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 תקציר

 

בשוליים המערביים מ מצפון לאילת "ק 88-ו 38-כ, עבודה זו בוצעה בבקעות תמנע ועמרם בדרום ישראל

מעין חלון גיאולוגי ובהן נחשפים סלעים מגמטים לצד אבני חול שתי הבקעות הללו מהוות . הערבה של 

ביחידות אבן החול של תצורות אמיר ובעמרם מינרלי נחושת מרוכזים בתמנע . וסלעי משקע ימיים

 .שנים 0888-הכלקוליתית לפני כמגוון תרבויות עתיקות מאז התקופה והם נכרו בעבר על ידי , ועברונה

מנהרות כרייה וכן למעלה , אלה כוללים פירי כרייה. יה סימנים שונים בנוףפעילות הכרייה הותירה אחר

 .שהן ראשי פירי כרייה סתומים הבוהקים בלובנם על גבי טרסות הנחל בבקעות ,"צלחות" 0888-מ

 . התחתרות נחלים ונסיגת מצוקים, שיטפונות –במדבר צחיח קיצון פועלים תהליכי עיצוב נוף שונים 

בשלושה  ובעמרם א לבחון את השינויים שחלו בנוף מאז הפסקת הכרייה בתמנעמטרת מחקר זה הי

 :שוניםמרחבי כרייה 

 .י אדם"נו טבעי או עיה בתמנע ובעמרם צלחותההמחקר בחן האם מילוי  –בצלחות . א

 .השפעת המכרות הנטושים על אופן וקצב התחתרות הנחלים בתמנע. ב

 .בתמנע אופן נסיגת המצוקים. ג

 

עבודת . חתכי רוחב ומפות, חתכים עמודיים, מחקר כללו מדידות ותצלומים של אזורי המחקרשיטות ה

מחלקן של הצלחות הללו נלקחו . מהן בבקעת תמנע ואחת בבקעת עמרם 0, צלחות 2-הצלחות נעשתה ב

חקר נסיגת המצוקים נעשה על גבי מצוק אחד באתר . ות שעברו ניתוח גרנולומטרי במעבדהדוגמה

 .העבודה בנחלים נעשתה באזור הקשתות. בתמנע' המרכבות'

אין ספק כי למילוי הטבעי בידי . הממצאים בצלחות הראו עדויות למילוי אנושי וכן עדויות למילוי טבעי

, לפחות בחלקן, אולם יש לשער כי צלחות רבות התמלאו, שיטפונות תפקיד מרכזי בסתימת הפירים

. טבעיים נסתמו בתהליכים אלוביאלייםעיקר בחלקם העליון ובלדעתי מרבית הפירים . באופן מלאכותי

 .י בני אדם"מולא עבהחלט יתכן שחלקם התחתון של פירים רבים 

המחקר בנחלים הראה כי ניתן לחשב את קצב ההתחתרות של נחל קשתות בעזרת ממצאים 

קצב ההתחתרות . שנים 8888ב' מ 3-בנקודה נבחרת בנחל נמצא כי קצב ההתחתרות הוא כ. ארכיאולוגים

שיטפונות חזקים וכן , מוסבר על ידי סלעי תשתית רכים הן בטרסות הנחל והן אבני חול שמתחתן ההגבו

 .עיקר ההתחתרות בחלקים העליונים של הערוצים. הקרקע-נוכחות של חללי הפירים והמנהרות בתת

הגלישה הגדולה מעל  נמצא כי נפח. גלישה גדולה וגלישה קטנה –במצוק המרכבות נבדקו שתי גלישות 

היא שבליית מצוק המרכבות מואצת על ידי הכרייה  הנחהה. ק"מ 888-ק ונפח הגלישה הקטנה כ"מ 8888

שנעשתה בו שכן הפירים והמערות שבו מחלישים את יציבותו ואף מאפשרים כניסת מי גשמים המאיצים 

 .את הבלייה

עיצוב הנוף בכל אחד שנבדקו בבקעות תמנע  ממחקר זה עולה כי לפעילות הכרייה בעבר השפעה גלויה על

כמו כן . מומלץ להמשיך במחקר בצלחות ולבחון את היקף מפעל הסתימה האנושית של הפירים .ועמרם

יש להעמיק את המחקר במצוק המרכבות ולבדוק את מידת ההשפעה על החללים בסלע על קצב נסיגתו 

בנוסף למדידה מדויקת יותר של נפח הגלישה
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 רשימת איורים

 מפת מיקום בקעת תמנע – 8איור 

 מפת מיקום בקעת עמרם – 8איור 

 ועמרם ת תמנעוהתצורות והתקופות הגיאולוגיות בבקע –3איור 

 חתך עמודי, תצורת אמיר – 4איור 

 ך עמודיחת, תצורת עברונה – 5איור 

 היסטוריה גיאולוגית, בקעת תמנע – 0איור 

 נחושת להפקת עתיק תנור – 2 איור

 תהליך הפקת הנחושת במפעל המודרני בתמנע – 0איור 

 מפת אתרי הפקת נחושת בערבה – 5איור 

 קערת העשרה שנחפרה בשכבת הסחף – 88איור 

 קערת העשרה שתחילתה בצלחת וסופה בבור – 88איור 

 המכרות באזור סכמתי תךח – 88 איור

 מפת מיקום הצלחות שנחקרו בתמנע - 83איור 

 דופן צפונית 8צלחת , חתך עמודי – 84איור 

 חתך רוחב, דופן דרומית, 8צלחת  – 85איור 

 חתך רוחב, 8צלחת  – 80איור 

 חתך עמודי ביחידת המילוי, 8צלחת  - 82איור 

 8חתך המילוי של צלחת ב 8.3 -ו 8.8יחידות גרף התפלגות הגרגירים ב – 80איור 

 8התפלגות הגרגירים ביחידת המילוי של צלחת  – 85איור 

 חתך רוחב, 3צלחת  – 88איור 

 רוחב חתך, 4 צלחת – 88 איור

 חתך עמודי, יחידת האלוביום המקורי, 4צלחת  – 88איור 

 גרף התפלגות הגרגירים בכל אחת מן היחידות בחתך האלוביום המקורי  – 83איור 

 4.8התפלגות הגרגירים בחתך  –84יור א
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 חתך עמודי ,יחידת המילוי, 4צלחת  – 85איור 

 גרף התפלגות הגרגירים בכל אחת מן היחידות בחתך המילוי המאוחר – 80איור 

 4.8התפלגות הגרגירים בחתך  –82איור 

 ההדמיית רדאר חודר קרקע בצלחת כריי - 80איור 

 י הטרסה בעמרםמפת מיקום צלחות על גב – 85איור 

 ון צלחות נבחרות על גבי טרסת הנחל בעמרםיטבלת אפ – 38איור 

 5חתך עמודי בצלחת  – 38איור 

 5גרף המתאר את התפלגות הגרגירים בכל אחת מהיחידות בצלחת  – 38איור 

 5התפלגות הגרגירים במילוי העליון של צלחת  –33איור 

 בעמרם כרייה צלחות משטח בהתפתחות שלבים – 34 איור

 מפת מיקום אזור הקשתות – 35איור 

 באזור הקשתות שתי שיטות חציבה של כריית הנחושת במנהרת כרייה – 30איור 

 התחתרות נחל במכרות הנחושת – 30איור 

 מפה טופוגרפית – המרכבות אזור – 32איור 

 תצלום לווין, אזור המרכבות – 30איור 

 תרשים סכמטי של הגלישה הגדולה – 35איור 

 חתך טופוגרפי לרוחב אפיק הנחל באתר המרכבות – 48איור 

 הגלישהטרם המצוק  – 48איור 

 כיום  הגלישה – 43איור 
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 הקדמה

עבודת הגמר שלי החלה כעבודת גיאוטופ בהיקף יחידת לימוד אחת שנעשתה במסגרת מגמת גיאולוגיה 

נושאים בשעסקו ה לקבוצות והמגמה התחלק ,בקעת תמנע נבחרה כנושא כיתתי. א"בתחילת כיתה י

העבודה על הגיאוטופ . הנושא בו עסקה הקבוצה שלי היה השפעת הכרייה בתמנע על עיצוב הנוף. שונים

במדעי כדור הארץ אף זכתה בפרס מקום שלישי בתחרות עבודות חקר  העבודהו ,היתה מעשירה ומעניינת

 .על שם וינטראוב

והציע לי להרחיב את עבודת הגיאוטופ לעבודת , ורה המגמהמ, א פנה אליי חנן גינת"לקראת סוף כיתה י

, הרעיון של עבודת גמר בהיקף מלא השייכת לי ושהאחריות עליה מוטלת עליי בלבד מצא חן בעיניי. גמר

בנוסף לכך ידעתי שהעבודה תכלול מחקר . בעיקר כאשר מדובר בנושא מורכב ולא חד משמעי שכזה

 .והאתגר משך אותי ,ם לכןדבר שלא נעשה קוד, באתר המרכבות

ודגימת נתונים מדידה , צילום, כללו מיפויאלה . ימי סיור בשטח 0-דת הגמר יצאתי לכלשם כתיבת עבו

 .ביצעתי ניתוח גרנולומטרי של דגימות קרקע במעבדת בית הספרבנוסף לכך ו ,בבקעות תמנע ועמרם

שרית של האדם על עיצוב הנוף אלפי במיוחד עבורי משום שהיא בוחנת השפעה אפנושא העבודה מעניין 

 .גיאולוגיה וארכיאולוגיה –משלבת שני תחומי דעת ובכך  ,לאחר הפסקת פעילות הכרייה שנים

אני שמח לומר ששאיפה זו . ודרך איסוף נתונים בשטח" דרך העיניים"היה לי חשוב לבצע עבודת מחקר 

הצלחתי לעמוד , של תהליך הכתיבהעל אף הקשיים שהתלוו להתחלה המאוחרת יחסית . אכן התממשה

  .אני מרוצה מאד מהתוצר הסופיבזמנים ו

שהצית בי עניין במדעי כדור הארץ כבר בתחילת , בראש ובראשונה למנחה שלי חנן גינת ברצוני להודות

אני יודע  .השקעה ורצינות, למדתי על כתיבה מדעית. לימודי המגמה ודחף אותי לכתוב עבודה זו

בנוסף אודה לחבריי למגמה . שרתו אותי הן בעתידי האקדמי והן כאדם חושב ולומדשכישורים אלה י

-מפות וצילומים ולארז בן, לעוזי אבנר שסייע בגרפיקה, יעל רונן ויונתן אברהם –ולכתיבת הגיאוטופ 

 .יוסף על היציאה לשדה ותובנותיו המעמיקות בנושא מילוי הצלחות

את התקן הזיכרון הנייד שאבד לי כאשר  ץ קטורה שהשיבה ליתודה מיוחדת לסוזנה סוואניפול מקיבו

 .העותק היחיד של העבודההיה  עליו

 .בארי על ההגהה הסופית של העבודה תודה לצוות בית הספר ולנורית
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 מבואות –' פרק א

 

 רקע גיאוגרפי – 8.א

 .המחקר הינו בבקעת עמרם ותמנע אשר בשוליים המערביים של הערבה הדרומית אזור

 בקעת תמנע

ר "קמ 08שטח הבקעה (. 8איור )מ מצפון להרי אילת "ק 38-כ, בקעת תמנע מצויה בדרום ישראל

בבקעת תמנע זורמים הנחלים תמנע ונחושתן . מעל פני הים' מ 453ובמרכזה מתנשא הר תמנע לגובה 

 .למלחת יטבתה

 

 Google Earthמתוך . מפת מיקום בקעת תמנע – 8איור 

 

הטמפרטורה הממוצעת . מ"מ 88הוא צחיח קיצון וכמות הגשם השנתית היא בממוצע  עתמנהאקלים ב

 .מעלות 85-48בבקעת תמנע נעה בין 

 

 

 יטבתה

 תמנע

 אילת

 יטבתה

בקעת 
 תמנע
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שיטת  -הבולטים ביותר בצמחייה הם עצי השיטה . הצמחייה בבקעת תמנע מרוכזת לאורך הנחלים

, צבאים, יעלים, ון זאביםח גדולים מצויים גם הם לאורך ערוצי הנחלים כג"בע. הסוכך ושיטה סלילנית

 .שועלים וכן ציפורים דורסות

 

ריכוזי הברזל והנחושת בתצורות אבני החול אמיר ועברונה משכו אליהם פעילות אנושית כבר מראשית 

 היא נאספה -רדודה יחסית  היתהת כריית הנחוש ,בתקופה זו. שנה 0888-לפני כ, התקופה הכלקוליתית

 .ולעתים מבורות כרייה רדודים ועד פתיחת חללים רחבים בסלע ,ברובה מתרכיזים שעל פני השטח

 

הוחל בפיתוח תיירותי של  ,של המאה הקודמת 08-בשנות ה םהנחושת המודרניי מכרותמאז סגירת 

יחידות נוף , בתחום התיירות נובע מכך שהוא משלב אתרים ארכיאולוגים אזורפוטנציאל ה. בקעת תמנע

ים שכבר נפגעו כתוצאה מהכרייה המאפשרים פיתוח ללא פגיעה נוספת וראזקרבה לאילת וכן , מרהיבות

ית חבל אילות אזורל והיום מוכרז כשמורה ומנוהל על ידי מועצה "הפארק תוכנן ונבנה על ידי קק. בטבע

, גן משחקים, לקהל המבקרים בפארק מוצעות אטרקציות ופעילויות שונות כגון רכיבה על גמלים. ל"וקק

  .ועודאגם מלאכותי 

  

 אילת



  

   8 

 

 בקעת עמרם

 

. (8איור ) (844.050מ "נצ)מ מצפון לעיר אילת "ק 88 -כ , בקעה דמוית מכתש בהרי אילת היא בקעת עמרם

. וכן מכרות נחושת קדומים ושרידים אחרים, מצפי נוף, בבקעה נחשפות תופעות גיאולוגיות מרשימות

"(. הנחל עם המבנים"או " המשוררתנחל )"ני או ואדי עמראני 'בערבית נקראת הבקעה ואדי אם אלע

מעל קרקעיתה ' מ 488בקעת עמרם מכותרת במצוקים גבוהים וזקופים של גיר ואבן חול המתנשאים 

ואילו כלפי מזרח היא פתוחה , מערב ודרום, מצוקים אלו סוגרים על הבקעה מכיוון צפון(. 8888, מרקוס)

מזרחי נקטע  -אך אגפה הצפוני , מכל העבריםנראה שהיתה זו בקעה אליפטית סגורה . אל דרום הערבה

בעיקר בזכות עמודי עמרם , האתר מושך אליו מבקרים רבים. בדומה לבקעת תמנע, על ידי בקע הערבה

 .בבקעה חניון לילה וחניית רכבים למבקרים.  המרהיבים ביופיים

 

 Google Earthמתוך . מפת מיקום בקעת עמרם – 8איור 

 

 

 אילת

 יטבתה

 תמנע

 אילת

 יטבתה

בקעת 
 עמרם
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 עמודי עמרם
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 רקע גיאולוגי – 8.א

 .פרק זה יציג את הרקע הגיאולוגי של הבקעות תמנע ועמרם-תת

אלו מעידים על . נחשפים סוגים רבים מאוד של סלעים ותופעות ייחודיות ועמרם ת תמנעובבקע

 :פ"ע ובעמרם ניתן לחלק את יחידות הסלע בתמנע. (0איור ) ה גיאולוגית עשירההיסטורי

 

( בעיקר ריוליט)סלעים מגמטים וולקניים , (גברו, גרניט, סיאניט)נים סלעים מגמטים פלוטו ●

מיליון  508-הסלעים הפלוטונים נוצרו במעמקי האדמה וגילם יותר מ. וסלעים מגמטים פורפירים

מסלע דומה קים בהר עמרם . בתוך הסלעים הפלוטונים דייקים שעוביים לרוב מטר אחד. שנה

 882תמנע יש גם סלעים מגמטים צעירים הרבה יותר שגילם  בצפון בקעת. שמצפון לבקעת עמרם

 .(8555, גינת וחובריו) ליון שנהימ

 

ומעליהן , אבני חול שהורבדו בנחלים שזרמו ממזרח למערב על גבי הסלעים המגמטים החשופים ●

, כל אלו משתייכים לתצורת תמנע. דולומיט חולי וחרסיות ששקעו במהלך הצפה ימית רדודה

ליון שנה החלה הרבדה מחודשת של אבני חול לבנות ימ 858 -לפני כ. רלים של נחושתהמכילה מינ

בראש תצורת אמיר ובבסיס תצורת עברונה .  עברונה וסמר, אלו הן תצורות אמיר, וצבעוניות

את הנחושת ספגו אבני החול . בעדשות ובחומר המלכד את הסלע, ניתן למצוא נחושת בתרכיזים

 .תחתרו בהןממי תהום ומהנחלים שה

 

שהושקעו בים תטיס ( פוספוריט וחול, קרטון,חרסית, חוואר, דולומיט, גיר)סלעי משקע ימיים  ●

מטר והסלעים מכילים מאובנים  088-עובי היחידה כ. ליון שנהימ 888-לפני כ אזורשהציף את ה

 .מיליון שנה 48הבקעה לפני  אזורהים נסוג מ .(ויקיפדיה, בקעת תמנע) רבים

 

ע יבשתיים צעירים שהושקעו עם ירידת בסיסי הסחיפה של הנחלים הזורמים בבקעת סלעי משק ●

לאחר מכן התחתרו הנחלים בשכבת הקונגלומרט ויצרו . תמנע כגון נחל תמנע ונחל נחושתן

 .ממערב לבקעת עמרם חשופים סלעי משקע ימיים בגג המצוקים .מחשופים בצידם

 

סלעים מגמטים עתיקים חשופים לצד אבני חול וסלעי משקע שבו  ,ועמרםת תמנע והנוף הצבעוני של בקע

לאורך בקע ים המלח החלה , פעילות זו. שבירה וקימוט, הרמה -הוא תוצאה של פעילות טקטונית , ימיים

, ת תמנעהבלוק המורם של הר תמנע שבמרכז בקע במיוחד בולט. מיליון שנה ונמשכת עד היום 88לפני 

 .רבעה העתקיםשהתרוממותו התבצעה על ידי א
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 סטרטיגרפיה

וסלעי משקע , סלעי משקע ימיים, לאבני חו, מגמטיםמגוון סוגי סלע בהם סלעים  ףבקעת תמנע חשוב

אלו שחשובות להבנת נושא הנחושת ( תצורות)להלן פירוט של חלק מיחידות סלע . צעיריםיבשתיים 

  .(3איור ) בתמנע

 

 (8555, גינת וחובריו) ועמרם ת תמנעובקעהתצורות והתקופות הגיאולוגיות ב –3איור 
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 ( 4איור ) תצורת אמיר

היא מורכבת ממשקעים קלאסטיים של  .תצורת אמיר מונחת מעל תצורת שחורת ומתחת לתצורת עברונה

קרומים ברזליים ובהם , שכבות סילט, אבן חול וחלוקי קוורץ בשכוב צולב המכילה חרסית בעדשות

 ,במקומות בהם נשטפו מן התצורה תחמוצות הברזל. בעיקר דייקים, גמטיותוגם חדירות מ, שרידי צומח

ניתן להניח כי אבן החול של תצורת אמיר הושקעה במערכות נחלים . היא מופיעה כאבן חול לבנה

היווצרותה של תצורת אמיר משויכת לתור היורא אך ייתכן כי . יבשתיות נרחבות או בים רדוד ביותר

 .מטרים 58-עובי התצורה כ. קשה לעמוד על כך בשל היעדר מאובנים מנחים .זואינה מוגבלת לתקופה 

 

 

  

מ ס8  ת , ת  (1:1: מ )מ ת
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 8:88קנה מידה . חתך עמודי, תצורת אמיר – 4ר איו
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 (5איור ) התצורת עברונ

תצורת עברונה נחשפת בבסיס מצוקי תמנע והיא הפרט התחתון בתצורת חתירה המורכבת מאבן חול 

וניתן למצוא ' מ 08-עובי התצורה כ( 8502, שפרן, מזור) וקי קוורץ קטניםלבנה גסת גרגר בשכוב צולב וחל

. המשתייכים לתור הקרטיקון( 84' עמ, ראה עץ מבורזל)בה שרידי צומח עטופים בתרכיזי ברזל ונחושת 

 .גבי תצורת אמיר ומעליה תצורת סמרהתצורה מונחת על 
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 8:88דה קנה מי. חתך עמודי, תצורת עברונה – 5ר איו 
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 בקעת עמרםהגיאולוגיה של 

. ה גיאולוגית עשירה ומורכבתהיסטורימעיד על  אמירהר עמרם והר , מגוון הסלעים החשוף בנחל עמרם

 .(סיאניטים-קוורץ, מונזוניט, ריוליט, מורכב מגרניט, הנקרא גם מסיב עמרם, הר עמרם

אדומות מתקופת הפליאוזואיקון בנחל עמרם ועל מדרונו של הר אמיר נחשפות אבני חול סגולות ו

החשוף בהר , הדולומיט הימי העשיר בנחושת מתקופת הקמבריום. 'מ 888עובי שכבה זו עד . התחתון

החלק התחתון של מצוקי עמרם מורכב מאבני החול של חבורת קורנוב . אינו חשוף בנחל עמרם, תמנע

ן גיר ודולומיט המשוייכים לקרטיקון של אב' מ 888ומעליה ' מ 888עובי היחידה . מהקרטיקון התחתון

 .( Ginat et al, 2015) העליון

הנוף הצבעוני של בקעת עמרם שבו סלעים מגמטים עתיקים חשופים לצד אבני חול וסלעי משקע ימיים 

החלה לפני , לאורך בקע ים המלח, פעילות זו. שבירה וקימוט, הרמה–הוא תוצאה של פעילות טקטונית 

 .שכת עד היוםשנה ונמ מיליון 88

מדובר . עפרת הנחושת מופיעה בשכבות אבן החול הלבנה של תצורות אמיר ועברונה מחבורת קורנוב

מטרים  88-מטרים העליונים של תצורת אמיר וב 0-עפרת הנחושת מופיעה ב. לרוב דקת גרגר, באבן חול

ילימטרים בודדים ועד הנחושת מופיעה בתרכיזים ירוקים שעוביים נע ממ. התחתונים של תצורת עברונה

כנראה כתוצאה מפעילות טרמית , מקור הנחושת בעמרם אינו ברור. סנטימטרים ספורים וכן בעורקים

 .שנוצרה מהתפתחות בקע ים המלח

 

 

 בקעת עמרם
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   היסטוריה גיאולוגית, בקעת תמנע – 0איור 
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 הנחושת – 3.א

הנחושת היא מתכת מבריקה בצבע . 85ומספרו האטומי  Cuנחושת היא יסוד כימי מתכתי שסמלו הכימי 

אם , (חלודה)הנחושת עמידה בפני קורוזיה . בעלת מוליכות חום ומוליכות חשמלית גבוהה, כתום-אדום

שכבה דקה ירקרקה של קרבונטיים הנקראת גם פטינה  נוצרתכי לאחר חשיפה ממושכת לאוויר לח 

 (. ויקיפדיה, נחושת)המגנה על המתכת 

אך השימוש העיקרי שלה החל מסוף המאה , שימשה הנחושת את האדם בעיקר לכלים ותכשיטים בעבר

עמידותה בפני חלודה ומחירה , בתעשיית החשמל בשל השילוב בין מוליכות החשמל הגבוהה שלה 85-ה

מתכת בעלת עמידות ומוליכות חשמלית דומה לזו של נחושת אך נדירה ויקרה ממנה , לעומת כסף)הנמוך 

מטבעות וכן  לייצור סגסוגות מתכת כגון , כלי ריהוט, בנוסף משמשת הנחושת לייצור צינורות(. רבהבה

בדרך כלל עם גפרית , בטבע כמעט ולא ניתן למצוא נחושת כמתכת טהורה אלא בעיקר כעפרה. פליז וארד

  (.ויקיפדיה, נחושת)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 נחושת במצבה הטהור נחושת עפרת
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 ווצרות הנחושת בבקעת תמנעיה

בהם  ,בסלעי הדולומיט, דייקיםבסלעים מגמטים ב: מצאים בתמנע בשלוש שכבותמחשופי נחושת נ

שם הנחושת נמצאת ספוגה בסלע או  ,לבנהובאבן החול ה, מנגןשכבות או עורקים של נחושת עם 

 (.8555גינת וחובריו )נחושת  48%-בתרכיזים המגיעים ל

הנחושת בסלעים המגמטים בהר תמנע נוצרה כאשר תמיסות עשירות במינרלים התקררו והביאו 

שהתרחשה לקראת סיום הפעילות , תרמית-בפעילות הידרו פורפירייםלהצטברות נחושת ומנגן בסלעים 

 .המגמטית 

החלק העליון של הסלעים המגמטים הקדומים היה עשיר בנחושת ובמנגן ונחשף בזמן השקעתה של 

ו וב, מערב-תמנע אגן רדוד בשולי ים קדום שהשתרע לכיוון צפון אזורבתקופה זו היה . תצורת תמנע

 .חרסיות ואבני חול המהווים את תצורת תמנע, דולומיטים, שקעו אבני גיר מעורבות בגרגרי חול

כך נוצרו . אשר השקיעו את המשקע הגירני וסייעו ביצירת מינרלי נחושת אצותעל קרקעית האגן חיו 

. שריכוז הנחושת בהן עלה במקומות מסוימים על אחוז אחד, מיט בעובי של מספר מטריםשכבות דולו

הביאה להשקעה מחדש של הנחושת בעורקים  תהום מיהמסה חלקית מאוחרת של הדולומיט על ידי 

 (.8555, גינת וחובריו)ונוצרו תרכיזים בריכוז של עשרות אחוזים 

, ג תצורת אמיר ובסיס תצורת עברונה בתרכיזיםהנחושת מצויה גם באבן החול הלבנה המהווה את ג

אבני החול שבהן מצויה הנחושת הורבדו במערכת נחלים רחבה . בעדשות ובחומר המלכד את הסלע

במהלך (. שנים מיליון 888שנים עד לפני  מיליון 858מלפני ) התחתון קרטיקוןהדרומי ב נגבשכיסתה את ה

 וולקנית פעילותבמהלך , בתקופה מאוחרת יותר. צמחיםהזרימה הורבדו יחד עם החול שרידי 

אבן החול . חמים ועשירים בנחושת וברזל תהום מינדדו לשכבה זו , שהתרחשה בעת יצירת בקע הערבה

, מקור הנחושת במי התהום החמים היה. ברזל הניתנות לזיהוי בגוון ירקרקספגה תחמוצות נחושת ו

 .בהמסה חלקית של נחושת בתצורת תמנע, כנראה

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%97
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
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 והידרולוגי רקע אקלימי – 4.א

 

 . מאופיין כמדבר צחיח קיצון, כולל בקעת תמנע, חלקו הדרומי של בקע ים המלח מהערבה  ועד אילת

 בשנים. מ"מ 38היא ( 8558-8543בין השנים  )ת מדידה באילת שנו 40כמות המשקעים הממוצעת של 

מ בלבד כאשר גם מספר אירועי הגשם "מ 85ממוצע המשקעים הרב שנתי באילת מגיע ל  8888 – 8554

היו שנים גשומות מאוד שבכל  8888-8884שלוש מהשנים . 58%ות ירד במעל שיטפונהגורם ל, המשמעותי

 (.8885, גינת וחובריו)ות בבקעת תמנע שיטפונאחת מהן היו יותר משני 

ושכיחותם הגדולה ביותר בחודשים דצמבר  ,אירועי הגשם עשויים להתפתח בחודשים ספטמבר ועד מאי

( נקודת הטל)והמקרים בהם מגיעה הלחות היחסית לרוויה  ,35%הלחות היחסית הממוצעת היא  . מרץ–

תדירות . 88%-ת היחסית יורדים אף מתחת לאחוזי הלחו, בשעות החמות, בקיץ. הינם נדירים מאוד

, אירועי הגשם בבקעת תמנע נמוכה ולא סדירה ותאי הגשם הקטנים יוצרים ממטרים מקומיים לרוב

בין השנים קיימת שונות רבה מאוד בכמויות המשקעים . המאופיינים בשונות רבה ביותר בזמן ובמרחב

ות שיטפונעיקר המשקעים שגורמים ל. שנתי-בשנה מהממוצע הרב 25%עד חריגה של מעל , השנתיות

אחת למספר שנים קיימים אירועי גשם בעלי עוצמה חריגה שלעיתים . י אפיקי ים סוף פעילים"נגרמים ע

 . 0.5.84דוגמת  האירוע של ה , הגורמים להתחתרות משמעותית בנחלים

 .C°84-88 ביותרושל החודש הקר  C°38-35הטמפרטורה השנתית הממוצעת של החודש החם ביותר  

 . מ לשנה"מ 3,488-ל 8,088ההתאדות הפוטנציאלית היא בין 

הנחלים . את בקעת תמנע מנקזים שני נחלים מזרחה אל בקע הערבה ואל בסיס הסחיפה במלחת יטבתה

יובליהם של הנחלים . ר"קמ 45תמנע ונחושתן מנקזים את הבקעה שכל אחד מהם משתרע על פני 

הנחלים זורמים . 'מ 088הר ברך והר עתק בגובה של  אזורממערב לבקעה ב מתחילים מפסגות המצוקים

תדירות (. מטר מעל פני הים 28 –שגובהו כ )בכיוון צפון מזרח אל בסיס הסחיפה של מלחת יטבתה 

אולם אפשרי שהזמן בין שני אירועי שיטפון , ות בנחלים תמנע ונחושתן בממוצע היא אחת לשנהשיטפונה

רבים מהשיטפונות משתרעים על שטח מצומצם וזרימתם . ת אחדות או מספר שניםעוקבים יהיה שעו

 (. 8885, גינת וחובריו)פוסקת לאחר קטע קצר בגלל חלחול מהיר 

הריקים , ביחד עם המדרונות התלולים לרוב, עוצמות הגשם החזקות בחלק מאירועי הגשם בערבה

באפיקים . ים מתאימים להיווצרות שיטפונותיוצרים תנא, מצומח והקרקעות ששיעור החלחול בהן קטן

הזרימה מתנקזת לאפיקים גדולים יותר . קטנים מופיעה זרימה כבר לאחר מילימטרים בודדים של גשם

וחלק מהגאויות נעלמות עקב חלחול המים באלוביום שעומקו לרוב כמה עשרות מטרים באפיקים מסדר 

הסחיפה במלחת יטבתה מתאפשרת רק אחת לכמה  זרימה רציפה בערוצים ועד לבסיס.  שלישי ורביעי

אירועי זרימה קיצוניים בעבר מוכרים בנגב ובשולי הערבה . שנים כשכמות הגשם ועוצמתו מספיק גבוהות

 .של מספר מטרים מעל האפיק הפעיל על פי עדויות לזרימה בגובה
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 מטרות ושיטות המחקר –' פרק ב

 :מטרות המחקר – 8.ב

הפסקת הפעילות . נעשתה כריית נחושת באבני חול בבקעות עמרם ותמנע ,שנים 0888-כהחל מלפני , בעבר

 .הקרקע בשל פירים ומערות כרייה-ונטישת המכרות הותירו חללים בתת

 :שוניםמרחבים מטרת עבודה זו היא לבחון את השינויים שחלו בנוף מאז הפסקת הפעילות בשלושה 

 י אדם"צלחות הנו טבעי או ע 0888מעל המחקר בחן האם המילוי של  –בצלחות . א

 השפעת המכרות הנטושים על אופן וקצב התחתרות הנחלים בתמנע. ב

 אופן נסיגת המצוקים. ג

 

 :שיטות המחקר – 8.ב

הכרות גיאוגרפית וכתיבת פרקי מבוא בתחומי גיאולוגיה , ההכנה כללה איסוף וקריאת חומר עזר עבודת

 עמודייםכן נעשתה עבודת שטח ראשונה בה הוכנו חתכים  מוכ. למחקר הרלוונטיםוארכיאולוגיה 

 .לתצורות אמיר ועברונה

שיטות המחקר . מהן בבקעת תמנע ואחת בבקעת עמרם 0, צלחות 2-צלחות נעשתה בהמחקר בעבודת 

מפות וחתכים עמודיים וחתכי רוחב של הצלחות , בצלחות כללו מדידות ותצלומים של אזורי המחקר

 . במעבדה( גודל הגרגר)ות שעברו ניתוח גרנולומטרי דוגמהשל הצלחות הללו נלקחו מחלקן . החפורות

שיטת העבודה במרכבות כללה . בתמנע' המרכבות'חקר נסיגת המצוקים נעשה על גבי מצוק אחד באתר 

רישום תלת ממדי של המצוק לפני , שימוש בתמונות ומפות, מדידה ומיפוי הגלישות באזור המרכבות

 .ריה וחישוב נפח החומר שגלשהגלישה ואח

פ עדויות "במסגרת עבודה זו נעשה חישוב קצב ההתחתרות ע. העבודה בנחלים נעשתה באזור הקשתות

 .ארכיאולוגיות בנקודה נבחרת בנחל קשתות

ר ארז בן יוסף שעובדים "ר עוזי אבנר וד"ד, במסגרת המחקר נעשו ראיונות עם ארכיאולוגים מומחים

  .בתמנע ובעמרם
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 רקע מדעי – 'ג פרק

 רקע גיאומורפולוגי – 8.ג

 מדרונות

והם מהווים חלק  ,ים המשופעים המצויים בין הרכסים ובין קרקעית העמקאזורמדרונות ההרים הינם ה

 והם מהווים קרוב  ,המדרונות הם למעשה צורת הנוף הנפוצה ביותר בכדור הארץ . משמעותי למדי בנוף

 (.8888, .חגינת )מפני השטח היבשתי  08% –ל 

הסחיפה וההשקעה לאורכם קשורים במכלול של , המגוון הרחב מאוד של המדרונות ופעילות הבליה

 :גורמים

 לשיפוע המדרון שאורכו וצורתו המוכתבים בראש , הפרשי הגובה בין החלקים העליונים לתחתונים

י והם הגורם א המכתיבים את המבנה הגיאולוג"י פעילות הכוחות הפנימיים של כדה"וראשונה ע

 .העיקרי ביצירת התבליט

 סוגי הסלע לאורך המדרון כאשר נודעת חשיבות רבה לדרגת הקושי של הסלע ומידת פרירותו ,

 .הקשורה גם בכוח התאחיזה בין החלקיקים השונים

  המכתיבים הן את אופי  ,אופיים ותפרוסתם, ובמיוחד כמות המשקעים, אזוראקלים השורר באותו

אופיים ותפרוסתם הן , לפיכך יש משמעות לכמות המשקעים. את אופן הסחיפה וקצב הבלייה והן

 .לאורך השנה והן במרוצת עונת הגשמים

 השפעה  שלהם התפרצויות געשיות וארועי גשם חזקים, אירועי קיצון הכוללים רעידות אדמה

 .(ךהרחבה בהמש)נועות הסחיפה במדרון דרמטית על ת

 גם על ידי שיפוע  יי האקלים ואול"נה עבראש וראשו יםהמושפע סוג וכמות הצומח על גבי המדרון

  .המדרון

של )ית ההתפתחות של המדרון המביאה לידי ביטוי פעילות טקטונית כמו כן ישנה חשיבות להיסטור

ים הרריים בתקופות הקרח היתה אזורכך למשל ב. ושינויים אקלימיים( א"הכוחות הפנימיים בכדה

שטח המדרון  רובשבהם  Uנותרו עמקים בצורת . ננטית ביותר בעיצוב הנוףהפעילות הקרחונית הדומי

מתרחשת למשל התרוממות הדרגתית של  ,ים שהם תפרים בין לוחות כדור הארץאזורב. מאוד מצוקי

 .הגורמת להגדלת השיפוע של המדרון לאורך זמן( כמו למשל בהרי אדום ובערבה)השוליים 
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 תנועות לאורך המדרון

החומרים הללו לא . וא דינמי ופעיל וחומרי הבלייה המצטברים על גבי המדרון אינם מלוכדיםהמדרון ה

שהיא תוצר הבלייה הקטן ביותר של , אחידים בגודלם ומכילים לרוב כמות רבה של מינרלי חרסית

מתחילה תנועת  ,הבולם את התנועה ,כאשר כוח הכובד רב יותר מכוח החיכוך. הסלעים החשופים במדרון

תנועה זו . לרוב בגלל הרטבה של מינרלי החרסית תהירידה בכוח הבלימה מתרחש. ומר על גבי המדרוןח

ניתן למיין את התנועות לאורך . אולם פעמים רבות היא מהירה ודרמטית ,תיכולה להיות איטית ועקבי

שנמצא בקצב תנועת החומר ובאופי החומר , ניהן באופי התנועהיהמדרון למספר קבוצות הנבדלות ב

 :בתנועה

בעקבות אירועי גשם ולאחר הרטבת פני . תנועות סחיפה איטית במורד המדרון על ידי מים זורמים.  8

הזרימה לרוב תגבר ככל שהמים . מתחילה זרימת מים על פני השטח ,השטח והצומח הגדל במדרון

ומתבצעת זרימה זו היא איטית למדי . עוצמת הסחיפה המתקרבים לבסיס המדרון וכך גם גדל

תנועה זו אפשרית גם כתוצאה מגורמים אחרים המחלישים יציבות כגון קפיאה . הבזחיללמעשה 

את תאחיזת החלקיקים ואפילו נפילת עצים  ההרטבת התשתית העשירה בחרסית המחליש, והפשרה

התנועה היא איטית יחסית ורציפה ומשפיעה על צורתו של המדרון .המשנה את יציבות המדרון

 .השוניםבחלקיו 

אלה מתרחשות בעקבות אירועי גשם  – תנועות זרימה מהירות של כמות רבה של חומרי בלייה וקרקע. 8

 ,סופחת מים והופכת לבוצית ,חרסיתיתשרובה , הקרקע. כאשר כמות הגשם ועוצמת הגשם גבוהות

ל גבי כך הופכת הקרקע למצע מאוד נוח לגלישה ע . ולכן גם קטן החיכוך בין הגרגרים והאבנים

הן על פני השטח  ,זורמים במשותף במהירות במורד המדרון( Mud Flow)בוץ וסלעים , מים. המדרון

כאשר כמות חומר  ,תופעה זו מתרחשת בעקבות סופות גשם כבדות. והן לאורך הערוצים שבמדרון

מהירות הזרימה מגיעה למספר מטרים . יחסית גדולה נעה בזמן מאוד קצר אל תחתית המדרון

שדווקא יאטו את הסחיפה על גבי , ייה ותלויה גם בשיפוע המדרון ובהתפתחות ערוצי זרימהלשנ

עקב המסת שלג מהירה בעקבות עליה מהירה מאוד  גם  תנועות כאלו עלולות להיגרם . המדרון עצמו

או , מדרונות הנגרמת מהתפרצות של הר געש שעליו שלג של טמפרטורת האוויר או עקב התחממות 

 . ים לחים שבהם החומר על גבי המדרון רטובאזורדמה חזקה ברעידת א

תנועה זו היא מהירה מאוד ומתרחשת בעקבות  – תנועת נפילה והידרדרות של שברי סלע במדרון. 3

אלו גורמים לזעזוע במדרון ובעקבותיו נפילת גושי הסלע . רעידות אדמה או אירועי גשם חזקים

מרחק התנועה של שברי הסלע תלוי . רם מספר מטריםשעשויים להיות קטנים וגם כאלו שקוט

במידת החיכוך בדרך וכן בכמות הצומח על , בשיפוע המדרון, בגובה הנפילה, במשקל הסלע הנופל

תנועה זו היא למעשה היחידה שמתבצעת גם ללא . והוא עשוי להגיע למספר קילומטרים, מדרוןה

 ,פעילות אנושית על גבי המדרון. גבי המדרונותנוכחות מים ותלויה בעיקר בזמינות שברי הסלע על 

עלולה להגביר את הזמינות של שברי סלע לא יציבים על גבי המדרון וכן את  ,כגון חציבה או חפירה

 . הסיכוי להידרדרות או נפילות אקראיות ללא נוכחות של מים
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בתהליך איטי של בליית  נסיגה זו מתרחשת הן. במדבר צחיח קיצון גורמות תנועות אלו לנסיגת מצוקים

י המסלע ממנו "קצב נסיגת המצוקים מוכתב ע. דרדרות שברי סלע במדרוןיוהן בהישות הן בגל ,הסלע

אבני חול ומעליהם סלעי משקע  ,בחלק התחתון של המצוקים ,במכתשי הנגב ובבקעת תמנע. בנוי המצוק

מאידך שכבות הסלע . הנסיגהחשיפת אבני החול הפרירות לתהליכי הבליה מאיצים את קצב . ימיים

 ,שנה 8888קצב הנסיגה במכתשים  מוערך במטר אחד ל . הגרניות בחלק העליון שומרות על המצוק

 (. 8888, מרון)מ אחד למיליון שנה "כלומר ק

מאידך כאשר . קצב הנסיגה יהיה איטי הרבה יותר ,כאשר יהיה המדרון בנוי מכולו סלעי גיר וצור

קצב הנסיגה עשוי להיות  ,(שדה בוקר אזורדוגמת נחל חווארים ב)סית או חוואר המדרון בנוי מסלעי חר

 . מהיר הרבה יותר

 עיצוב הנוף במדבר צחיח קיצון

 :הנוף לעיצוב תהליכים כמה שותפים קיצון הצחיח המדברי באקלים

 .מים י"ע נגרמת היהבל עיקר ,המשקעים מיעוט למרות. החשופים הסלעים כל את" התוקפת" בליה .א

 חומר הסרת באמצעות נחל ערוץ של התרחבות או העמקה תהליך שהיא ,נחלים התחתרות  .ב

 הגדולה העוצמה בזכות מתקיימת נחלים התחתרות. בו הזורמים המים ידי על וגדותיו מקרקעיתו

 .סחף של יחסית מעטה תווכמ השטפונות של

 או/ו בלייה תהליכי עקבותב המקורי ממיקומו המצוק קצה התרחקות תהליך: מצוקים נסיגת  .ג

 . המצוק התמוטטות

 .הזרימה ובבסיס הזרימה במניפות נחלים במוצא סחף השקעת  .ד

 .האקלים ואופי הטופוגרפי המבנה, הסלע סוג י"ע מוכתבת אלו תהליכים של עוצמתם
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 רקע גיאומורפולוגי של בקעת תמנע

בעיקר סלעי , ועליהן סלעי משקעי ימיים ,תלרוב פרירו ,מצוקי תמנע בנויים בחלקם התחתון מאבני חול

ובהן גם תרכיזי , בבסיס המצוק נחשפות אבי החול הלבנות של יחידות הסלע אמיר ועברונה. גיר קשים

. תהליכי בליה וסחיפה גורמים לנסיגת מצוקים ולהתחתרות נחלים בסמוך לבסיס המצוקים. הנחושת

הצטברו בקרקעית הבקעה למרגלות  ,של המצוקבעיקר של סלעי גיר מהחלק העליון , חומרי בליה

ירידה הדרגתית של בסיס הסחיפה של הנחלים תמנע ונחושתן יצרה מפלסי סחיפה והשקעה . המצוקים

. מטרים מעל האפיקים הפעילים 08-של קונגלומרטים המצויים כיום בגובה של מטרים בודדים ועד כ

ולפיכך , אבני החול שנסחפו התפוררו. המצוק עיקר הסחף כולל סלעי גיר שמקורם מהחלק העליון של

הטרסות הגבוהות ביותר הן גם . האחוז היחסי שלהן בסחף קטן בהרבה מהאחוז שלהן בשטח אגן הניקוז

במעלה אגן . הסטוקן התיכון והעליון במרכז הבקעוהושקעו כנראה במהלך תקופת הפלי, העתיקות ביותר

ים ר במורד הנחלס לאפיקים הפעילים גדול יותר מאשגובה הטרסות ביח ,הניקוז ובסמוך למצוקים

 . ייםשיטפונהתחתרות הנחלים מתרחשת בעת אירועי זרימה 

משך הזרימה וכמות הסחף וסוג הסחף , עוצמת הזרימה, קצב ההתחתרות מוכתב על ידי סוג הסלע

 היתהים אם כי כמות המשקע, בכל מהלך תקופת ההולוקן היה האקלים צחיח קיצון .המובל בשיטפון

, היו יותר חומרי בליה זמינים על המדרונות ,בתקופות שבהן היו יותר משקעים .כנראה מעט גבוהה יותר

חלה , בתקופות שבהן כמות המשקעים נמוכה יותר. ולכן באפיקים בערבה התרחשה בעיקר השקעה

. נות פחתהולפיכך כמות החומרים הזמינים לסחיפה במדרו, ירידה משמעותית בקצב הבליה במצוקים

לפיכך משטר הזרימה . עוצמת הגשם בחלק מאירועי הגשם כנראה גבוהה יותר והשיטפונות חזקים יותר

 .בנחלים בתחילת ההולוקן משתנה ממשטר של השקעה למשטר התחתרות
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 רקע ארכיאולוגי – 8.ג

 בקעת תמנערית הכרייה בסטויה

(. 8885, גינת וחובריו)שנה  0888לפני כ , יתה הכלקוליתבתקופ ואיסוף וכריית הנחושת בבקעת תמנע החל

ראשית כריית הנחושת באבני החול הלבנות באיסוף תרכיזים  של תרכובות נחושת מפני השטח  

כלי . ועד לפתיחת חללים רחבים בסלע, ובחציבות רדודות בעקבות תרכיזי הנחושת שנחשפו בסלע

ברונזה היא שילוב )מלים העשויים מברונזה ובהמשך נכנסו לשימוש אז ,העבודה הקדומים היו כלי אבן

נחצבו פירים שקוטרם כמטר אחד . במרוצת הזמן התפתחה טכנולוגית הכרייה(. בדיל ואבץ, של נחושת 

במקומות רבים היה צורך לחצוב דרך מספר מטרים של .  ועומקם ממטרים בודדים ועד עשרות מטרים

החול הלבנה נעזרו במדרגות שקועות או בולטות עד  החוצבים באבן. סחף נחלי הכולל בעיקר חלוקי גיר

החלו בחציבה אופקית לאורך  ,כאשר הגיעו החוצבים לאופקים עשירים בתרכיזי נחושת. תחתית הפיר

חדירת אור , אז נחפרו פירים נוספים לאותו מכרה לשם יצירת מעבר של אויר.  האופקים במנהרות כרייה

 .שנכרה והוצאה מהירה ויעילה יותר של החומר

 :מעקב אחר טכנולוגיית הכריה מאפשר לזהות בברור שלושה שלבים

 נחצבו בורות ומנהרות בחללים רחבים , ס"בעיקר מן האלף הרביעי לפנה, בתקופה הכלקוליתית

שקערוריות קהות )ניתן לראות בצלקות אופייניות , ביטוי לחציבה זו. הכרייה בוצעה בכלי אבן. בסלע

 .שהותירו כלי האבן על דפנות המכרות( סנטימטרים' שקוטרן מס

 

  ס נעשתה כרייה באמצעות פטישי וגרזני אבן צור"לפנה 85-88בתקופה המצרית הקדומה במאות ה .

 . מ"ס 888-808טכנולוגית הכרייה חייבה פירים שקוטרם יהיה 

 

  88ועד המאה ה   84מסוף המאה ה )עיקר הכרייה נעשתה בתקופת הממלכה המצרית החדשה בתמנע  

במטרה לאתר " קידוחי ניסיון"חלק מהפירים היוו . בה נכרו אלפי פירים שקוטרם כמטר, (ס"לפנה

תים לע, רות כרייה אופקיות מן הפיריםנכרו מנה, כאשר נמצאו תרכיזים. אופקי ותרכיזי נחושת

נת אל מנהרות אלו נפתחו פירים נוספים במטרה לאפשר כניסת אור ואויר וכן על מ. במספר מפלסים

דבר שהגן עליהן , מנהרות הכרייה האופקיות היו צרות יחסית. לייעל את הוצאת החומר מהמכרות

סימני החציבה האופייניים לכלי הברונזה נראים על קירות המכרות בצורת צלקות . מקריסה

השימוש בכלי .  'מ 32בבקעת תמנע מוכרים לנו פירים המגיעים לעומק של . אלכסוניות וחדות

כך שאפשר היה לטפס , מ"ס 08-08אפשר כרייה של פירים ברוחב אדם , שהינה מתכת קשה, ברונזה

אם , לאחר סיום הכרייה נסתמו מרבית הפירים(. מדרגות)בהם בעזרת גומחות חצובות בסלע 

בפתח הפירים הסתומים בשטח נותרו שקערוריות . כתוצאה מהתמוטטויות ואם במכוון בידי אדם

ידי הרוח והמים הניגרים על פני -חומר דק גרגר שהוסע על". צלחות"ת רדודות מעוגלות המכונו

 .קע והתהדק בשקערוריות במשך הזמןש ,משטחים אלו
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ומעידות על ( במרחק של מטרים בודדים ביניהן)שקערוריות אלו נראות בשטח בריכוזים צפופים 

בתקופה . 'צלחות' 0,888התקבלה הערכה של למעלה מ , בעזרת צילומי אויר. צפיפות הכרייה

ולכן נשלחו משלחות מצריות לתמנע במטרה לכרות  ,במצריםהמצרית נוצר ביקוש רב לנחושת 

מתוארות המשלחות שיצאו , בעיקר מימי רעמסס השלישי, יםיקורות מצרבמ. ולהפיק נחושת

 ".עתיקה"שכונתה בפיהם , בקעת תמנע אזורככל הנראה מ, להביא נחושת

 

ת והפרדתה מן המינרלים שבסלע נעשתה באמצעות חימום בתנורים הפקת הנחוש ,בימי קדם

בשימוש למן ראשית המטלורגיה  היתהשיטת הפקה זו  (.2 איור)מעלות צלסיוס  8888-רה של כלטמפרטו

והיא השתכללה במהלך הזמן ועם התפתחות היכולת ( טכנולוגי העוסק במתכות/התחום המדעי)

לאחר חימום התנור במשך ; ההפקה כלל הבערת פחמי עץ בתנוריםתהליך . הידע והניסיון, הטכנולוגית

". פלוקס" –כשעתיים הוכנסו אליו בהדרגה עפרות נחושת וכן עפרות המכילות תרכובות ברזל ומנגן 

בעת שהופעלו . נועדה להוריד את טמפרטורת ההתכה ולסייע בתהליך הפרדת הנחושת" פלוקס"הוספת ה

. ביחסים משתנים" פלוקס"עפרות נחושת ו, התכה שהכילה פחמים התנורים הוסיפו בהדרגה תערובת

 (.הפסולת)בסוף התהליך נוצרה בקרקעית התנור כיכר נחושת ומעליה הסיגים 

 

 

 

 להפקת נחושת  עתיק תנור – 2 איור
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 הפקת נחושת בתמנע בהווה

. בסיס כלכלי הוקמו מכרות חדשים על 8558-וב ,פעילות כריית הנחושת התחדשה לאחר קום המדינה

ובשנת , הוקמה חברת מכרות נחושת תמנע כחברת בת של החברה הממשלתית מחצבי ישראל 8554בשנת 

באמצעות ציוד , קרקעיים-פתוחים ותת מכרותבעשרה , היא החלה בכרייה מסחרית של הנחושת 8555

מ של "ק 58-במכרות נחפרו יותר מ. בבסיס המכרות הפתוחים נחשפו סלעים של תצורת תמנע. כבד מכני

הקצה הדרומי של המכרה . במספר מפלסים המסתעפים מאחד המכרות הפתוחים, קרקעיות-מנהרות תת

. המנהרות היו רחבות דיין לתנועת כלי רכב. חובר לפיר שירות אנכי דרכו הועלתה העפרה ממעבה האדמה

. קרקעי ברובו במי תהום-מוצף המכרה התת, בעקבות סגירת המפעל והפסקת שאיבת המים, כיום

  .מיליון טון עפרה לשנה 8.8המכרות ספקו בזמן הפעלתם 

בתקופה זו היווה המפעל מקור . עבדו במכרות תמנע למעלה מאלף איש 28-ובתחילת שנות ה 08-בשנות ה

עקב , נסגרו מכרות הנחושת לראשונה 8520-ב. וף לפיתוח העירפרנסה חשוב ומרכזי לתושבי אילת ומנ

בגלל העמקת )מהוצאות הכרייה הגבוהות , הפסדים תפעוליים שנבעו מירידת מחירי הנחושת בעולם

 .ט"ופיחות בליש( הכרייה והגידול בהוצאות עבור כוח האדם

 

הפקת המנגן המצוי באותה  ולהוסיף לכך גם את, נעשה ניסיון נוסף לחדש את הפקת הנחושת 8508-ב

 8504-הניסיון לא עלה יפה ופעילות הכרייה נפסקה סופית ב. עפרה כדי לייצר גופרת מנגן כמוצר לוואי

 (.8555, גינת וחובריו)

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%94
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כריית עפרת הנחושת : הפקת הנחושת במכרות המודרניים נעשתה באמצעים כימיים וכללה כמה שלבים

בתהליך זה נוצרה . (0איור ) בוב העפרה והמסתה בחומצה גופרתיתער, והובלתה למתקני גריסה וטחינה

השקעת יתרת שחק הסלע הסיליקטי בשבע בריכות שיקוע ולאחר מכן הובלתו כפסולת . גופרת נחושת

. העברת גופרת הנחושת לשקתות שבהן שוקעו גרוטאות ברזל שקשרו אליהן את הגופרית. לערבה

לאחר ייבוש הבריכות בשמש נותרה . 22-03%בריכוז של , הנחושת שהופרדה שקעה והצטברה כצמנט

היקף היצוא . ל להפרדה באמצעות תהליך אלקטרוליטי"והיא נאספה ונשלחה לחו, הנחושת בקרקעית

 .טון בשנה 80,888-הגיע ל

 

 

 תהליך הפקת הנחושת במפעל המודרני בתמנע – 0 איור

ה הממשיכה במתקני המפעל הוא ייצור גופרת סגור המכרה והפעילות התעשייתית היחיד, כאמור, כיום

מינרלי מחומר הגלם שלה אינו . גופרת הנחושת הופקה כמוצר לוואי של פעילות המפעל בעבר. נחושת

משרים אותם ביחד . אלא פסולת נחושת וחומצה גופריתית המובאים מבחוץ, הנחושת ממחצבי תמנע

. מתקבלת אבקה כחולה של גופרת הנחושתו ,מעלות 888בדוודים גדולים כשהטמפרטורה בהם מעל 

 .בטיפול בבריכות ועוד, בחקלאות, הדשנים, גופרה זו משמשת בתעשיית הצילום
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 ית הכרייה בבקעת עמרםהיסטורי

בנחל עמרם היה בעבר המרכז השלישי בגודלו לכרייה 

-אחרי פונון בצפון, ולהפקה של נחושת בעמק הערבה

מערב -ובקעת תמנע בדרום, בירדן, מזרח הערבה

מתאפיין בגיאולוגיה מורכבת  אזורה. (5איור ) בישראל

. ומגוון יחידות סלע שהושפעו מבקע ים המלח והערבה

אבני חול הנושאות , בין השאר, כתוצאה מכך נחשפו כאן

 .מינרלים של נחושת

ל "רם היו חיילי צההראשונים שגילו מכרות קדומים בנחל עמ

שנה לאחר . שביקרו בו לאחר כיבוש אילת במלחמת השחרור

שתיאר שני מכרות עם פירים , מכן ביקר במקום נלסון גליק

של המאה הקודמת  08-בשנות ה. ומחילות ומחנה כורים גדול

על ידי בנו רותנברג אשר תיאר מכרות נחושת  אזורנסקר ה

אותם , ם נוספיםבמורדות המצוקיים של הר אמיר ופרטי

(. ס"לפנה 88-המאה ה)שייך תחילה למפעלו של שלמה המלך 

שתיארך לתקופה , רותנברג תיאר גם מכרות בראש נחל עמרם

 .הרומית או הביזנטית

ויליס ' נסקרו בפירוט מכרות אחדים על ידי ל 8505בשנת 

 :שזיהה בהם חמש תקופות כרייה, מטעמו של רותנברג

 קדומהכלקוליתית וברונזה  . 8

 (ס"לפנה 8888–4588) 

 הממלכה המצרית המאוחרת . 8

 (ס"לפנה 88-83המאות ) 

 התקופה הרומית והביזנטית . 3

 לספירה 8-4המאות ) 

 התקופה האסלאמית הקדומה . 4

 (לספירה 2-0המאות ) 

 המשך מסוים של כרייה בתקופה הממלוכית . 5

 (לספירה 83-80המאות ) 

  

 .רג את תאריכיו של ויליסבפרסום מאוחר אימץ רותנב

  

 מפת אתרי הפקת נחושת בערבה – 5איור 

 אתרי הפקה                            י כרייה אתר            
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 מילוי הצלחות בבקעות תמנע ועמרם –' פרק ד

 

 

  בבקעת תמנע צלחת

מ ס 1:  ל תמ , ת  ל  (1:1: מ )ת 
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 תמנעבקעת מילוי הצלחות ב – 8.ד

 המחקר בצלחות היסטורית -מבוא 

דיווחו על קיומה של תעשיית הנחושת  ,ובהמשכה 88-חוקרים שונים שסיירו בתמנע בראשית המאה ה

חת הערבה לערוך לראשונה מחקרים סדירים שהביאו לחשיפתה של החלה משל 8555בשנת . במקום

 (.אתר למדבר, כהן)פעילות זו 

נתגלו בצילומי אויר למעלה , על גבי מעטה הסחף המורבד על שכבות אבן החול הלבנה, בסמוך למכרות

 .'צלחות'אשר כונו , מטרים הבוהקים בלובנם 8-3משמונת אלפים משטחים  עגולים בקוטר של 

 

 עוזי אבנר: צילום. לום אווירי של הצלחות במעלה נחל תמנעתצ
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 :נו מספר הסברים למקורן של הצלחותנית ,בחצי השני של המאה ה ,במהלך שנות המחקר הארכיאולוגי

תאוריה אחת בשאלת היווצרות הצלחות טענה שאלו הם משטחים שנוקו  :משטחים להעשרת נחושת .8

סינון זה . לסינון ראשוני של החומר הרב שהוצא מן המכרות, כלומר, מאבנים ושימשו להעשרת העופרה

 . נעשה באמצעות הרוחות המנשבות בבקעה בתדירות גבוהה

גושי אבן החול שנחצבו ואשר הכילו תרכיזי נחושת קטנים הועברו אל משטחים אלו : כך תואר התהליך

מצעות זריית העפרה הכתושה הפרדת התרכיזים מגרגירי החול נעשתה בא. ושם נכתשו במכתשי אבן

אלה לוקטו . ואילו גרגירי הנחושת הכבדים נחתו במרכזה, החול הקל יחסית הועף לשולי הצלחת. לרוח

 .והועברו אל מחנות ההתכה אשר במרכז הבקעה

התברר כי אלו הן למעשה מעין , לאחר חפירה לעומק הצלחות :י הצפה במים"הפרדת הנחושת ע. 8

השונה באופיו מהחומר , קערות אלו מלאות עד לשפתן בחומר משוכב ועדין. מ"ס 08שעומקן כ " קערות"

 ואופקיות של חול המופרדות על ידישכבות דקות  28-58מילוי זה הורכב מ . הגס הבונה את שכבת הסחף

רק  החוקרים קבעו נחרצות כי שכבות אלא יכלו להיווצר .שכבות דקיקות ביותר של חומר דק גרגר

וכך הגיעו למסקנה כי מחפורות אלו נועדו אכן להפרדת הנחושת מהחול , של מים שקטים בתנאי שקיעה

 (.88 איור( )אתר למדבר, כהן)אך לא באמצעות הרוח אלא על ידי הצפה במים 

לפני עונת הגשמים פיזרו עובדי המכרות . הקערות היו אטימות ונועדו להחזיק מים: השיטה המוצעת

, היו המים מעלים ומציפים כלפי מעלה את גרגירי הנחושת, דת הגשםעם ר. עפרה בתחתית הקערות

היו מסירים בעדינות את שכבת הנחושת , לאחר שהחומר התייבש. שהופרדו עקב כך מגרגירי החול

באופן זה נערמו שכבות החול אחת על גבי . ההתכה הדקיקה ואותה בלבד היו מעבירים אל מחנות 

החוקרים חישבו ומצאו כי די היה . עונות גשם 28-08ערות לאחר כדבר שגרם לסתימתן של הק, רעותה

 .כדי ליצור את תהליך ההפרדה המתואר, מ גשם"מ 4בה תרד כמות של כ , בסופת גשמים בת שעה

. הסבר נוסף לצלחות הוא שהם היו בסיסי אוהלים של האנשים שעבדו בתמנע :בסיסי אוהלים. 3

 .ים וגודלם בהחלט מתאים לשמש כבסיסי אוהליםהעדויות לכך הן המשטחים הנקיים מאבנ
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 קערת העשרה שנחפרה בשכבת הסחף – 88 איור

, לאחר בדיקות נוספות של הקערות שכללו חפירה לעומק: הצלחות הם ראשים של פירי כריית נחושת. 4

החפירה לעומק הקערה חשפה פיר אנכי ובו סימני חציבה . נמצאה תשובה לשאלת הצלחות בתמנע

הפירים , עתה התברר כי מנהרות הכרייה האופקיות(. 88, 88איורים )וביל היישר למכרות האופקיים המ

שנחפרו קודם כל אל , מכרות אלה. קרקעית אחת-האנכיים והצלחות כולם משתייכים למערכת כרייה תת

. פירנחפרו בצורת קערה על מנת למנוע התמוטטות של הסחף אל תוך ה, מעטה הסחף שמעל לאבן החול

 . החלו בחציבת הפיר הצר והעגול ,רק כאשר הגיעו הכורים אל אבן החול הקשה

 

 קערת העשרה שתחילתה בצלחת וסופה בבור – 88 איור
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נראה כי גושי החול שנחצבו בידי הכורים הועלו אל פני השטח ושם נכתשו , על פי מחקרו של עזרא כהן

-לפני כ, עם נטישת המכרות .רמות חול סביב הקערותכך נערמו ונותרו ע. לשם הפרדת תרכיזי הנחושת

האבק ששקע וחומר דק שנסחף , גרגירי החול שהוסעו באמצעות הרוח. שנה החלו אלה להיסתם 3888

יצרו בהן את השיכוב והותירו על פני , מהסביבה לאחר אירועי גשם חריגים מילאו לסירוגין את הקערות

 .השטח את הצלחות

וזאת , מולאו ונסתמו חלק מהמכרות על ידי הכורים מיד בתום ניצולם, עוזי אבנר לדעתו של הארכיאולוג

ובשקע שנותר בצורת קערה נאסף הסחף והורבד בשכבות , במרוצת הזמן שקע מילוי זה. מטעמי פולחן

 .כמתואר

 

 

 המכרות אזורחתך סכמתי ב – 88 איור

 (ןל פי כהע) הקווים האדומים מציינים את הקשר בין האלמנטים השונים
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 ממצאים

בעבודה זו נחקרו ונותחו כמה מאותן . קודמים נחפרו צלחות שונות ברחבי בקעת תמנעבמסגרת מחקרים 

  .(83איור ) צלחות חפורות

 

 .Google Earthמתוך . מפת מיקום הצלחות שנחקרו בתמנע - 83 איור

 :מקרא

 .תצורת עברונה. הצלחת באלוביום, 8צלחת  -

 .תצורת אמיר. 4, 3, 8צלחות  -

 

  .פרק זה יציג את ממצאי עבודת השדה בצלחות הללו
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 8צלחת 

 .מטרים 8בור ברוחב כשלושה מטרים ובעומק 

 (בסמוך לאתר המרכבות) 854033/488458  – .צ.נ

 'מ 385 –גובה 

 :8תצפיות ראשונות בצלחת 

 .דרומית ומערבית, מזרחית, צפונית –דפנות  4לבור 

 :מערביתדופן 

מעל . עובי השכבות מילימטרים בודדים. משוכב דק שבחלק העליון שלו תצבירי גבס מפותחיםחול 

 .לשכבה החולית כחצי מטר של סחף

 :ישנן שתי השערות לגבי מקור היחידה

העיקרי בעד הוא שהחול רך  הנימוק. שפוכת של חומר שהוצא מן הפיר בעקבות הכרייה ונותר שם  .א

אם החפירה עתיקה במיוחס סביר יהיה למצוא בה תצבירי  .ת של תמנעחול הקשה המוכרהאבן ואינו 

 .גבס

לא . אבן החול נחלשה במשך השנים והתפתח בה גבס. משוכבת דק וטבעית, רכה, אבן חול מקורית  .ב

סביר שבשפוכת יהיה שיכוב כה דק ועדין וכן שבתקופה כה קצרה יצטברו תרכיזי גבס בעובי של מספר 

האם ייתכן שבגגה יושקע עוד כחצי מטר של סחף במקום , ן אם זו אכן שפוכתכמו כ. סנטימטרים

 ?שלא היה בו ערוץ

כלומר  –הצביע על התקופה הכלקוליתית  יוסף וחובריו-מחקרו של בןתיארוך היחידה שנעשה במסגרת 

זו הוא והחול הנראה בדופן  ,זהו למעשה בור עתיק שנחפר בתקופה זו בעזרת פטישי אבן. שנה 0888לפני 

 .בהחלט אפשרי שתצבירי גבס יתפתחו בפרק זמן זה. (פ"דברים בע, יוסף-ארז בן)ילוי אנושי אכן מ

סיון לבדיקה ני –בור פרוספקציה  בור זה נחפר לעומק רדוד יחסית והיווה, על פי עבודתו של ארז בן יוסף

הבור בחומר שהוצא  כוסה ,מאחר והוא לא הכיל נחושת. של הכורים את הקרקע להימצאות של נחושת

 .חומר זה חשוף בדופן המערבית. מנומ
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  8של בור  מערביתשכבות ברזל שנמצאו בדופן ה
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 :דופן צפונית

 :(בתמונה למטה) משני צידיו של הקו האדום המקווקו, בחתך הצפוני שתי יחידות

דק וחלוקי גיר ומעליה יחידה חולית משוכבת ובה חול  ,האחת אבן חול גסת גרגר מוצקה ומשוכבת

בתמונה המוגדלת ניתן לראות שיכוב זה של היחידה . מ"ס 3גודל החלוק הממוצע . (84איור ) קטנים

 . העליונה

ניתן להבחין ביחידה בעלת מאסף חלוקים לא אחיד בתוך  ,בעיגול השחור המקווקו, בין שתי השכבות

 .טפון חזק יותר ולא מילוי מלאכותישכבה זו מייצגת שיגם יש להניח כי  .מטריקס חולי דק ללא שיכוב

 

 דופן צפונית ,8צלחת 
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 8:88קנה מידה  .דופן צפונית 8צלחת , חתך עמודי – 84 איור
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 :(85איור ) דופן דרומית

ניתן לראות גבס מאד מפותח המרמז על בגרות היחידה  ,בתוך הקו השחור המקווקו, בימין החתך

 .גם כן שפוכת שהוצאה מן הבור במהלך הכרייה כנראה זה הוא חול. התחתונה הבנויה מחול משוכב דק

. לא אחידים וללא סדר, השכבה העליונה הנמצאת מעל לקו האדום המקווקו מכילה חלוקי גיר גדולים

ר ארז בן יוסף מקור "אולם לדעת ד, מילוי זה נראה אמנם מלאכותי בשל חוסר הסדר וגודל החלוקים

 .חדהיחידה בשיטפונות חזקים במיו

 

 דופן דרומית 8צלחת 
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 תצבירי גבס

 שפוכת למילויגבול בין 

 

  חתך רוחב, דרומיתדופן , 8צלחת  – 85 איור
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 :זרחיתדופן מ

כנראה גם כן כתוצאה משיטפון , החתך בנוי ממאסף חלוקים לא אחיד וללא שיכוב בשילוב עם חומר דק

 .חזק
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 :8מסקנות ראשונות בצלחת 

 המילוי החולי הינו אבן חול כתושה שהוצאה מן הבור במהלך הכרייה  –ית דפנות מזרחית ודרומ

 .ולאחר מכן שימשה למילויו בידי בני אדם

 פ "ע)המילוי הגס והגס מאד מקורו בשיטפונות חזקים במיוחד  –צפונית , מזרחית, דפנות דרומית

 (פ"דברים בע, ארז בן יוסף

  לוביאליאבן חול מקורית ומעליה מילוי א –דופן צפונית.  
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 8צלחת 

 המילוי מורכב מחומר אדום דק בשיכוב אופקי ולפעמים נטוי .בור שקוטרו מטר ועומקו כמטר וחצי

 .(82, 80איור )

 8853888/4884503  – צ.נ

 'מ 348 – גובה

 :8בצלחת  תצפיות ראשונות

 .הבור חצוב בתוך אלוביום שהוא חלק מטרסת נחל .8

ר בשיכוב דק ואילו בשאר החלקים בבוהדרומי ניתן להבחין בחלקו . המילוי האלוביאלי אינו אחיד .8

 .השכוב גס ואין כלל מיון

 .שבו המילוי הדק אזורניתן להבחין בתצבירי נחושת ב  .3

בשאר הבור . אודתצבירי הגבס בחלקו הדרומי קטנים מ. בחלק העליון של החתך חשופים תצבירי גבס .4

 .מ"סעד תצבירי הגבס קוטר 

 .זמלמני חציבה על ידי אסי באבן החול בבסיס הבור .5

 

 

  חתך רוחב, 8צלחת  – 80 איור
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 8 תצבירי גבס במילוי צלחת

 

  8חול אדום דק המרכיב את המילוי של צלחת 
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 8:88קנה מידה . חתך עמודי ביחידת המילוי, 8צלחת  - 82איור 
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 (85, 80איור ) יחידת המילוי, 8צלחת ב גרנולומטריניתוח 

 

 .8חתך המילוי של צלחת ב 8.3 -ו 8.8יחידות ף התפלגות הגרגירים בגר – 80איור 
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2.3 

2.1 

 8התפלגות הגרגירים ביחידת המילוי של צלחת  – 85איור 
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 :8מסקנות ראשונות בצלחת 

חלוקי נחושת וכן , בחתך נראים תצבירי גבס. נוספת למילוי טבעי של פירי הכרייה הנה דוגמיה 8צלחת 

החול האדום המשוכב הוא למעשה חומר תפל שהוצא מן  .ותשיטפונחלוקי גיר המצביעים על מילוי בידי 

החול  מילא מחדש את הבור  ,לאחר הכרייה. הבור ומקורו באבן החול האדומה של תצורת עברונה

 .ותשיטפונב
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 3צלחת 

 885332/488322  – צ.נ

 'מ 348 –גובה 

 לא יחידה ישנה, הדרומי בחלקה, המילוי יחידת בבסיס. (88איור ) יותר צר ונהיה שהולך רחב בור

 מילוי כנראה היא, מטרחצי כ שעובייה, זו שכבה. דק חומר וכן אחיד לא חלוקים מאסף ובעלת משוכבת

 .מ"ס 85 המקסימלי שגודלם גיר חלוקי הוב. משוכב נחלי סחף מורכבת העליונה השכבה. אדם בידי
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 לקו המגעחסרת הסדר מעל  יחידהניתן להבחין ב. החיבור בין אבן החול והמילוי

 

  חתך רוחב, 3צלחת  – 88איור 

311 " 

51 " 
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 4צלחת 

 8853888/8488450  – צ.נ

 'מ 335  – גובה

בחתך ניתן לראות את הקונגלומרט . בור המציג את תחומי פיר הכרייה העתיק בתוך האלוביום בו נחפר

  נחושתוכן את המילוי המאוחר שמאופיין ברובו בשיכוב דק ומכיל חלוקי , המקורי בו חפור הפיר

ואילו בראש , (88איור ) בראש האלוביום המקורי ישנה קרקע רג בעלת תרכיזי גבס גדולים. (88איור )

 .(85איור ) יחידת המילוי קרקע יותר צעירה המכילה גם היא תצבירי גבס יותר קטנים

 

 

 חתך רוחב, 4צלחת  – 88איור 

יחידת 
האלוביום 

 המקורי
יחידת המילוי 

 המאוחר
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 4שיכוב חולי דק בצלחת 

 :4בצלחת  תצפיות ראשונות

 ור חשוף חתך אלוביאלי מקורי לתוכו נחפר הפירבב .8

 .מ"ס 3העובי הממוצע . המופיע בכל אחת מהיחידות שיכוב דק וברורביחידת המילוי  .8

 .ביחידת המילוי נמצאו גרגירי וחלוקי נחושת שלא נמצאו ביחידת האלוביום המקורי .3

 .בשכבה העליונה של שתי היחידות תצבירי גבס מאד קטנים .4
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 (84, 83איור ) יחידת האלוביום המקורי – 4.8חתך בלומטרי ניתוח גרנו

  

 8:88קנה מידה .  חתך עמודי, יחידת האלוביום המקורי, 4צלחת  – 88איור 
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 גרף התפלגות הגרגירים בכל אחת מן היחידות בחתך האלוביום המקורי  – 83 איור
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 4.8התפלגות הגרגירים בחתך  –84איור 
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 (82, 80איור ) יחידת המילוי – 4.8חתך ניתוח גרנולומטרי ב

 

 חתך עמודי ,יחידת המילוי, 4צלחת  – 85איור 
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 גרף התפלגות הגרגירים בכל אחת מן היחידות בחתך המילוי המאוחר – 80איור 
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 4.8התפלגות הגרגירים בחתך  –82איור 
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 :4לחת מסקנות ראשונות  בצ

. כאשר כל יחידה מייצגת תקופת שיטפונות שונה, החלק החשוף של יחידת המילוי הוא ללא ספק טבעי

הימצאות חלוקי הנחושת בחלק . מ ומכאן שהמילוי אלוביאלי"ס 8-88גודל החלוקים בחתך נע בין 

פנימה חלק  אשר שטף, מהיחידות של המילוי אך לא בחתך המקורי גם כן מצביעה על תהליך מילוי טבעי

מילוי זה מקורו מהמדרון . מהחומר הכתוש שהוצא מן הבור וכן חלוקי נחושת קטנים שלא נלקחו להתכה

 . ר"מ 38הסמוך שגודלו כ 

 8.85-8.5שמעל ממחציתו מורכב מגרגירים שגודלם  4.8.0בייחוד זה של יחידה , הניתוח הגרנולומטרי

שכן חומר כה דק לא היה יכול להיות מורבד  ,עיהוא הוכחה חותכת לכך שהמילוי הוא אכן טב, מ"ס

 .באופן מלאכותי
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 S-24צלחת 

( אולי כתוצאה ממשקלן)במרכז החתך  שכבות שקועותהבחין בניתן ל. בתמנע S-24הצלחת החפורה 

ם והותיר ששקע במרוצת השני ,אולי אנושי, צלחת זו מהווה דוגמה למילוי  .ושיכוב דק בחלקו העליון

 .בחומר דק קערה שהתמלאה

 

 עוזי אבנר: צילום. S-24צלחת 
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 הצלחת באלוביום

עובי הסחף מטרים ספורים . בור בעומק כמטר החפור בטרסת נחל נמוכה יחסית בקרבת אתר המרכבות

חפירה זו לא נועדה להגיע לאבן . שאינה מכילה נחושת, והוא מונח מעל לאבן החול של תצורת שחורת

מצוקים בסיסי הקורו באלא נועדה לאיסוף תרכיזי נחושת בסחף שמ, החול בדומה למרבית המכרות

 (.פ"דברים בע, יוסף-ארז בן)תצורות אמיר ועברונה הבנויים מאבני החול של 

 

איאולי ) בתמונה ניתן לראות בבירור את המגע בין פני השטח בתום פעילות הכרייה והמילוי הטבעי

נראה שכל טרסת הסחף עברה עיבוד . (8880, חובריויוסף ו-בן) שהצטבר מאז הנטישה( ופלוביאלי

 כך) הלאה וכך קודם בור אל נשפך פעיל מבור חומר ,המרבץ את מירבי באופן על מנת לנצל: אינטנסיבי

 (.אנושית הפרעה עבר בתמונה המגע לקו מתחת החומר שגם
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 מילוי הצלחות בבקעת עמרם – 8.ד

ים מעל ערוץ קטן שמצדו השני אבן חול של תצורת מטר 8-3משטח הצלחות שנבדק בעמרם ממוקם 

  .שחורת

 

 .המחקר אזור: בסימון האדום. תצלום אווירי, משטח הצלחות בעמרם

 עוזי אבנר: צילום

בבקעת תמנע נמצאו שני סוגים . הכרייה על גבי טרסת הנחל שנבדקה בעמרם שונה למדי מהכרייה בתמנע

מטרים של סחף נחלי על מנת להגיע לאבן  8-3נחפרו אל תוך פירים ש( 8: במסגרת עבודה זו של צלחות

לאחר בדיקה ברדאר חודר קרקע . חפירות רדודות בסחף נחלי המכיל תרכיזי נחושת( 8. חול נושאת בצר

מטרים של סחף שנחפרו לא במטרה להגיע לאבני  0-נמצא במקומות כי מדובר בכ, על גבי הטרסה בעמרם

אם כן ניתן לקבוע כי הצלחות הללו נחפרו לשם איסוף תרכיזים מתוך . החול הלבנות או לתצורת תמנע

הסחף בעמרם בנוי ממאסף חלוקים מאד . שתי הבקעותהרכב הקונגלומרט שונה בין  ,נוסףב .אלוביוםה

 .בתמנע הסחף הרבה פחות גס .מ"ס 08לא אחיד המכיל גם סלעים מאד מזוותים עד 
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צמן בשני ניתן למצוא הבדלים גם בין הצלחות ע

באמצעות הרדאר למשל נמצא גם כי . האתרים

, מטרים לכל אורכו 3רוחב הפיר הנבדק הוא 

בשונה מן הפירים הצרים שנמצאו תחת הצלחות 

בעמרם הצלחות מכותרות . (80איור ) בתמנע

בערימות של אבנים בגובה של עד מטר מבסיס 

הצלחת כאשר המשטחים בתמנע מישוריים 

ות גם בצידי הצלחות אמנם יש תלולי. לרוב

הבדלים . בתמנע אך נפחן וגובהן קטן בהרבה

טופוגרפים אלה הם כנראה תוצאה מן ההבדל 

אבן חול שנסחפה  –בחומר שהוצא מן הפירים 

בקלות בתמנע לעומת סחף או מילאה את הבור 

 .בעמרםגס נחלי 

 

  

 .הרדאר חודר קרקע בצלחת כריי הדמיית - 80איור 

 0מטרים ועומקו  3מראה את גבולות הפיר שקוטרו 

ניתן לראות במרכז האיור את גבולות הפיר . מטרים

 . בשני קווים אנכיים מקבילים
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 משטח הצלחות בעמרם    

 

ם כפי שהיא נראית רטרסת הנחל בעמ

ניתן לראות חומר אלוביאלי בעומק  .מהנחל

מקצת מהחומר . של מספר מטרים

  .האלוביאלי הוא תרכיזי נחושת
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 :( 38 ,85 איור) אפיון צלחות נבחרות על גבי הטרסה בעמרם

 מפת מיקום צלחות על גבי הטרסה בעמרם – 85 איור
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 ון צלחות נבחרות על גבי טרסת הנחל בעמרםיטבלת אפ – 38איור 

מופעים אלה באים לידי . פ המופע שלהן על פני השטח"קבוצות ע 3-לחלק את הצלחות בעמרם ל ניתן

 .והצלחת הגדולה' ב', ביטוי בצלחות א

 :גבולות ברורים אך מטושטשים באבנים. חצץ דק בחול דק –' צלחת א. 8
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 :גבולות הצלחת מאד לא ברורים. מ בחול דק"ס 88חצץ גס ואבנים עד  –' צלחת ב. 8

 

ערימות תלולות וגבוהות בצידי הצלחת וכן . רק חומר דק מאד בגבולות מאד ברורים –הצלחת הגדולה . 3

 :מעט צמחייה במרכזה
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 ('ד) 5צלחת 

 .'מ 4-קוטר הצלחת כ .(38איור ) חשוף כחצי מטר מן המילוי העליון. גג צלחת חפור

 :תצפיות ראשונות

 .חול אדום משוכב עם חלוקים.  8

 .מ"ובו חצץ דק בקוטר שכיח של חצי ס, כמעט חרסיתי, חת עשוי חומר דק מאדגג הצל. 8

 .גבולות הצלחת מאד ברורים ובצדיה תלוליות בגובה כחצי מטר. 3
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 8:5יחס . 5חתך עמודי בצלחת  – 38איור 
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 (33, 38איור ) 5ניתוח גרנולומטרי בצלחת 

 : 5בכל אחת מהיחידות בצלחת גרף המתאר את התפלגות הגרגירים  – 38איור 
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 5התפלגות הגרגירים במילוי העליון של צלחת  –33איור 
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 :5מסקנות ראשונות בצלחת 

הוא  5ניתן לומר באופן חד משמעי שהמילוי החפור של צלחת  ,פ הממצאים והנתונים שנאספו"ע

משוכב בבירור המכיל חלוקי גיר וכן תצבירי נחושת , מדובר בחול דק. טבעי בידי שיטפונות  –פלוביאלי 

  .יש צורך בבדיקה נוספת. לא מייצגת את כלל הצלחות בעמרם 5ייתכן שצלחת  ,אתעם ז. וברזל

האבק שנסחף ברוח הצטבר במקומות . יתכן שמקצת מהחומר הדק שישנו בחתך הוא ממקור איאולי

 .הנמוכים ואולי הוסע ברוח לצלחות

 .הצלחת משויכת כנראה לתקופה המוסלמית הקדומה
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 דיון ומסקנות -ובעמרם  מילוי הצלחות בתמנע – 3.ד

 :וניתן לחלקן לשני סוגים, צלחות 0888-בבקעות תמנע ועמרם למעלה מ

בצר של תצורות החול נושאת הבורות שנחפרו אל תוך מטרים ספורים של אלוביום על מנת להגיע לאבן  .8

 .אמיר ועברונה

זה נפוצות מאד בבקעת צלחות מסוג . בורות שנחפרו אל תוך סחף המכיל תרכיזי נחושת שנסחפו בנחלים .8

הצלחת . נמצאו צלחות מסוג זה גם בתמנע. שם החפירה לא נועדה להגיע לאבן חול נושאת בצר, עמרם

הצלחת בעמרם היא כנראה מהתקופה . שנבדקה בתמנע מאד רדודה ומשויכת לתקופה הכלקוליתית

 .המוסלמית הקדומה

 

 :ממצאים בשדהה ל פי בעד ונגד ע. שלוש דרכים אפשריות למילוי הצלחות

 

 :באופן מלאכותי בידי אדם. א

הוא למעשה שפוכת בה מילאו הכורים את הבור  8יוסף המילוי החולי התחתון בצלחת -על פי ארז בן   :בעד

החומר כלל אינו ממוין וכולל גם הרבה  8בחלק מהחתכים החשופים בצלחת . לאחר שסיימו לחפור

ים טבעיים ונראה כאילו העובדים שפכו את החומר חזרה אין כלל עדות להשקעה בתהליכ. חלוקים גסים

 .3בנוסף נמצאה יחידה חסרת סדר בצלחת . לבור הכרייה

יוסף המילוי הגס -לדעת ארז בן. ללא ספק טבעי –מכיל חומר דק בשיכוב ברור  5-ו  4המילוי בצלחות     :נגד

 .מקורו בשטפונות חזקים במיוחד 8בצלחת 

 

 :רוחותבידי  –מילוי אאולי . ב

נראה שכשליש מהחתך מורכב מגרגירים בגודל  5.8בבדיקה גרנולומטרית של  חתך . חומר דק משוכב   :בעד

 . בצלחת הגדולה בעמרם נמצא חומר דק מאד ללא חלוקים. מ"מ 8.85-8.5

ייתכן ומקצת . לא ייתכן שרוח תסיע גרגירים גדולים מחול דק. מ"ס 5בחתכים נמצאו חלוקים עד     :נגד

בהחלט יתכן שחלק  .המילוי נעשה בידי רוחות אמנם לא סביר שתרומתו לסתימת הפירים משמעותיתמ

 .י מים אל הבור הפתוח"מהחומר הדק הוסע לשולי בור הכרייה כאבק ולאחר מכן שנסחף ע

 

 :באמצעות שיטפונות –מילוי פלוביאלי . ג

השיכוב לעיתים צולב וכן מכיל גרגירי נחושת  .נמצאו צלחות המלאות חומר דק משוכב בבירור עם חלוקים  :בעד

 .4-ו 8ניתן לראות מילוי טבעי ברור בצלחות . וברזל

 .יש צורך בבדיקה נוספת. ייתכן ויש צלחות שמולאו בדרכים אחרות    :נגד
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לאור הממצאים בפרק זה ניתן לקבוע בוודאות כי לתהליכים הטבעיים תפקיד מפתח במילוי הצלחות 

 :כי למילוי הטבעי שני מופעים בשטח , בעזרת תצפיות השדה והנתונים הגרלונומטרים, אנמצ. בתמנע

י מים "אין ספק ששכבות אלו הושקעו בתהליכים טבעיים של השקעה ע משוכב, אלוביאלי, חומר דק .8

בכל הצלחות נמצא מילוי כזה  .שיטפונות בעוצמות נמוכות יחסית ותמייצג והן שזרמו אל הבורות

 .שנבדקו

אלה מייצגים . 8כפי שנראים בדפנות הצפונית והדרומית בצלחת , בנים גדולות עם חול ללא כל סדרא .8

 .שיטפונות חזקים ואלימים במיוחד הסוחפים עמם חלוקים גדולים ואינם יוצרים שיכוב

עם זאת לא ידוע האם המילוי הטבעי ממשיך עד בסיס הפירים שנבדקו שכן נחקרו רק מטרים ספורים 

 .והצלחת באלוביום 8ייתכן וצלחות רבות מולאו בחלקן על ידי בני אדם כדוגמת צלחת . לויבגג המי

 

של האדם לסתימת הבורות לאחר  מניעים אפשריים 3ישנם מידה וחלק המילוי בבורות הוא מלאכותי ב

 :כרייתם

וזאת , מולאו ונסתמו המכרות על ידי הכורים מיד בתום ניצולם, לדעתו של הארכיאולוג עוזי אבנר .8

, במרוצת הזמן שקע מילוי זה .יש לתקן זאת" פגענו באמא אדמה"שאם  אמונה – מטעמי פולחן

דוגמה ברורה לכן ניתן . ובשקע שנותר בצורת קערה נאסף הסחף והורבד בשכבות שכבות כמתואר

 .למצוא בצלחת החפורה באלוביום

 

אם לא נמצאה נחושת . הציקספופר -בורות רבים נחפרו לצורך סיקור מתכות , פ ארז בן יוסף"ע .8

. באותו בור הוא כוסה בחומר שהוצא ממנו על מנת שערימת החול לא תכסה אזור כרייה פוטנציאלי

בנוסף לכך צפיפות . וכן בצלחת באלוביום 8ניתן לראות דוגמה לכך בדופן המערבית של צלחת 

על מנת לא לכסות אזורי  הצלחות על גבי טרסות הנחל מרמזות על צורך בשינוע החומר שהוצא מהן

 .בורות פתוחים בהם פסקה הכרייה עשויים היו לענות על צורך זה. כרייה פוטנציאלים

 

כאשר בור  –ייתכן והפירים מולאו כחלק משיטת העבודה של הכורים ( כותב העבודה)הצעה שלי  .3

 .מנחושת היו מכסים אותו כדי לסמנו כלא פעיל וכן ממניעים בטיחותיים" התייבש"

 

אם המודל של מילוי אנושי ששקע ומעליו הורבד חומר אלוביאלי בנחלים בוודאות לא ניתן לקבוע 

, באופן מלאכותי, לפחות בחלקן, יש לשער כי צלחות רבות אכן נתמלאו. מתקיים בכל הצלחות בתמנע

  .בטיחות או מהסיבה הפשוטה שהחפירה לא הכילה נחושת, אם מטעמי פולחן

 

 

ייתכן והסעה על ידי רוח תרמה . הצלחות בתמנע נסתמו בתהליכים אלוביאלים אני סבור כי מרבית

משמעיות למילוי בידי אדם אך רק בחלק מן -ישנן עדויות חד. אולם היא בוודאי זניחה, למילוי הצלחות

 .ולרוב בחלקן התחתון בלבד שבו החומר האלוביאלי אוד לא ממוין ולא ניתן לראות בו שיכוב הצלחות

צת הצלחות לעומק את המניעים לכך וכן את תפושמולאו על ידי בני אדם יש לבחון  חותבאשר לצל

 .שהתמלאו באופן מלאכותי
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 :בעמרםבהתפתחות משטח צלחות כרייה  שלבים – 34איור 

 .פני שטח אלוביאלים מכוסים גיר. טרסת נחל .8

 

 

נוצרות תלוליות בשולי . חפירת בורות אנכיים בטרסת הנחל בין המאה השנייה והשמינית לספירה .8

 .הפירים

 

 

  

4  

4  
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 (.לפחות החלק העליון)מילוי הצלחות בתהליכים אלוביאלים   .3

 

 

 

  
4  

4  
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 התחתרות נחלים באזור הקשתות –' הפרק 

 באזור כוללת עבודה. הנחלים התחתרות על הנחושת תיכרי של מייצגת דוגמה לבחון זה פרק מטרת

 כריית השפעת של הכוללת מהתמונה כחלק(. 8885) ריווחוב שלומי י"ע נעשתה תמנע בבקעת הקשתות

 .הקשתות באזור זו עבודה נעשתה הנוף עיצוב על הנחושת

 המחקר בנחלים

  :8885מתוך מאמר של שלומי וחובריו שהתפרסם ביוני 

ואילו , מטרים 82–38קצב ההתחתרות המקסימלי במעלה הערוץ הוא , על פי ממצאי עבודת השדה 

 88–83ההתחתרות הממוצעת של אבני החול בנחלים היא לפיכך . מטרים 4–0-וא כהמינימלי במורד ה

קצב לפיכך . התחתרות זו התרחשה בעיקרה לאחר סיום כריית הנחושת ונמשכת עד היום. מטרים

 .מטרים באלף שנה באזור שבו היו מכרות נחושת עתיקים 3-4 ההתחתרות המשוער הוא בסביבות

 ות נחל קשתות צפון באזור נבחרקצב התחתר: עבודה זומצאי מ

 ותיוגד. אפיק נחל פעיל הזורם ממערב למזרח, מתחתר נחל קשתות צפון (35איור ) באזור הקשתות

גובה הגדה . קונגלומרט מצפה את גגה מטרים של 8-3כאשר , תצורת אמירשל ת מאבן חול בהירה ומורכב

של הגדה המקורית נשאר זהה לאורך כל  גובהה היחסי. מטרים מעל הערוץ הפעיל 88הוא באזור שנבדק 

לצד הנחלים החתורים נחשפת מערכת כרייה מסועפת הכוללת פירים אנכיים . הערוץ במעלה הנחל

אבן החול . ועל ציפוי הקונגלומרט המונח על גדת הנחל ניתן למצוא צלחות רבות, ומערות כרייה אופקיות

 . םתרכיזים ועורקיבמופעים של  באזור זה נושאת נחושת

 

 .Google Earthמתוך  .אזור המחקר תחום באדום. מפת מיקום אזור הקשתות – 35 איור
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גובהן . מופיעות מערות כרייה שרוחבן נע בין מטר לשני מטרים ,לאורך הנחל החתור באזור הקשתות

אשר , כלי אבן  -האחת עם כלים כהים  :ניתן לראות שתי שיטות סיתות. ריםמט 0-משתנה ומגיע עד ל

חדות " צלקות"והשנייה עם אזמלי מתכת חדים המשאירים  ,משאירים סימנים עגולים ורדודים

, שיטות החציבה מופיעות זו לצד זו במעין שתי קומות שתי בה המער בנחל קשתות נמצאה. וסדורות

ות שונות על שתי תרבויות שונות שחצבו את אותה המערה בתקופות שונות ובסיוע טכנולוגי המעידה

  (.30 איור)

 

בחלק העליון של (. 8) באזור הקשתות שתי שיטות חציבה של כריית הנחושת במנהרת כרייה – 30איור 

ההגדלה מימין מראה את (. 8)בעיגול העליון סימני כרייה בעזרת קרדום עם אבן צור בקצהו , התמונה

( 3)מיקו אותה בעזרת אזמל בשלב הכרייה המאוחר יותר נכנסו הכורים לאותה מערה והע. סימני החציבה

סימני החציבה בצורת קווים מאורכים ואלכסוניים שמצביעים על  נה מימיןהתחתוהגדלה ב(. 4)ומקבת 

פ שלומי "ע) החץ הצהוב מצביע על כיוון התקדמות החציבה של המנהרה משמאל לימין .כיוון החציבה

 (.8885, וחובריו
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כלומר , נעשתה בתקופה המצרית עילות האחרונה במערה זופעל פי סימני החציבה הללו ניתן לקבוע שה

מני חציבה באזמלים מעידים על כיוון החציבה שהוא מתוך המערה כלפי סי. שנה לפני זמננו 8,588–3,488

ולא ניתן , משמעות הדבר שבתקופת הכרייה היה האזור שבו חתור כיום הנחל אזור סלעי. חוץ אל הנחל

הכורים השתמשו באזמלים ובפטישים כדי להגיע לשכבות העשירות . להיה להגיע למערות מתוך הנח

  .ההתחתרות המאוחרת היא שגרמה לחשיפת מערות הכרייה והפירים לצד הערוצים הפעילים. בנחושת

 מסקנות

 :בנקודה שנבדקהבעזרת תיארוך הפירים ניתן לחשב אומדן של קצב ההתחתרות 

 שנה 3888 -כב' מ 88

 שנה 8888 -ב 'מ 3-כ

 מ בממוצע בשנה"ס 8.3

ממצאיהם של שלומי וחובריו מבוססים על . נתון זה מייצג את קצב ההתחתרות בנקודה נבחרת אחת

עם זאת יש לציין שהממצאים של שני . נתונים מדויקים יותר שנאספו בנקודות שונות לאורך נחל קשתות

 .המחקרים קרובים זה לזה

 

  



  

   83 

 

 (:30איור )שלומי וחובריו  קר על פי שלבי התפתחות הנוף באזור המח

 

 (8885, על פי שלומי וחובריו)התחתרות נחל במכרות הנחושת  – 30איור 

 במצוקי שמקורם חול ואבני גיר חלוקי של בעיקר נחלי סחף ובהם ורחבים רדודים האפיקים :'א שלב

 .חשופות ואינן אלוביאלי סחף תחת קבורות הלבנות החול אבני זה בשלב. תמנע

 נחפרו שבמהלכה, שנה  2,900–3,400לפני המצרית בתקופה בעיקר נחושת כריית של פעילות :'ב שלב

 פעילות שהסתיימה לאחר כנראה ,הפירים מרבית נסתמו זו תקופה במהלך. כרייה ומנהרות פירים

 .הכרייה

 קצב. באזור הנחלים ולהתחתרות הכרייה ומנהרות הפירים לחשיפת גרמה שיטפונות מי כניסת :'ג שלב

 רכים תשתית סלעי ידי על מוסבר זה גבוה קצב. שנה באלף מטרים לארבעה קרוב היה הממוצע החתירה

-בתת והמנהרות הפירים חללי של נוכחות וכן חזקים שיטפונות, שמתחתן חול אבני והן הנחל בטרסות הן

 .הערוצים של העליונים בחלקים ההתחתרות עיקר. הקרקע

 חלק. הנוכחי למצבם והמנהרות הפירים חשיפת כדי עד הנחלים תרותהתח המשך. הנוכחי השלב :'ד שלב

 .בסחף נסתמו מהמנהרות
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 נסיגת מצוק המרכבות – 'פרק ו

 מטרת המחקר

זה היא לבחון השפעה אפשרית של כרייה לאורך המצוקים על תהליך נסיגת  אזורמטרת המחקר ב

 אזורזהו  ,כה רבה ונראית בבירור (30 ,32איור ) כיוון שפעילות האדם בעבר במצוק המרכבות. המצוק

פירי הכרייה מאיצים את בליית המצוקים כיוון שהם למעשה , פ ההשערה"ע. לבצע בו בדיקה זומתאים 

 .חללים המערערים את שלמות ויציבות הסלע

 שיטת המחקר

לה שיטת העבודה במרכבות כל. בתמנע' המרכבות'חקר נסיגת המצוקים נעשה על גבי מצוק אחד באתר 

רישום תלת ממדי של המצוק לפני , שימוש בתמונות ומפות, מדידה ומיפוי הגלישות באזור המרכבות

 .ואחריה וחישוב נפח החומר שגלש (30איור ) הגלישה

 ממצאים

" הגלישה הגדולה" –למרגלות מצוק המרכבות שתי תלוליות ברורות של חומר שגלש והתפרק מהמצוק 

 ":הגלישה הקטנה"ו

 

 

 

 

 הגלישה הקטנה
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 מתוך אתר עמוד ענן. מפה טופוגרפית – המרכבות אזור – 32 איור

 

 Google Earthמתוך . תצלום לווין, אזור המרכבות – 30 איור
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 הגלישה הגדולה

החומר שגלש נמצא . הגלישה הגדולה במצוק המרכבות מורכבת משברי סלע גדולים והרבה חומר דק

, ציורי הקיר נמצאים כשלושה מטרים מעל לפני השטח כיום. רוי האתרמתחת לציורי הקיר על שמם ק

משמאל  .(48 איור) לכן יש לשער כי הנפח שגלש היווה פני שטח קדומים בתקופה שבה נחרטו הציורים

בנוסף . בראש הפיר מערה הנכנסת למצוק. לגלישה ישנו ערוץ חתור ובו פיר שנחשף בעקבות ההתחתרות

בבירור על קיר  ותת נראואופקי ותמער יפיר כרייה בראש התלולית וכן פתחלכך נמצאה תחתית של 

אחרת לא ניתן , כל אלה הן עדויות לכך שהיתה גלישה במצוק המרכבות(. ותמסומנים בתמונ)המרכבות 

יש להניח שפעילות הכרייה . להסביר הימצאות פתח מערת כרייה כה גבוה מעל לערוץ או פיר כרייה חשוף

ו שכן החללים שנחצבו בו החלישו את הסלע וגרמ ,המרכבות האיצה את קצב נסיגתולאורך מצוק 

 .להתמוטטותו

 

 מבט ממערב, הגלישה הגדולה

 

פתחי 
מערות 

 אופקיות



  

   87 

 

 

 מבט מדרום, הגלישה הגדולה

 

  

 ערוץ חתור הפיר החשוף

פתח מערה 
 אופקית
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 :תרשים סכמטי של הגלישה הגדולה – 35 איור
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 (8888, .מרון ט)חתך טופוגרפי לרוחב אפיק הנחל באתר המרכבות  – 48איור 

 

  ציורי המרכבות
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שנותרו כנראה כתוצאה  השביר ניתן להבחין בסימני ,מתחת לציורי הקיר, צוק המרכבותעל גבי מ

 –אבן החול מעל לקו זה מכוסה בפטינה שהיא  שזהו קו שבירה הראיה העיקרית התומכת בכך .מהגלישה

 :זה קול הנמצאת מתחתכלומר היא היתה חשופה זמן רב יותר מאבן החול 
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הטופוגרפיה במצוק טרם הגלישה ניתן לערוך הערכה גסה של  ,ונים שהוצגו עד כהנתהבהתבסס על 

 :(48 איור) הגדולה

  

 מצוק המרכבות טרם הגלישה – 48 איור

חישוב זה הוא לא מדויק בשל מחסור . ניתן לבצע הערכה של נפח הגלישה הגדולה כפי שהיא נראית כיום

עם זאת ניתן . וכן סביר להניח שחלק מהחומר שגלש נסחף במהלך השנים ,מדויקים באמצעי מדידה

 גובה ⅓ x שטח בסיס =לאמוד את נפח הגלישה בעזרת חישוב נפח פירמידה 

 ר"מ 488: שטח בסיס משוער

 'מ 85: גובה הגלישה

488 X 5 =  ק"מ 2,000 

 

שכן הם מהווים חללים בסלע יש להניח כי המכרות העתיקים מאיצים את נסיגת מצוק המרכבות 

יש צורך . המערערים את יציבותו וכן מאפשרים כניסת מי גשמים אל לב המצוק המאיצים את הבלייה

 .בבדיקות נוספות

  

 פ 
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 הגלישה הקטנה

 

פ מדידות וסימני שבירה על גבי המצוק ניתן "ע. הגלישה הקטנה גם כן בנויה מסלעים גדולים וחומר דק

 :(43, 48איור) המצוק לפני הגלישה לשער כיצד היה נראה

  

 כיום  הגלישה – 43איור  הגלישהטרם המצוק  – 48איור 
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 :לפיכך. נפח הגלישה הקטנה משוער בכעשירית מנפח הגלישה הגדולה

8.8 X 888 8888= ק "מ  

זוהי דוגמה . יש לציין כי על גבי המצוק בקרבת הגלישה הקטנה לא נמצאו עדויות לפעילות כרייה

 .טבעית של המצוק ללא השפעת האדם להתמוטטות

 

 מסקנות

  החומר שנמצא בסמוך למצוק המרכבות התבלה ממנו . ספק שמדובר בגלישות מהמצוקאין

 .והתמוטט

 ק"מ 8888לפחות : נפח הגלישה הגדולה. 

 ק"מ888 -כ: נפח הגלישה הקטנה. 

 יש צורך בבדיקות . נסיגתו פעילות הכרייה מחלישה את המצוק וייתכן מאד כי היא אף מאיצה את

 .נוספות
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 סיכום –' פרק ז

 

בשוליים , מ מצפון לאילת בהתאמה"ק 88-ו 38-כ, דה זו בוצעה בבקעות תמנע ועמרם בדרום ישראלעבו

מ "מ 38כמות המשקעים הממוצעת היא . האקלים בערבה הוא צחיח קיצון. המערביים של עמק הערבה

י אפיקי ים סוף "עיקר המשקעים שגורמים לשיטפונות נגרמים ע. 35%והלחות היחסית הממוצעת היא 

אחת למספר שנים קיימים אירועי גשם בעלי עוצמה חריגה שלעיתים הגורמים להתחתרות . עיליםפ

ושל החודש הקר  C°30-35הטמפרטורה השנתית הממוצעת של החודש החם ביותר  . משמעותית בנחלים

 . C°14-20ביותר 

 :באקלים המדברי הצחיח קיצון שותפים כמה תהליכים לעיצוב הנוף

 .י מים"למרות מיעוט המשקעים עיקר הבליה נגרמת ע. כל הסלעים החשופים את" התוקפת"בליה  .א

התחתרות נחלים שהיא תהליך העמקה או התרחבות של ערוץ נחל באמצעות הסרת חומר מקרקעיתו  .ב

התחתרות נחלים מתקיימת בזכות העוצמה הגדולה של השטפונות . וגדותיו על ידי המים הזורמים בו

 .וכמות מעטה יחסית של סחף

או /תהליך התרחקות קצה המצוק ממיקומו המקורי בעקבות תהליכי בלייה ו: נסיגת מצוקים .ג

 . התמוטטות המצוק

 .השקעת סחף במוצא נחלים במניפות הזרימה ובבסיס הזרימה .ד

 

בקעות תמנע ועמרם מהוות מעין חלון גיאולוגי ובהן נחשפים סלעים מגמטים לצד אבני חול וסלעי משקע 

והם נכרו בעבר על , חושת מרוכזים בתמנע ביחידות אבן החול של תצורות אמיר ועברונהמינרלי נ. ימיים

 . שנים 0888ידי מגוון תרבויות עתיקות מאז התקופה הכלקוליתית לפני כ

מנהרות כרייה וכן למעלה , אלה כוללים פירי כרייה. פעילות כרייה זו הותירה אחריה סימנים שונים בנוף

 .אשי פירי כרייה סתומים הבוהקים בלובנם על גבי טרסות הנחל בבקעותשהן ר" צלחות" 0888-מ

. התחתרות נחלים ונסיגת מצוקים, שיטפונות –במדבר צחיח קיצון פועלים תהליכי עיצוב נוף שונים 

מטרת מחקר זה היא לבחון את השינויים שחלו בנוף מאז הפסקת הכרייה בתמנע בשלושה מרחבי כרייה 

 :שונים

 .י אדם"צלחות הנו טבעי או ע 0888חקר בחן האם המילוי של מעל המ –בצלחות  .א

 .השפעת המכרות הנטושים על אופן וקצב התחתרות הנחלים בתמנע .ב

 .אופן נסיגת המצוקים .ג

 

. חתכי רוחב ומפות, חתכים עמודיים, שיטות המחקר בשדה כללו מדידות ותצלומים של אזורי המחקר

מחלקן של הצלחות הללו . בבקעת תמנע ואחת בבקעת עמרם מהן 0, צלחות 2-עבודת הצלחות נעשתה ב

חקר נסיגת המצוקים נעשה על גבי מצוק אחד באתר . ות שעברו ניתוח גרנולומטרי במעבדהדוגמהנלקחו 

 .העבודה בנחלים נעשתה באזור הקשתות. בתמנע' המרכבות'
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 :וניתן לחלקן לשני סוגים, צלחות 0888-בבקעות תמנע ועמרם למעלה מ

רות שנחפרו אל תוך מטרים ספורים של אלוביום על מנת להגיע לאבן חול נושאת בצר של תצורות בו .8

 .אמיר ועברונה

צלחות מסוג זה נפוצות מאד בבקעת . בורות שנחפרו אל תוך סחף המכיל תרכיזי נחושת שנסחפו בנחלים .8

הצלחת . ה גם בתמנענמצאו צלחות מסוג ז. שם החפירה לא נועדה להגיע לאבן חול נושאת בצר, עמרם

 .שנבדקה בתמנע מאד רדודה ומשויכת לתקופה הכלקוליתית

 

לאור הממצאים בחלק זה ניתן לקבוע בוודאות כי לתהליכים הטבעיים תפקיד מפתח במילוי הצלחות 

 :נמצא כי למילוי הטבעי שני מופעים בשטח. בתמנע

י מים "כים טבעיים של השקעה עאין ספק ששכבות אלו הושקעו בתהלי. משוכב, אלוביאלי, חומר דק .8

 .שזרמו אל הבורות והן מייצגות שיטפונות בעוצמות נמוכות יחסית

יתכן ואלה מייצגים שיטפונות חזקים ואלימים במיוחד הסוחפים . אבנים גדולות עם חול ללא כל סדר .8

סולת אפשרות אחרת היא שחומרים לא ממוינים אלו הם פ. עמם חלוקים גדולים ואינם יוצרים שיכוב

 .י פעילות האדם"כריה שהוחזרה לבורות ע

עם זאת לא ידוע האם המילוי הטבעי ממשיך עד בסיס הפירים שכן נחקרו רק מטרים ספורים בגג 

 .המילוי

 

 :של האדם לסתימת הבורות לאחר כרייתם מניעים אפשריים 3באשר למילוי המלאכותי ישנם 

 .יש לתקן זאת" פגענו באמא אדמה"ם מילוי אנושי כתוצאה מפעילות פולחנית ואמונה שא .א

 מילוי לצרכי פרוספקציה ובמידה ולא נמצאה נחושת הבור מולא מחדש .ב

 י הכורים כאמצעי לבטיחות בעבודה"מילוי הבורות ע .ג

 

הראה כי ניתן לחשב את קצב ההתחתרות של נחל קשתות בעזרת ממצאים  המחקר בנחלים

מדידת הערוץ שבשוליו חשופים פירי הכרייה כי קצב  בנקודה נבחרת בנחל נמצא באמצעות. ארכיאולוגים

קצב (. 8885)בדומה לתוצאות המחקר של שלומי וחובריו , שנים 8888ב' מ 3-ההתחתרות הוא כ

שיטפונות , ההתחתרות הגבוה מוסבר על ידי סלעי תשתית רכים הן בטרסות הנחל והן אבני חול שמתחתן

עיקר ההתחתרות בחלקים העליונים של . הקרקע-ת בתתחזקים וכן נוכחות של חללי הפירים והמנהרו

 .הערוצים

 

נמצא כי נפח הגלישה הגדולה מעל . גלישה גדולה וגלישה קטנה –נבדקו שתי גלישות  במצוק המרכבות

ההשערה היא שבליית מצוק המרכבות מואצת על ידי . ק"מ 888-ק ונפח הגלישה הקטנה כ"מ 8888

מערות שבו מחלישים את יציבותו וכמו כן מאפשרים כניסת מי הכרייה שנעשתה בו שכן הפירים וה

 .גשמים המאיצים את הבלייה
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ממחקר זה עולה כי לפעילות הכרייה בעבר השפעה גלויה על עיצוב הנוף בכל אחד מן ההיבטים שנבדקו 

מומלץ להמשיך במחקר בצלחות ולבחון את היקף מפעל הסתימה האנושית של  .בבקעות תמנע ועמרם

כמו כן יש . חשוב  לבדוק את המילוי של צלחות נוספות כדי להגיע למסקנות חד משמעיות. יריםהפ

להעמיק את המחקר במצוק המרכבות ולבדוק את מידת ההשפעה על החללים בסלע על קצב נסיגתו 

נכון יהיה לחקור נושא זה באזורים שונים בהם מצוקים . בנוסף למדידה מדויקת יותר של נפח הגלישה

זאת לצד השוואה עם נסיגת מצוקים בתמנע באזורים שבהם בוודאות לא היתה פעילות . קעת תמנעבב

 .של כרייה
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