  של  שבלולים  מאובני  וכן  כדוריים  ותרכיזים  משטחים 
נפוץ בעיקר בערבה  והוא  ל-25 מטרים,  עובי החתך האגמי מגיע עד 

הצפונית ובאגן כרכום לאורך ערוץ נחל פארן.

8: חתך מוכלל של תצורת חצבה המציג את יחסי השדה בין  איור 

הפרטים השונים )קלבו, 2000(

מורכב   ,)8 )איור  משק  תצורת  על  בהתאמה  המונח  גדרון,  פרט 
משכבות של חרסיות אדמדמות או ירקרקות, שכבות של סילט ומעט 
אבן חול צהובה שריכוזה עולה ככל שעולים בחתך. במחשופים בערבה 
עוביו כ-30 מטרים, אך בתת-הקרקע הוא עשוי לעלות על 100 מטרים 

)תצלום 2(. 

תצלום 2: מחשוף סמוך לעין יהב. בבסיס התצלום ניתן לראות את 

פרט גדרון מתצורת חצבה ומעליו באי-התאמה )מסומן בקו צהוב(, 

מונח קונגלומרט של תצורת ערבה

של  באפיקים  או  רדודים  באגמים  רחבים,  באגנים  הורבד  הפרט 
נחלים בעלי אנרגיות זרימה נמוכות. חלוקים שמקורם בסלעים מקומיים 
גדרון, סמוך לקמרים. מקורם של  מצויים רק במחשופים של תצורת 
אבני החול וחלוקי קוורציט מעוגלים שנמצאו ביחידה זו, כנראה בבליית 
סלעים שהיו חשופים בתקופה זאת מדרום-מזרח לנגב ולאורך בקע ים 
המלח. התפוצה המצומצמת של חלוקים מקומיים מעידה על התמתנות 
המורכבים  קונגלומרטים  מכיל  מעליהם  שהורבד  צפע  פרט  הנוף. 
מתערובת חלוקים ממוצא מקומי, גירים אגמיים, אבן חול וחוואר. פרט 
רותם, שחשוף בעיקר באגנים טקטוניים קטנים לאורך שברי הרוחב, 
מונח באי-התאמה אירוזיבית וזוויתית על יחידות עתיקות יותר )איור 
צולב  שיכוב  עם  גס-גרגר  חול  מחלוקים של  בעיקר  מורכב  והוא   ,)8
וחול דק-גרגר היוצר שכבות הומוגניות. הפרט מאופיין על ידי חלוקי 
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בחצי  שמקורם  כהה,  בקרום  ומצופים  ממוינים  היטב,  המעוגלים  צור 
האי ערב ונקראים "צור ייבוא", וכן חלוקים שמקורם בפוספט מצורר 

)אבני, 1998; זילברמן וחוב', 2011(.
תנינים,  נמנים  שעליהם  חולייתנים,  שרידי  של  מגוון  ַמֲאָסף 
היפופוטמים, אנטילופות, פילים וקופים, מעיד על מערכת אקולוגית של 
אפיקי נחלים ואגמים קדומים. לאחרונה נמצאה בסמוך למאגר המים של 
נחל נקרות לסת של פיל קדום בתוך חתך כולל של אבני חול דקות-גרגר 
וחרסיות )תצלום 3(. ממצא זה מעיד על סביבת החיים הקדומה של הפיל, 
כנראה באזור של אגמי מים רדודים מאוד. החתך העבה של תצורת חצבה 
השתפלות  על  מעיד  מטרים,  מאות  לכדי  האזורים  ברוב  המגיע  בנגב, 
אטית של האזור במהלך המיוקן המוקדם. תהליך זה קדם ככל הנראה 
לביקוע של הלוח הערבי על ידי העתק ים המלח במיוקן התיכון. ההרבדה 
של תצורת חצבה הגיעה לסיומה כתוצאה מתחילת הפעילות הטקטונית 
ערב,  לוח  של  למזרח  ולהטיה  להרמה  שהביאה  המלח,  ים  העתק  של 
ובמקביל פעלה להרמת שדרת ההר של הנגב. האצת קצב ההשתפלות 
המיוקן  במהלך  המזרחיים  שוליו  והתרוממות  המלח  ים  בקע  של 
מהנגב.  המיוקנית  האפיקים  מערכת  של  הדרגתי  לניתוק  גרמו  התיכון 

תצלום 3: לסת של פיל שנמצאה במחשוף של תצורת חצבה סמוך 

לעין יהב

בבקע ים המלח הושקעו בעיקר אבני חול וחלוקים גסים ממקורות 
שונים, והם מופיעים כיום בחתך החשוף כולו במתלול המזרחי של הרי 
והוא  חצבה,  תצורת  של  חופיירה  בפרט  כלול  זה  סלעים  רצף  אדום. 
הפרט  הצפונית.  בערבה  המיוקני  החתך  של  העליון  החלק  את  מהווה 
מונח באי-התאמה אירוזיבית וזוויתית על פרט רותם )איור 8(. מקור 
החול הוא כנראה מבליה ומהשקעה מחודשת של מחשופי פרט רותם, 
וכן מבליה של אבני החול הנוביות שנחשפו ממזרח לבקע. פרט חופיירה 
נרבד בנוף שבו התקיימה סחיפה מהירה של תצורת חצבה, ובסופו של 
דבר נחשפו מחדש סלעי המשקע הימיים שהיו קבורים מתחתיה. עוביו 
של פרט חופיירה בערבה הצפונית הוא מעל 1,000 מטרים )!(. העובי 
הרב של הפרט בערבה מצביע על התעמקות מהירה של הבקע בשלב 
זה, שהחל לשמש ככל הנראה בסיס ניקוז פנים-יבשתי לאזורים שסביבו 

)זילברמן וחוב', 2011(. 
)בגרבנים(  קטנים  אגנים  של  בסדרה  גם  נשמרה  חצבה  תצורת 
ימנית לאורכם.  שנוצרו לאורך שברי הרוחב בעקבות תנועה אופקית 
הדבר מעיד על כך שהתנועה על גבי השברים קדמה לסחיפת תצורת 
לכך  נוסף  התיכון-מאוחר.  המיוקן  במהלך  הנראה  ככל  מהנגב,  חצבה 
חלקה המזרחי של מערכת שברי הרוחב )בעבר הירדן( מוסטת צפונה 

בשיעור של כ-105 ק"מ על ידי העתק טרנספורם ים המלח, ומכאן ניתן 
והן  זוהי מערכת שבירה שקדמה הן לסחיפת תצורת חצבה  ללמוד כי 
לטרנספורם ים המלח, וככל הנראה פעלה כבר בסנון ואולי בטריאס. 
על  העולה  בעובי  חצבה  תצורת  של  חתך  נשמר  כרכום  )גרבן(  באגן 
1,000 מטרים, הבנוי בחלקו העליון ביותר מפרט כרכום המכיל תערובת 
של מרכיבים מקומיים ומרכיבים שנגזרו מתצורת חצבה. פרט זה דומה 
באופיו לפרט חופיירה בערבה הצפונית, שבנוי גם הוא מתערובת של 
תצורת חצבה ומרכיבים ליתולוגיים מוקדמים יותר שנסחפו והושקעו 

בתוך הבקע המתפתח.
הנגב  אזור  בכל  הושקעה  חצבה  תצורת  כי  להעריך  ניתן  לסיכום, 
והיא   ,)9 איור   ,8 )איור  ויותר  מטרים  מאות  שעוביו  בחתך  והערבה 
נשמרה בעיקר באגנים שנוצרו על ידי מערכת שברי הרוחב שנוצרו קודם 

לסחיפתה של התצורה במיוקן התיכון מרוב חלקי הנגב )קלבו, 2000(.

4.5. תצורת ערבה: תצורת ערבה מייצגת מערכת פלוביאלית נרחבת 
של  גדולים  שטחים  שנים(  מיליון   5–1.8( הפליוקן  במהלך  שניקזה 
באזור  אדום  הרי  חזית  ממרכז  חלקים  של  ואף  הנגב  של  סיני,  מזרח 
פטרה, אל דרום ים המלח. עובייה משתנה ממטרים ספורים לעשרות 
מטרים, והיא בנויה בחלקה מקונגלומרט עם חלוקים המשתנים בגודלם, 
 .)10 בהרכבם ובעיגוליותם, ובחלקה האחר ממשקעים אגמיים )איור 
כונתילה  ופרט  הקדום  שגיא  פרט   – ערבה  תצורת  של  היחידות  שתי 
הצעיר ממנו – משקפים שינויים אקלימיים וכנראה גם פעילות טקטונית 
בנגב ובשולי הערבה. פרט שגיא, שעוביו נע בין 5 ל-30 מטר, מורכב 
מקונגלומרט )תצלום 2( המכיל חלוקים בגודל של 2–3 מטרים ובנוי 
גס-גרגר.  חולי  במטריקס  המלוכדים  וגיר  קרטון  צור,  מסלעי  בעיקר 
מופיעים בו גם חלוקים שמקורם בתשתית הפרה-קמברית. פרט כונתילה 
בנוי מקונגלומרט המורכב מאבן חול, סילט וחרסית, המלוכד במטריקס 
עוביו  אגמיים.  קרבונטי של משקעים  וצמנט  היטב  ממוין  סילטי-חולי 
והוא חשוף בחלקו העליון של אגן נחל פארן, בגרבן  40–100 מטר, 
כרכום, במוצא נחל נקרות אל הערבה באזור עין יהב ובעמק הערבה. 
באותם אזורים קיים אצבוע בין המשקעים הנחליים – בעיקר בין תלכידי 
נחלים )קונגלומרטים( לבין משקעים אגמיים שעוביים עד 40 מטרים. 

המשקעים האגמיים הם של מים מתוקים, והם כוללים סלעי חוואר, 
גופי מים נפרדים.  גיר וקרטון אגמי. סלעים אלה הושקעו מתוך כמה 
הגדול שבהם היה אגם הערבה שהשתרע על כ-1,000 קמ"ר, והתפתח 
בשטח שבו מצויה היום הערבה הצפונית, מדרום ים המלח ועד לאזור 
הפליאו-גאוגרפית של תצורת  בעבר, כאשר המסגרת  צוקים.  היישוב 
ערבה לא הייתה ידועה במלואה, שויכו חלקים ממשקעי אגם זה לתצורה 
אגמית נפרדת – תצורת מזר. החתך של המשקעים דקי-הגרגר שבפרט 
כונתילה נרבד באגמים ובנחלים בעלי אנרגיית זרימה נמוכה, המעידים 
על שיפועים מתונים מאוד של הנוף בערבה הצפונית. התהוות האגמים 
באזורים שבהם שלטו קודם לכן תהליכי סחיפה נמרצים, מצביעה על 
העדר בסיס ניקוז עמוק באגן ים המלח, שאליו התנקזו הנחלים שהובילו 
את הסחף בפליוקן, אולי בעקבות התמתנות הפעילות הטקטונית בשילוב 

עם קצב הצטברות מהיר של סחף שמילא את האגן. 
הסלע  יחידות  מכל  מגוון  חלוקים  מאסף  מכיל  הערבה  קונגלומרט 
חול,  אבני  )מגמתיים,  הערבה  את  הסובב  במרחב  היום  גם  החשופות 
נראה  הירדן.  עבר  רמת  של  המערביים  המורדות  כולל  ימי(,  משקע 
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איור 9: כיסוי הנוף של הנגב על ידי תצורת חצבה בתקופת המיוקן )זילברמן וחובריו, 2011( 

חתך עמודי סכמטי של תצורת ערבה באגן נחל פארן )זילברמן וחובריו, 2011(  איור 10: 
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שיחידות החלוקים של שני הפרטים הורבדו במערכת של נחלי פזרות 
עם משטר שיטפוני האופייני לאזורים צחיחים למחצה. על פי מאספי 
החלוקים במגוון רחב של מחשופים בנגב ובערבה ניתן לקבוע שהנגב 
הדרומי כולו וחלקים ממזרח סיני ועבר הירדן נוקזו על ידי נחל אחד 
– "נחל פארן הקדום" שהשתרע בעבר על שטחים המנוקזים היום על 
ידי הנחלים פארן, נקרות, חיון וחלקים מזרחיים של אגן ואדי אל עריש 
שבסיני )אבני, 1998(. חלוקים של סלעים מגמתיים וחלוקים של אבני 
חול נוביות שמקורם מאזור הרי נשף באילת הגיעו אל הערבה הצפונית 
מהרי  וכן  מזרח  מערב-צפון  דרום  שכיוונה  זרימה  מערכת  באמצעות 
אדום, במערכת זרימה שחצתה את הערבה באזור שלוחת נוצה וזרמה 
מערבה לקראת המפגש עם הערוץ הראשי של נחל פארן, מרחק של 
כ-40 ק"מ. ערוץ הנחל המאוחד עבר ממזרח ובצמוד להר כרכום בדרכו 
צפונה אל המישר ואל קניון נחל נקרות בדרכו לערבה הצפונית שהייתה 
בסיס הסחיפה בזמן השקעת תצורת ערבה )אבני וגינת, 1998; זילברמן 

וחוב', 2011(. 

4.6. היחידות האגמיות של תצורת ערבה בצפון הערבה – תצורת מזר: 
תצורת מזר הוגדרה כתצורה נפרדת בצפון הערבה בשלב מוקדם של 
המחקר המדעי כאשר המסגרת הפליאו-גאוגרפית של תצורת ערבה לא 
הייתה ברורה דיה. בעקבות המחקרים של אבני )1998( אוחדה תצורת 
מזר עם פרט כונתילה של תצורת ערבה. התצורה בנויה מחילופים של 
חוואר אפור בהיר משוכב היטב שעובי שכבותיו כמה סנטימטרים, ושל 
השונים  המחשופים  בין  אפורים.  או  ורודים-אדמדמים-צהובים  חולות 
אין רציפות, וכן יחסי הכמויות חול-חוואר משתנים. החתך העבה ביותר 
החול  אופקי  ובו  מטרים,   6 ועוביו  מרזבה,  בנחל  נמצא  התצורה  של 
נוספים  מחשופים   .)1984 )אייל,  היטב  ומלוכדים  ס"מ(   3–2( דקים 
התגלו באזור נחל צין במהלך כריית מחפורות הפוספטים סביב עין צין, 
עין עקרבים, כניסת נחל חתירה לבקעת צין ובאזור המקיף את הר צין.

4.7.  יחידות סלע החשופות בחלקה הצפוני של הערבה מגיל פליוקן: 
משקעים  מצויים  המלח  ים  דרום  בואכה  הערבה  של  הצפוני  בגבול 
השנים  מיליון  חמשת  במהלך  באזור  שהתקיימו  קדומים  אגמים  של 
האחרונות. חלק מהאגמים היו של מים מליחים וחלקם של מים מתוקים. 
שבו  באזור  הושקעה  סדום  תצורת  ועמורה.  סדום   – התצורות  שמות 
מצוי כיום האגן הדרומי של ים המלח, מצפון לשבר אמציהו; תצורת 
ערבה  תצורת  להשקעת  במקביל  הושקעה  ממנה,  הצעירה  עמורה, 
בלשון  הושקע  סדום  תצורת  את  הבונה  המלח  הניקוז.  אגן  במעלה 
מים צרה וארוכה ובעלת מליחות גבוהה שחדרה לאורך הבקע במהלך 
תקופת הפליוקן. מליחות מי הלגונה הייתה גבוהה מזו של מי ים רגילים, 
מכיוון שהשילוב של תחלופת מים מוגבלת עם תנאי האקלים המדבריים 
שעודדו קצב אידוי גבוה של פני הים, גרם לעלייתם של ריכוזי המלחים 
במים הנותרים. החיבור של גוף המים לים הפתוח אפשר זרימה מוגבלת 

אך קבועה של מי ים לתוך הלגונה )טורפשטיין, 2012(.
ים המלח,  באזור  קבור בתת-הקרקע  סדום  רוב המלח של תצורת 
של  ביותר  הצפוני  בחלק  יותר  הצעירים  למשקעים  מתחת  ומקצתו 
הפליוקן,  תקופת  במהלך  נותק  הים  עם  הלגונה  של  הקשר  הערבה. 
3–3.4 מיליון שנים, וגוף המים הפך מלגונה לאגם )זק,  כנראה לפני 

1967(. שלב מעבר זה מתאפיין בשינוי ניכר באופי החתך הסדימנטרי, 
משכבות עבות של מלח לסדימנטים קלאסטיים דקים, שהובלו משולי 
הראשון  המים  גוף  ורוח.  נחלים  שיטפונות,  ידי  על  למרכזו  האגן 
והוא  עמורה"  "אגם  נקרא  מהים  סדום  לגונת  ניתוק  לאחר  שהתקיים 
התקיים בכמה מחזורי התפשטות והתכווצות עד לפני 70,000 שנים. 
רובה של תצורת עמורה קבור בתת-הקרקע, והגדרת התצורה מתייחסת 
לכלל המשקעים הנמצאים בין תצורת סדום )שכבות המלח( לתצורת 
לחלק  המקבילים  שונים  סלע  מחשופי   .)2012 )טורפשטיין,  הלשון 
העליון של תצורת עמורה תוארו בספרות בשמות כמו חמרמר וסמרה. 
סדום  תצורת  שמעל  האגמיים  החתכים  לכל  עמורה  השם  מיוחס  כאן 

ומתחת לתצורת הלשון.

4.8. תצורת הלשון: בבקע ים המלח התקיים לפני 14–70 אלפי שנים 
מחצבה  בשיאו  והשתרע  הבקע,  באגמי  הגדול  שהיה  הלשון",  "אגם 
ל-160  עד  הגיע  מפלסו   .)11 )איור  שבצפון  לכינרת  ועד  שבדרום 
מטרים מתחת לפני הים, 250 מטרים מעל המפלס הנוכחי של ים המלח. 
משקעי תצורת הלשון חשופים כיום מצפון למושב חצבה, באזור עידן, 
נוף מבותר,  יוצרים  כנרות. סלעי התצורה  עד בקעת  וצפונה  צין  נחל 
הערבה.  של  הצפוני  בחלקה  ומצוקים  ִבְתרונות  דמוי  ובהיר  משוכב 
בסוף תקופת השקעת התצורה לפני כ-14 אלף שנים החלה ימת הלשון 
וימת הלשון  יותר,  לחם  העולמי שהפך  עקב שינוי האקלים  להתכווץ 
נסוגה במהירות בהותירה את ים המלח הנוכחי ואת ימת הכינרת כמעין 

שאריות של אותו אגם )טורפשטיין, 2012(.

איור 11:

מפה כללית המראה את הפריסה 

הלשון  אגם  של  המקסימלית 

לאורך בקע ים המלח לפי 26,000 

 )Alsop and Marco, 2011( שנים
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תצלום 4ב: מחשוף של תצורת חוואר הלשון ממערב לכביש הערבה, 

סמוך לנחל צין.
עדות לשיטפון באגם, שכבת קונגלומרט בין הלמינות העונתיות. ניתן 

להבחין בכיוון הזרימה מתוך כיוונם של החלוקים בשכבה.

והמרכזית חשופים טרוורטינים  4.10. טרוורטינים: בערבה הצפונית 
שנוצרו במהלך 15 מיליוני השנים האחרונות. רובם נכללים בתצורה 
הם  טרוורטינים  סייף.  כתצורת  שהוגדרה  זמן,  קווי  החוצה  אחת, 
משקעים קרבונטיים של מים מתוקים זורמים, והמשקע מורכב בעיקר 
בערבה  טרוורטינים  ריבוי  מארגוניט.  ולעתים  דל-מגנזיום  מקלציט 
המעיינות  רוב  בעבר.  מעיינות  של  ניכרת  שפיעה  על  מעיד  ובשוליה 
באזור  נובעים  והם  הצורנית,  מישאש  תצורת  של  באקוויפר  מקורם 
שבו קיים מבנה של כיפות )אינמר, 1999(. טרוורטינים )היום מכונים 
טופה/ות( נחלקים לשני סוגים: )1( אלו שהורבדו בקרבה מיידית של 
תלולים.  מדרונות  או  מפלים  רציפים,  משטחים  ויוצרים  המעיינות 
ומכיל  גיר שהורבד על משטחי אצות  ולמינות של  הם בנויים שכבות 
שרידי מאובנים של צמחים שגדלו באזור המעיינות; )2( טרוורטינים 
חלוקים  מכילים  והם  הנביעות,  מן  במרחק-מה  כלל  בדרך  המופיעים 

ומשקעים דקי-גרגר שנגזרו מסלעי הסביבה הקרובה.
הטרוורטין הקדום ביותר מופיע בתצורת חצבה, ובהמשך מופיעים 
טרוורטינים רבים המכסים את תצורת ערבה, והם קורלטיביים כנראה 
וחצי  בכמיליון  מוערך  וגילה  הדרומי  בנגב  צחיחה שהוגדרה  לתצורת 
שנים. טרוורטינים צעירים יותר מופיעים על גבי טרסות נחל שנוצרו 
בני  ביותר מצויים בקרקעות הערוצים  והצעירים  בהתפתחות עמקים, 
שוקעים  ולא  ביותר,  נמוכה  בערבה  המעיינות  שפיעת  כיום  זמננו. 
מעידה  העתיקים  הטרוורטינים  בין  השונות  טרוורטינים.  זו  בסביבה 
שינויים  היא  לכך  והסיבה  שונים,  מאפיינים  בעלי  במים  שקעו  שהם 

בתנאי האקלים ובשפיעת המים )אינמר, 1999(. 

של  הדרומי-מערבי  בחלק  הערבה:  בשולי  ַמְגמתיות  תופעות   .4.11
אזור הערבה הצפונית מצויים ֶמְחדרים מגמתיים בשלושה אתרים: 

למעשה  וולקני, שהוא  פקק(  דמוי  )מבנה  פלאג  מצוי  עשוש  בנחל 
החלק העמוק, התת-קרקעי, של לוע הר געש )תצלום 6( המורכב מסלע 
בזלת שחור. בסביבתו נחשפים סלעים פירוקלאסטיים שהם שריד להר 

הגעש שהיה בנוי מאפר וולקני שנסחף.

חרסיתיות  למינות  של  מרצף  המורכב  מסלע  בנויה  הלשון  תצורת 
וקרבונטיות ועובייה נע בין בין 60 ל-80 מטרים. האקלים היבש באזור 
האגם יצר סביבה קבועה שבה עמודת המים העליונה הכילה מים מתוקים, 
ואילו עמודת המים התחתונה הייתה בעלת צפיפות גבוהה יותר ונטולת 
חמצן. כתוצאה מכך השתמרו הלמינות שנוצרו בקרקעית האגם )תצלום 
4א(. הלמינות הבהירות עשויות מינרל קרבונטי המכונה ארגוניט, ואילו 
קוורץ  דולומיט,  גיר,  של  דטריטיים  גרגרים  מכילות  הכהות  הלמינות 
ופלדספר, עם אבק שמגיע מדרום וממזרח ועשוי להכיל גם גרגרי בזלת. 
הלמינות משקפות עונתיות: הבהירות נוצרו בתנאים יבשים בהשקעה 
כימית של ארגוניט )בקיץ( כאשר השטף של החומר הקלאסטי, שהגיע 
גבוה  שטף  משקפות  הכהות  מועט;  היה  ושיטפונות,  רוחות  באמצעות 
הנראה  ככל  הרטובה,  בעונה  שנוצרו  קלאסטיים  חומרים  של  יותר 

.)Alsop and Marco, 2011( )בחורף )תצלום 4ב

סחיפה  מפלסי  הן  אלוביאליות  טרסות  אלוביאליות:  טרסות   .4.9
עתיקים שהושקעו במערכות נחלים דומות למערכות הנוכחיות.  היחידה 
הבנויה מטרסות אלו היא הצעירה ביותר שבה חתורים מרבית הנחלים 
של ימינו. בכל נחלי האזור במקום יציאתם מהאזור ההררי לערבה וכן 
בערבה עצמה, נמצאות טרסות אלוביאליות הבנויות מחלוקים שנגזרו 
למפלס  מעל  מטרים  שמונה  עד  של  לגובה  והצטברו  הקרוב  מהאזור 
את  הבונה  הסחף  השקעת  בעת  הזרימה  תוואי  הנוכחיים.  הנחלים 
הושקע  הסחף  הערוצים.  של  הנוכחית  הזרימה  לתוואי  דומה  הטרסות 
הקיימים  הניקוז  לאגני  דומים  ניקוז  באגני  במניפות סחף רחבות  רובו 
כיום. הקונגלומרט הבונה אותן משוכב וממוין היטב. במפלסי הטרסות 
ממזרח  המלח  ים  לכיוון  בנחלים שזרמו  סחף שמקורו  בעיקר  הצטבר 
 Q1-Q3-כ הגאולוגיות  הוגדרו במפות  אלו  וממערב לערבה. מפלסים 
)אבני, 1998(. טרסות הנחל שגובהן כמה מטרים מעידות על התחתרות 
של הנחלים שנגרמת הן על ידי ירידת מפלס הניקוז באגן ים המלח עקב 
בסוף  קיצוני  צחיח  לאקלים  מעבר  ידי  על  והן  הלשון  אגם  התייבשות 
תקופת הפלייסטוקן, שבו הייתה ירידה בכמות הסחף הזמין באגני הניקוז 
ועלייה בעוצמת השיטפונות )אייל, 1984(. גיל הטרסות – מהפלייסטוקן 

 .)Q2-Q3 ( ועד לפלייסטוקן העליון )מפלסיQ1 המוקדם )מפלסי

תצלום 4א: מחשוף של תצורת חוואר הלשון ממערב לכביש הערבה, 

סמוך  לנחל צין.

למינות עונתיות שנוצרו בקרקעית האגם. הלמינות הכהות מייצגות 

את העונה הרטובה, ואילו הבהירות את העונה היבשה.
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תצלום 5: פלאג וולקני בנחל עשוש

גדעון  ידי  על  צוקים  ליישוב  דרום-מערבית  נמצא  נוסף  פלאג 
הפלאג  מציאת  ממקום  מערבה  מטרים   50 פארן.  ממושב  רגולסקי 
נמצא דייק העשוי מבזלת וטוף בגוון סגול-אפור )טרם תוארך ומופה(. 
)מסדרת  ואנדזין  לברדוריט  במינרלים  עשירה  מבזלת  מורכב  הפלאג 
תיארוך  עשוש.  בנחל  לסלעים  מאוד  דומה  והוא  הפלגיוקלז(,  מינרלי 
הבזלות הניב גילים של 24 ו-21 מיליון שנים, וכי הן קשורות לפעילות 

הוולקנית שליוותה את הפתיחה הראשונית של עמק הערבה. 
של  בקונגלומרט  משולבים  נמצאו  מאוד  בלויים  וולקניים  חלוקים 
ככל  מקורם  מנוחה.  לבאר  סמוך  דממה,  בנחל  שנמצא  ערבה  תצורת 
הנראה בחדירה של מגמה שמרכזה מתחת לרכס מנוחה, והיא כנראה 
צדי  משני  השטח  פני  על  המגמתיות שחשופות  התופעות  לכל  המקור 
רכס מנוחה )Rybakov et al., 2010(. בבדיקות באמצעות מגנטומטר 
שנערכו בתת-הקרקע באזור הרכס נמצאה עדות לקיומו של גוף מגמתי 
לא פעיל שעומקו מוערך ב-1,500 מטרים ויותר. גוף מגמתי זה הוא 
כנראה המקור לפעילות הוולקנית בנחל עשוש, לדייק בסמוך לצוקים 

וגם לחלוקים הוולקניים שנמצאו בנחל דממה בתחילת המיוקן. 
לפני 1.8 מיליון שנים התפתח הר געש פעיל בנחל כרכשת, אך לאחר 
התפרצות נמרצת קרס ההר אל תוך חלל תא המגמה שהתרוקן, ונוצרה 
קלדרה )איור 12(. מערבית למושב ספיר בערבה הצפונית קיים מחשוף 
של דייק בזלתי שגילו 2 מיליון שנים וכיוונו מזרח-מערב. שרידי הדייק 
 Levite( הקטועים על ידי הלוע מצביעים על כך שהדייק קדם להר הגעש
et al., 1988(. כיום חשופים באזור גיר, חלוקי נחל וחול שעברו אפייה 
וולקני  ואפר  טוף  גם  כן  כמו  הוולקנית.  ידי החום שנפלט בפעילות  על 
שנפלטו מההר, התערבבו בחול סביב. נחל כרכשת הבא מדרום פרץ את 
הלוע, והתקבל המראה הנוכחי שבו שריד צפוני של הלוע בולט בשטח. 

5. סיכום: ההיסטוריה הגאולוגית של הערבה הצפונית 

המזרחיים  בשוליו  המלח.  ים  מבקע  חלק  הוא  הצפונית  הערבה  אזור 
הארוכה  הגאולוגית  ההיסטוריה  במהלך  שנוצרו  סלעים  חשופים 
שנים.  מיליון  מ-700  יותר  לפני  הפרה-קמבריום  בעידן  שראשיתה 
בחלקו המערבי נחשפים סלעי המשקע הימיים, ובעמק הערבה נחשפות 
יחידות סלע צעירות שהושקעו תוך כדי הביקוע שהתפתח במהלך 20 

מיליון השנים האחרונות. 

הבנוי מסלעים מגמתיים  נמצא המאסיב הערבו-נובי  בבסיס החתך 
ומותמרים. היווצרותו הסתיימה לפני כ-580 מיליון שנים, והוא חשוף 
נחשפו  המאסיב  היווצרות  לאחר  הערבה.  עמק  של  המזרחי  בחלקו 
סלעים ועברו תהליכי בלייה אינטנסיביים עד להיווצרות מישור גידוע 

על פני שטחים נרחבים לפני כ-540 מיליון שנים.
אדומות,  חול  אבני  של  עבה  שכבה  הורבדה  הגידוע  מישור  מעל 
שהובאו  מזוותים  וחלוקים  קוורץ  של  מעוגלים  חלוקים  גם  המכילה 
למקום על ידי נחלים מכיוון דרום-מזרח, ומקורם בבליה של המאסיב. 
לאחר מכן הייתה תקופה ארוכה )180–480 מיליון שנים( של תהליכי 
תהליך  החל  אחריה  הסלעים.  בחתך  מיוצגת  שאינה  וסחיפה,  בליה 
באמצעות  וחרסית  דולומיט  סלעי  צבעוניות,  חול  אבני  של  השקעה 
נחלים ומי תהום עשירים בתחמוצות ברזל. תהליך זה נמשך בין 180 

ל-100 מיליון שנים. 
כתוצאה מהצפות ומנסיגות של אוקיינוס התטיס )40–100 מיליון 
לאורך  כיום  החשופים  מגוונים,  ימיים  משקע  סלעי  הושקעו  שנים( 
גבולה המערבי של הערבה ובאזורים הגבוהים ממזרח לה. עובי החתך 
נע בין 3,000 מטרים בנגב ובערבה ומידקק לכיוון דרום עד ל-1,000 

מטרים באזור אילת. 

(he.wikipedia.org/wiki/קלדרה) שלבים בהיווצרות קלדרה איור 12: 
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של  התרוממות  החלה  האוליגוקן  בתקופת  שנים  מיליון   34 לפני 
האזור שהובילה הן לנסיגת אוקיינוס תטיס ויצרה סביבה של ים רדוד, 
והושקעה שכבה עבה של תלכידי נחלים;  ונחלים,  אגמי מים מתוקים 
והן לפעילות נרחבת של בליה שיצרה את "מישור הגידוע האוליגוקני". 
שלוש מערכות קימוט והעתקה עיקריות עיצבו את המבנה הגאולוגי 
של האזור כולו: )א( מערכת הקשת הסורית שהחלה לפני כ-90 מיליון 
שנים ויצרה קמטים מסוריה ועד לצפון סיני; )ב( בשולי הערבה הופעלה 
מחדש מערכת שברי הרוחב שכללה שישה העתקים בעלי הסטה אופקית 
והם  לערבה,  עד  סיני  האי  חצי  של  המערבי  מחלקו  הנמשכים  ימנית 
העיקרית  השבירה  מערכת  )ג(  קטנים;  ושבירה  קימוט  במבני  מלווים 
היוצרת את בקע ים המלח הנמשך מצפון ים סוף ועד לטורקיה. בקע ים 
המלח והמשכו בערבה מהווה את הגבול שבין הלוח הערבי לתת-הלוח 
של ישראל וסיני, ולאורכו החלה תנועה צפונה ותנועת פתיחה של הלוח 

הערבי ביחס ללוח של ישראל.
החל  חצבה  תצורת  הושקעה  האוליגוקני  הגידוע  למישור  מעל 
מתקופת המיוקן המוקדם )23 מיליון שנים(. התצורה מורכבת משישה 
הים  אל  שזרמו  קדומות  נחלים  במערכות  הושקעו  שמרביתם  פרטים 
ממקורות  נגזרו  שמרכיביו  קונגלומרט  הורבד  החתך  בבסיס  התיכון. 
גבוהה )פרט שחק(;  זרימה  נחלים בעלי אנרגיית  מקומיים, במערכות 
לאחריו שלב של הצטברות משקעים אגמיים )פרט משק( ונחליים דקי-
גרגר )פרט גדרון( במערכות ניקוז נרחבות של אנרגיית זרימה נמוכה. 
בשלב הבא הורבד חתך עבה מאוד )פרט רותם(, שעיקרו חולות קוורץ 
וחלוקי "צור יבוא", במערכות נחלים בעלי אנרגיית זרימה גבוהה. אגן 
הניקוז של מערכות אלו נמצא הרחק במזרח או בדרום-מזרח )קלבו, 
לכ-2,000  מגיע  שהושקעו  הגדול  הסלעים  עובי   .)2014  ,2000
מטרים וקשור כנראה בהשקעה בתוך העמק שנוצר מהביקוע שהתפתח 
בתקופה זו. בעקבות המשך הביקוע והרמת שולי האזור, התמלא הבקע 
והקשר  וכרכום(,  חופיירה  )פרטים  בתוצרי סחיפה של תצורת חצבה 
מתרחשת  וכן  הביקוע  תהליך  נמשך  במקביל  נותק.  התיכון  הים  אל 
שבירה אינטנסיבית לאורך שברי הרוחב. בתחילת תהליך הביקוע חדר 
הסלעים  למחשופי  המקור  והוא  מנוחה,  לרכס  מתחת  אל  מגמתי  גוף 

המגמתיים בנחל עשוש, בצוקים ובנחל דממה.
לפני כ-3 מיליון שנים מתפתחת באזור מערכת ניקוז נרחבת המנקזת 
שטחים גדולים במזרח סיני ובנגב אל אגן ים המלח, ובה שוקעת תצורת 
של  במערכת  שהורבד  גס-גרגר  קונגלומרט  מורבד  בבסיסה  ערבה. 
נחלי פזרות עם משטר שיטפוני. מעליו מושקעים קונגלומרט דק-גרגר, 
של  הצפוני  בגבול  ובאגמים.  בנחלים  שהורבדו  וגיר  חרסית  חוואר, 
הערבה מצויים משקעים של אגמים קדומים )אגם עמורה ואגם הלשון(, 

שהתקיימו באזור במהלך 3 מיליון השנים האחרונות. 
זו  וביחידה  אלוביאליות,  טרסות  נמצאות  המתואר  לחתך  מעל 
הצפוני  הערבה  אזור  מתנקז  כיום  ימינו.  של  הנחלים  מרבית  חתורים 
מתקיימים  העתיקים  הסלעים  של  בליה  תהליכי  המלח.  ים  אל  כולו 
תהליכי  בעיקר  מעצבים  עצמו  העמק  את  ואילו  זה,  אזור  של  בשוליו 
סחיפה והשקעה הקשורים בזרימה שיטפונית ובאקלים הצחיח הקיצוני 

השורר באזור היום.
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