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מהדורה זו הודפסה על ידי 

האוניברסיטה הפתוחה עבור הקורס 
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באדיבות המכון הגיאולוגי. אנו מודים 
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 ולהנהלת המכון הגיאולוגי,

 אשר אישרו את הדפסת המהדורה

  הזו עבור הסטודנטים בקורס.
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 125 .   גלישת כורכר גדולה למלוא גובהו של הצוק 5.10תמונה 
 125 מוטס  LiDARתוצאות סריקת  –.  שלבי ההתמוטטות של צוק מדרום לחוף הרחלה של גבעת אולגה 5.11תמונה 
 121 חרוטי -.   סינר דרדרת מנסרתי וסינר דרדרת חצי5.11תמונה 
 121 חרוטי שגלש מאמצע הצוק-.   סינר דרדרת חצי5.12תמונה 
 121 .   תהליך הגלישה של גושי קלקארניט על פני מדרונות הצוקים5.15תמונה 
 121 .   שלבים מחזוריים עוקבים בנסיגת הצוק5.15תמונה 
 121 .   גלישת סלע קשה בקדמת תל גדור5.11תמונה 
 121 יציבה, שנוצרה מקטימה של אסקופת הדרדרת על ידי גריפת גלים-.   מדרגת חול תלולה לא5.11תמונה 
 121 1515. הצוק החופי מדרום לחוף הרחצה של גבעת אולגה לפני ואחרי סערת החורף בדצמבר 'א5.11תמונה 
 122 1515. השינויים בפני הצוק מדרום לחוף הרחצה של גבעת אולגה בעקבות סערת דצמבר 'ג-'ב5.11תמונה 
 120 .  מדרון מתון של הצוק מגולף על ידי סחיפה ומכוסה בדרדרת דקה        5.12תמונה 
 121 .  זרימה צמיגה של חול במורד המדרון5.10תמונה 
 121 .  מניפת סחף עם מדרגת גלים5.11תמונה 
 121 בחזית הצוק V-.  ערוץ סחיפה יוצר פרצה דמויית5.11תמונה 
  121 .  ניקוז סורגי5.12תמונה 
 122 רוח במורד המדרון של צוק החוף-.  זרימת חול מּושַרת5.15תמונה 
 125 .  רוח מנשבת חול במעלה המדרון של צוק החוף5.15תמונה 
 125 .  מצבה בבית הקברות הנוצרי בראש צוק גבעת עליה, יפו, שנתבלתה ברוח 5.11תמונה 
 105 .  סחיפה וגריפה של חול ממרגלות הצוק מאחורי סוללת אבנים גדולות5.11תמונה 
 101 .  תהליך הנסיגה של הצוק החופי5.11תמונה 
 101 .  סינרי הדרדרת מונעים חתירה בבסיס הצוק )מצב סיכון ג'(5.12תמונה 
 102 .  צוק השרון לאורך חוף בית ינאי5.10תמונה 
 100 .  פריחה בתל עפר, צוק השרון5.11תמונה 
 101 משפך, תוצאת זרימה מן הצינור שבראש הצוק-.  מרזב סחיפה שהתרחב למכתש דמוי5.11תמונה 
  101 צוק שהפכה לנקיק עמוק החוצה את רכס החוף-.  סחיפת וחתירת נגר עלי: דרך ניצבת5.12תמונה 
 101 .  ערוצים מלאכותיים בצוק החופי כתוצאה מנסיעת טרקטורונים5.15תמונה 
 101 .  ֵערּוץ בחמרה אחרי גרוד של שכבות חול וקלקארניט5.25תמונה 
 102 כוכבא, אשקלון, אחרי סערת גשמים יחידה, שנמשכה יממה-.  הרס בטיילת בראש צוק בר5.21תמונה 
 105 כוכבא, אשקלון -.  מיתון צוק בר5.21תמונה 
 102 .  כיסוי צוק, שמותן ברשתות, ושתילת צמחיה מייצבת למניעת סחיפה במדרונו   5.21תמונה 
  115 קירות מגן, קיר חוגר, מיתון מדרון הצוק וסינר פסולות בחזיתו –.  הגנה מלאכותית על צוקי החוף 5.22תמונה 
 111 .  צוק האשפה בחוף עג'מי, יפו, הנתון להתקפת גלי הים5.20תמונה 
 111 .  דרדרת מלאכותית עשויה אשפה עירונית5.21תמונה 
 111 .  מילוי ערוץ באשפה, אשר הפכה להיות חלק של הצוק    5.21תמונה 
 112 התווים המורפולוגיים וההעתקים העיקריים בבקע הקישון והגליל המערבי, ובמפתן היבשתי מולם . 15.1תמונה 
 110 מצפון לחוטם הכרמל“ שרטון”אלומתי: )א( רכס בוסתן הגליל; )ב( -רישומי מדהד רב . 15.1תמונה 
 111 .  סדר שכבות הרביעון וגיליהן בבקע הקישון15.1תמונה 
 111 חתכים גיאולוגיים בעמק זבולון ומפרץ חיפה .15.2תמונה 
 111 תפוצת הסדימנטים בעמק זבולון ומפרץ חיפה  .15.0תמונה 
 115 ימיים במפרץ חיפה-רכסי כורכר תת .15.1תמונה 
 111 סדר שכבות הרביעון וגיליהן בחוף הגליל המערבי .15.1תמונה 
 111 חתך גיאולוגי לאורך חוף הגליל המערבי . 15.2תמונה 
 112 מחצבת משרפות מים . 15.5תמונה 
 110 העתק עמקה  .15.15תמונה 
 111 אלומתי -. הדמיה של קרקעית הים במפרץ חיפה ומול חוף הגליל המערבי באמצעות מדהד רב15.11תמונה 
 111 . העתקים במפתן היבשת מול חוף הגליל המערבי: )א( העתק אחיהוד; )ב( העתק עמקה15.11תמונה 
 111 . העתק נורמלי בכורכר 15.11תמונה 
 112 חוף ברכס הכורכר-. סדקים ניצבי15.12תמונה 
 115 . טבלאות גידוד עשויות ִקרטון וצנירים בראש הנקרה 15.10תמונה 
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 125 .    פליאוסול חיוורין על כורכר תחתון בצוק זקוף בפארק אשקלון 11.1תמונה 
 121 חוף מתל אשדוד לחוף הים-חתך ניצב   . 11.1תמונה 
 121 רצועת עזה-.    מכשול ימי בגבול ישראל11.1תמונה 
 122 ישראל-רכס כורכר חופי ורצועת חוף צרה סמוך לגבול רצועת עזה   . 11.2תמונה 
 121 כוכבא, אשקלון -.    סינרי חול שעונים על צוק בר11.0תמונה 
  121 .    תל אשקלון                                                                                                          11.1תמונה 
  125 תל אשקלון בעת סערה   . 11.1תמונה 
 155 בתל אשקלון“ קיר העמודים”   .11.2תמונה 
 155 .    נמל הים הפתוח של אשקלון11.5תמונה 
 151 חורבות אשקלון ים )מיומאס אשקלון(   11.15תמונה 
 151 כוכבא, אשקלון, אשר נסחפה בעת סערה-.  דרך סלולה ברצועת חוף בר11.11תמונה 
 151 רוטנברג  -.  המעגן המשולב ישורון11.11תמונה 
 152 קצא"א -הזרמת מי רכז התפלה לים, בחוף מתחם רוטנברג .11.11תמונה 
 150 .  חוף אשקלון 11.12תמונה 
 151 בגג צוק ברנע Holiday Inn.  מלון 11.10תמונה 
 151          .  קנקני עזה11.11תמונה 
 151      למרגלות צוק ברנע  (geotube)א'. שרוול חול11.11תמונה 
 152       ד'. הרס שרוול החול בחוף ברנע-ב'11.11תמונה 
 155 “ ניצן-סול”. מחצבת 11.12תמונה 
 155 .  פליאוסול חיוורין בקיר אחת מהבֵרכות של מחצבת ניצנים 11.15תמונה 
 151 .  חולות אשדוד כיום11.15תמונה 
 151 .  מצודת הנמל )אשדוד ים( ושרידי קיר הגנה הנמשך מדרומּה 11.11תמונה 
 152 אשדוד-פארק לכיש   .11.11תמונה 
                                                                     150       “( המעגנה הכחולה)”.  מעגנת אשדוד 11.11תמונה 
 151 אשדוד ים, מעגנת אשדוד ונמל אשדוד –.  חוף אשדוד 11.12תמונה 
 152 חוף מצפון לנמל אשדוד -.  דרגשי אבן11.10תמונה 
 152 מ' מעל לפני הים בחוף מצפון לתל חרז  1-חוף ברום כ-.  שורה של גושי אבן11.11תמונה 
 155 .  שכבות צדפים מלוכדים בתל חרז  11.11תמונה 
 115 .  יבנה ים 11.12תמונה 
  111 בית קברות כלקוליתי בגדתו הדרומית של קטעו הקרוב לים של נחל שורק  .11.15תמונה 
 112 ביזנטיות בחוף פלמחים-מערות קבורה רומיות .  11.15תמונה 
 112 התמוטטות בצוק פלמחים  .11.11תמונה 
 110 . נחל שורק לפני השפך לים11.11תמונה 
 111 1225. חולות ראשון לציון בשנת 11.11תמונה 
 111 . חולות ראשון לציון כיום11.12תמונה 
 115 .   התפצלות שכבת הפליאוסול החיוורין11.1תמונה 
 111                        תל אביב-.   חוף בת ים11.1תמונה 
 111        .   נזקי סערה בחוף הסלע, בת ים 11.1תמונה 
 111       .   קיר מגן טיילת מוגנת בחוף הסלע, בת ים11.2תמונה 
 111       15-.   חוף עג'מי ביפו בראשית המאה ה11.0תמונה 
 111 “( מפרץ הדולפינריום“ )”ברך יפו”.   אתר הפסולת בחוף עג'מי, נמל יפו ו11.1תמונה 
 112 .   פארק מדרון יפו11.1תמונה 
 110  15-המאה ה.   נמל יפו בראשית 11.2תמונה 
 111 “אסטואר איילון”  .11.5תמונה 
 115 )אפס האיזון הארצי( בנמל יפו. נקודת הגובה הלאומית 11.15תמונה 
 115 בתל אביב “( מפרץ הדולפינריום)”. החוף המערבי 11.11תמונה 
 111 . חוף מנשייה11.11תמונה 
 111 . טיילת שלמה להט בחוף תל אביב11.11תמונה 
 111 . גשר וֹוקּוּפ סמוך לשפך הירקון11.12תמונה 
 112 . מעגנת תל אביב ושוברי גלים מנותקים מול חוף תל אביב           11.10תמונה 
 110 1511. רכס דור בתל אביב בשנת 11.11תמונה 
 111 . קיר מגן למרגלות צוק הילטון בחוף תל אביב11.11תמונה 
 111 . שפך הירקון והחופים סביבו11.12תמונה 
 111 תל אפק ומגדל צדק-. מעבר אפק, מבצר אנטיפטריס והגנים הלאומיים ירקון11.15תמונה 
 125  מורד נחל הירקון  .11.15תמונה 
 121 שפך הירקון .11.11תמונה 
 121 . תל כדאדי ומגדלור תל אביב11.11תמונה 
 121 1521. חוף שדה דב בשנת 11.11תמונה 



ii 

 עמוד
 122 חוף שדה דב וקרקעית הים מולו. 11.12תמונה 
 122 הפרת סדימנטים והשמדת צמחיה על ידי רכבי שטח באגפו המזרחי של רכס דור בחוף תל ברוך .11.10תמונה 
 125 . תל מיכל קודם לבנייתה של מעגנת הרצליה                  11.11תמונה 
 101                   . מעגנת הרצליה ונסיגת החוף מצפונה ומדרומה 11.11תמונה 
 102 . תל ארשף )אפולוניה(11.12תמונה 
 100 . אפולוניה ונמליה11.15תמונה 
 101 סוללת מגן למרגלות צוק אפולוניה  .11.15תמונה 
 101                       . שער פולג11.11תמונה 
 102 . גשר ההעפלה בחוף בית ינאי11.11תמונה 
 115 גידוד צוק נתניה צפון: הרס דרכים שיורדות לים  .11.11תמונה 
 115 הצטברות חול מצפון לשרטומות בחוף –. חוף סירונית, נתניה 11.12תמונה 
 111 . קיר מגן לאורך חוף נעורים11.10תמונה 
 111 סוללת אבנים פיראטית למרגלות צוק בית ינאי  .11.11תמונה 
 111 החולות בפער אלכסנדר זרועים ברסיסי כורכר  .11.11תמונה 
 111 . פארק השרון 11.12תמונה 
 111 . תל מכמורת וסביבתו11.15תמונה 
 115 מפת המבנה ותצלום אוויר –. שרידי מגדל תצפית מהתקופה המוסלמית הקדומה בראש תל גדור 11.25תמונה 
 115 “המפרץ הסיני. ”11.21תמונה 
 115 . קווי חוף היסטוריים בקדמת חוף תל עפר11.21תמונה 
 111 צוק כורכר זקוף ותלול בתל עפר וצניר בבסיסו  .11.21תמונה 
 112 .   נחל תנינים ומערכת הניקוז של מרזבת כבארה    11.1תמונה 
 110 15-חוף קיסריה בראשית המאה ה  . 11.1תמונה 
 111 .   עינות תמסח11.1תמונה 
 111 “ כורכר תנינים.   ”11.2תמונה 
 115 .   רציף משוחזר מהתקופה הרומית על גדתו הצפונית של נחל חדרה 11.0תמונה 
 115 .   מוצאו המשוקם של נחל חדרה11.1תמונה 
 125      “אורות רבין”.   הצטברות חול מצפון לתחנת הכוח 11.1תמונה 
 121        חוף קיסריה )תמונת לווין(     11.2 תמונה

 122 חוף העיר קיסריה  11.5תמונה 
 120 בשדות ים“ המפרץ הלבן”. דרך שנסללה לאורך חוף 11.15תמונה 
 121                      . קיסריה הצלבנית כיום 11.11תמונה 
 125          . נמל קיסריה11.11תמונה 
 151        . מערכות הספקת המים לקיסריה 11.11תמונה 
 151       . אמת המים הגבוהה בחוף קיסריה 11.12תמונה 
 150       . אמת המים הנמוכה בחוף קיסריה 11.10תמונה 
 151 . חלוקת מי אמת המים הנמוכה לשדות קיסריה הביזנטית11.11תמונה 
 151 .  התפתחותו של חוף אמת המים מצפון לקיסריה11.11תמונה 
  155 מבט כללי ומבט אל קצהו המערבי ואל מרדדי הכורכר החוגרים אותו –.  תל תנינים 11.12תמונה 
 252 מכתשונים במדרון המערבי של רכס מגדים   .12.1תמונה 
 250 סימני חציבה עתיקה ברכס מגדים . 12.1תמונה 
 250 חיפה על גב רכס מגדים לאורך חוף הכרמל -הכביש המהיר תל אביב  .12.1תמונה 
 251 טרשים בבמת הכורכר של החוף הסלעי  12.2תמונה 
 252        הסכר המערבי –.   מאגר תנינים 12.0תמונה 
 215 שפך נחל תנינים   . 12.1תמונה 
 211 שפך נחל דליה  . 12.1תמונה 
 211 הבונים -חוף דור  . 12.2תמונה 
 211 דרך רומית חצובה מדרום לדור, שנקטעה והוצפה    . 12.5תמונה 
 212 הבונים-. טבלת גידוד מורמת בחוף הסלעי של שמורת דור12.15תמונה 
 210                       . לגונת דור 12.11תמונה 
 210 . תל דור                                                                                                               12.11תמונה 
 212 . מחצבת דור העתיקה                                             12.11תמונה 
 215 . תל נאמי12.12תמונה 
 211 עתלית                                 -חוף נווה ים  .12.10תמונה 
 211         . נמל עתלית הפניקי12.11תמונה 
 212                    . בניית ראשים בנמל הפניקי בעתלית  12.11תמונה 
 210          . מבצר עתלית12.12תמונה 
 211 . מדרונו המערבי של רכס מגדים גולש לים12.15תמונה 
 212 . רכס מגדים: אופקי חמרה בתוך כורכר 12.15תמונה 
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  211 חוף הכרמל הדרומי .12.11תמונה 
 211 טבלאות גידוד עשויות גיר ודולומיט בחוף הכרמל .12.11תמונה 
 211 . חלוקי גיר בחוף דדו, חיפה12.11תמונה 
 211 . סחיפת חול מרצועת הליחוך בחוף דדו, חיפה12.12תמונה 
 211 חול מתוחזרים מקירות מבנים קשיחים בחוף דדו, חיפה -. גלים גורפי12.10תמונה 
 211 חול מצטבר מצפונו של דורבן המזדקר הימנ ונסחף מדרומו –. חוף דדו, חיפה 12.11תמונה 
 212 מבט ממושבת הטמפלרים הגרמנים בחיפה –. מישור חוף עין הים ממזרח לראש הכרמל 12.11תמונה 
   211 תצלום לווין ומפה –מפרץ חיפה   .10.1תמונה 
 211 שטח הנמל המיובש והשינויים בתוואי נחל קישון  –החוף הדרומי במפרץ חיפה   . 10.1תמונה 
 212 .   מורד נחל קישון אחרי שיקומו10.1תמונה 
 212 עין אפק  . 10.2תמונה 
 215 1550-1520נדידת שפכו של נחל נעמן בשנים   . 10.0תמונה 
 221 .   שפכים זורמים לנחל נעמן10.1תמונה 
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            לבדוק היטב את ההקדמה!!!הקדמה      

 הקדמה
חוף הים, או בשפה העממית שפת הים, הוא התחום המפריד בין האזור הימי המוצף מים דרך קבע לבין אזור היבשת 

שאין מי הים מגיעים אליו כלל. תחום זה הוא פס ארוך וצר, שרוחבו בארץ אינו עולה על כמה עשרות מטרים, המצוין 

לא במיקומו משום   –ברוב המפות כקו חד, גם במפות שקנה המידה שלהן קטן. האזור התחום הזה אינו ניתן למיפוי  

שקו המים )הגבול האמתי שבין היבשת לים( משתנה בלא הפסק בתוכו; ולא במשך קיומו משום שלאורך זמן, מאות עד 

עשרות אלפי שנים, תחום החוף כולו נודד על פני המישור הנטוי קלות, אשר נמשך מגבעות השפלה במזרח עד קצה 

מפתן היבשת המוצף במערב )המישור החופי, או מישור החוף, הוא חלקו החשוף(. בעבר הגיאולוגי היה מפתן היבשת 

העליון הנוכחי לא פעם רצועת חוף יֵבשה, ואילו חלקים ניכרים ממישור החוף היו מוצפים במי הים. קיים, אפוא, קושי 

רצועת “  חוף ” ניכר לַיֵחד את החוף מהאזורים הסמוכים אליו ולהגדיר את גבולותיו. בעבודה זו נכללות תחת השם  

היבשת ורצועת קרקעית הים, הנמצאות משני עברי קו המים והמושפעות על ידי גלי הים, והאזורים השונים בתחום 

 החוף, כמו גם התהליכים הדינמיים המתרחשים בהם, נסקרים ומפורטים.

החוף הוא אחד החבלים הדינמיים ביותר על פני כדור הארץ, ובו מתחוללות ללא הרף התמורות הגיאולוגיות 

עוצמה, כגון רעידות אדמה -והגיאומורפולוגיות המהירות ביותר על פני כדור הארץ )למעט ֵארועים אפיזודיים רבי 

והתפרצויות געשיות(. תמורות אלה מעצבות סביבה ִיחּודית, שנופיה רבגוניים והיא משתנה תדיר, המהווה אתגר 

 לחברות בעלי חיים וצמחים ולאדם, אשר מנצלים את משאביה ומתקיימים בה.

ברוב חופי העולם, וכך גם בארץ, סביבת החוף היא סביבה של מרבצי חול ונופי חול. סיפור החוף, כמו גם זה של 

המישור החופי בעורפו ומפתן היבשת בחזיתו, הוא סיפור השתנותם של נופי החול. בהשפעת תקופות הקרח של עידן 

מיליון השנים האחרונות( נדד קו החוף על פני מפתן היבשת והמישור החופי דאז של צפון  Quaternary) – 1.2הרביעון 

קרחוניות עלה -סיני וישראל. בתקופות קרח ירד מפלס הים והים נסוג מערבה וחשף שטחים נרחבים, ובתקופות בין 

המפלס והים נדד מזרחה וחזר והציפם. חול, שהובא כל אותה עת מדלתת הנילוס, נושב בחלקו מן החוף אל המישורים 

חוף. בהשפעת האקלים -, שנתגבהו לרכסי חול מקבילי dunes)  –החופיים שבעורפו וִכָסם במעטה של חֹוִלּיֹות )דיונות  

החוליות, רכסי הכורכר   –התאבנו חוליות אלה והפכו לרכסי כורכר או שנתבלו והפכו לקרקעות חמרה חוליים. כל אלה  

יצרו את התבליט הנוכחי. כיום שוב נודד החוף מזרחה, והים מַגדד את רכסי הכורכר ויוצר את צוקי  –וקרקעות החמרה 

 החוף, הנמשכים עשרות קילומטרים.

ק"מ בלבד בין רצועת עזה לראש הנקרה, רוחבה עד        151רצועת חוף הים התיכון בגבולות מדינת ישראל אורכה  

ועולם צומח   משטח המדינה(. רצועה זו נתברכה באקלים נוח, נופים מרהיבים  12-קמ"ר )כ 215-ק"מ ושטחה כ 1.0-1

היסטוריות התגוררו בני האדם לאורך החוף ובעורפו, וכיום מוצאים שם שרידי -וחי מיוחד במינו. כבר בתקופות קדם 

 אדם ויישוב מן הקדומים והנדירים במורשת הארכיאולוגית וההיסטורית של ארץ ישראל.

חלה תנופה נרחבת של פיתוח חקלאי בכל אזורי החוף והמישור החופי הקרוב לחוף, וִאתה  15-החל מראשית המאה ה

גידול מהיר של התשתית היישובית )העירונית והכפרית( והתעשייתית המוכרת כיום. בדומה למקומות אחרים בעולם, 

נפש בראשית   1550555-התיישב חלק גדול מתושבי ארץ ישראל סמוך לחוף. האוכלוסיה ברצועת החוף גדלה מפחות מ 

מונים   12וצפיפותה גבוהה    –מכלל אוכלוסיית המדינה    112-כ   –  1551מיליון נפשות בשנת    1.2-לכ   15-המאה ה 

מיליון תושבים  0-ִאכלס מישור החוף של ישראל כ 1515בשנת : מצפיפותה בכל שטח המדינה. מגמה זו הולכת ונמשכת

מיליון תושבים לאורך החוף ברצועה שרוחבה      1.11(  1511ומתוכם התגוררו )בשנת    –מאוכלוסיית המדינה   152-כ  –

 .5.1)אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( נפש/קמ"ר 10155צפיפות בת  –ק"מ  510-ק"מ ושטחה כ 1-0

' מנוצל מישור החוף המערבי באורח שהולך ומתגבר למגורים, כאזור של עורקי תחבורה ראשיים, 1515-מאז שנות ה 

כמשכן לִמְגָון גדול של תעשיות, אתרי מסחר ועסקים מכל הסוגים, כמקור לחומרי בניה וסלילה )אשר ִנדלדלו עד מאוד( 

וכאזור של יצירת וסילוק אשפה ומפעלים לטיהור מי קולחים תוך מאמץ לַשמר אזורי חקלאות, אזורים ירוקים ושמורות 

, תחנות כוח, מפעלים )marina –טבע. ברצועת החוף נבנו ערים גדולות, ובקו החוף נבנו נמלים, מעגנים ומעגנות )מרינה 
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(, מסופי נפט ופחם, מתקנים 1515מתקני התפלה גדולים מתוכננים להיבנות עד שנת  1להתפלת מי ים מהגדולים בעולם )

 צבאיים ומוצאי נקזים וביוב, וכל אלה בצד תעשיית קיט ונופש הפעילה ביותר במדינה. 

; פפאי ושות', 1555, נותרה רק כמחצית מרצועת החוף הצמודה לקו המים ללא שינוי ובניה )פפאי,  1510כיום, שנת 

(, וחלוקת החוף לפי השימושים הנעשים בו השתנתה אך מעט בתריסר השנים האחרונות )נ' פפאי, מידע בע"פ, 1551

ק"מ של חופים שבעורפם בינוי עירוני וכפרי, ועל פי התכניות הסטטוטוריות השונות אורכם עתיד   01-(: כ 5.1.1511

ק"מ מהחופים, וכפרי נופש, שהוקמו גם כן   10-מעגנות, שנבנו לאורך כ   1ק"מ )חופים אלה כוללים    151-להגיע לכ 

נמלים ותשתיות )תחנות כוח, וכן מסופי דלקים וגז,  –ק"מ של חוף הסגורים לציבור  25-ק"מ מהחופים(, וכ 10-לאורך כ

ק"מ מהחופים, ומתקני צבא   12-מזחי פחם ומתקנים להתפלת מים, שברובם ממוקמים בתוך תשתיות קיימות( לאורך כ 

ק"מ של חופים פתוחים ללא בינוי בעורפם, אשר לפי שעה הם פתוחים לציבור  20-כ –ק"מ. היתרה  11-ובטחון לאורך כ

 כוללת חופים סלעיים קשים לגישה וחופים מוכי זיהום והזנחה.  –

ואתם הלחצים לקידומם של מפעלי בנייה מכל הסוגים ברצועת החוף   –צורכי האוכלוסיה הגדלה לאורך החוף  

גוברים בהתמדה. מימושן של כל תכניות הפיתוח הקיימות, שברובן הן עדיין שנויות במחלוקת, יביא ללא  –ובעורפה 

 ספק לשינוי בולט באופייה של רצועת החוף, בעיקר סמוך לערים הגדולות ולמוקדי הקיט והנופש.

שנבנה “,  מסוף איתן )” הפיתוח פולש גם אל הים. כיום כבר עוסקים בהרחבתו השִניה של נמל אשדוד בעשור האחרון  

שבנייתו, המֻלָּוה בייבוש שטחי ים נרחבים, החלה בסוף “, מסוף נמל הדרום”, ו1551והושלם בשנת  1552-1555בשנים 

יבנה ים   -ק"מ מחוף אשדוד   2.1(, ותכנית האב של חברת נמלי ישראל )חנ"י( חוזה נמל שישתרע לאורך  1512שנת  

( והרחבת 1515)בסוף שנת  “  מסוף הכרמל ” הושלמו הקמתו של  (. בנמל חיפה  1551)חברת נמלי ישראל,    1500בשנת  

לאורך החוף ממזרח לשפך נחל קישון )כיום מסוף “  נמל המפרץ ” ובקרוב תחל הבניה של  “(,  פולינום )” הנמל הצבאי  

הכימיקלים של נמל הקישון( תוך ייבוש שטחי ים נרחבים. בנוסף עדיין קיימת תכנית לבניית שדה התעופה של חיפה 

בעורף הנמל, אשר יזדקר הרחק אל מפרץ חיפה. גורמים שונים )עירוניים, רשויות מקומיות, משרד התחבורה ומנהל 

מקרקעי ישראל( יוזמים בניה של מעגנות גדולות בעלות עורף בנוי, שתשתרענה על פני מאות דונמים ברצועת החוף, 

ק"מ מחופה   1.0-שוברי גלים מנותקים לאורך כ  11תוך ייבוש שטחי ים גדולים. עיריית נתניה שוקדת על תכנית להקמת 

 מחוף הארגמן עד חוף סירונית.  –העירוני 

הפיתוח מגיע גם אל התחום הימי של מימי החופים. אזור זה משמש כיום לצורכי ספנות, דיג ובטחון, וכמו כן מנוקזים 

מתכות ממתקני התפלת מים. קיימות -אל אזור ימי זה מי קולחים, ביוב ובוצה ממכונים לטיהור שפכים ותמלחות עתירות

ימית של חומרי גלם לבניה ולבניית איים מלאכותיים לצורכי תשתית )מיזם לאומי שנבדק, אך טרם -תכניות לכרייה תת

חופי משמש וישמש לבניית מתקנים לחקלאות ימית, להתקנת -מומש(, כגון שדה תעופה ומתקני גז ודלקים. האזור המול

ימית להובלת גז מיובא או גז טבעי משדות גז גדולים מאוד, שנתגלו לאחרונה מתחת לקרקעית הים -מתקנים וצנרת תת

העמוק מול חופי ישראל )ואפשר שגם משדות נפט, שככל הנראה קיימים מתחת לקרקעית הים העמוק בקרבת חופי 

 , וקווי תקשורת וחשמל, המקשרים את ישראל לקפריסין ואירופה.Schenk et al., 2010) –ישראל 

השינויים שנכפו על הסביבה החופית בעקבות התערבות האדם, אשר נעשו במקרים רבים ללא מעקב או חיזוי ותוך 

נטילת סיכונים, שטיבם וגודלם אינם ידועים לאשורם, גרמו ועדיין גורמים נזקים, מהם קשים ויקרים לתיקון ומהם בלתי 

הפיכים, לטווח הקצר והארוך. כך, למשל, השימוש בשדות החול ורכסי הכורכר לאורך החוף כמצע לבינוי עירוני 

ותעשייתי ולסלילת כבישים הביא מצד אחד לקבורת עתודות חול ענקיות, שחסרונן הולך ומחריף מאוד, ומצד שני 

לכריה של רוב החולות והכורכר שנותרו, המשמשים כחומר גלם לבניה וסלילת דרכים. כיום דולדלו עתודות החול 

מבוקר של תכסית החול בעורף -והכורכר, ואתם נעלמו הנופים המיוחדים והביוטופים של רצועת החוליות. סילוק בלתי 

צוקי החוף הביא לסחיפה פרועה של שכבת החמרה שנחשפה מתחתיה, שיבוש טופוגרפי וניקוז של שטחי חקלאות 

ומגורים. דוגמא נוספת: כריית חול מהחופים בעבר ולכידת חול על ידי מבנים ימיים המזדקרים מהחוף הימה )נמלים, 

________________________ 
 שטחי הערים הגדולות שברצועה זו, החורגים מזרחה ממנה )ראשון לציון, גבעתיים, רמת גן, הרצליה וחיפה ובנותיה(, נכללים בחישוב זה. 1.0
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מעגנות, בֵרכות ֵקרור והשקטה, שוברי גלים וכיוצא בהם( הפרו את המאזן הטבעי של ֲהָבָאה וסילוק של חול לאורך קטעי 

עולמית. דרישות הפיתוח -חוף ארוכים והאיצו את הנסיגה הטבעית של קו החוף והרס צוקי החוף עקב עליית מפלס כלל 

בחופים שהולכות ורבות, ריבוי המשתמשים בחוף המנצלים את שטחיו ואת משאביו, צפיפות השימושים הצפויים 

במרחב החופי של ישראל בשנים הבאות, והעליה התלולה הצפויה בכמות ועוצמות הסתירות והניגודים בין הפעילויות 

השונות של המשתמשים בחוף ובין סוגי הפעילות האנושית לסביבה החופית ללא ספק יגבירו ויאיצו עוד הרבה את 

 הלחץ על המערכות החופיות הטבעיות )בייחוד מערכות הסעת החול לאורך ומול החוף והמערכות האקולוגיות(. 

 coastal–לשליטה על ידי ניהול חופים )ממשק חופים  הנזקים האלה, הנגרמים על ידי פעולות אדם, נתונים  

(management   ערכי הנוף, הטבע   –מושכל, מתואם וסמכותי, שבו ישולבו פיתוח החופים עם שימור הסביבה החופית

לרווחת הציבור. הצורך בניהול כזה של המרחב הימי של ישראל כולו, אשר החופים הם חלק   –והמורשת התרבותית  

ממנו, הביא בשנים האחרונות את ִמנהל התכנון במשרד הפנים בשיתוף גורמים ממשרדי ממשלה שונים, קשת רחבה של 

בעלי עניין ובליווי האיחוד האירופי, להכין מסמך מדיניות למרחב הימי. מסמך המדיניות נועד לקדם גישה          

אסטרטגית ארוכת טווח לתכנון ולפיתוח הימי העתידי ויעסוק גם בהקמת מאגר מידע לאומי בנושאים -תכנונית 

סביבתיים, טכנולוגיים, הנדסיים ומשפטיים הנוגעים למרחב הימי ויצירת כלים לניהול משולב, תיאום בין כלל הגופים 

העוסקים בים ועידוד שיתוף הפעולה ביניהם. טיוטה ראשונה של מסמך זה, העוסקת בהצגת המצב הקיים, יצאה לאור 

(. לצד מסמך המדיניות מוקם מרכז מידע ימי לאומי, שיהווה בסיס רחב, זמין ונגיש 1510השנה )עוזי גורדון ושות',  

 לבעלי עניין ולציבור הרחב, אשר יכלול מידע מסוגים שונים )מידע תכנוני, מדעי ועוד(.

לכתיבת העבודה הנוכחית, שמהדורתה המקורית פורסמה  –בין שאר מטרות  –הצורך בניהול כזה הוא שהביא גם כן 

. העבודה, שזו מהדורתה החמישית, מציגה את התלות ההדדית הרגישה שבין המורפולוגיה 15515.1לראשונה כבר בשנת 

החופית והתהליכים החופיים וקיום החברות האנושיות בסביבה החופית, ומראה כיצד התערבות בתהליכים החופיים 

נזקים גם הרחק מאתרי ההתערבות פעמית, עלולה לגרום לתגובות שרשרת שתוצאתן  -הטבעיים, אפילו מקומית או חד 

 ובחלוף זמן רב. 

מעבר לֶהֵבטים מעשיים אלה, הרחיבו המחברים והביאו מידע על תולדות החוף וטבעו כיום ובעבר. מידע זה כולל את 

רחוק היה חלק מן המישור -הסמוך לחוף של מפתן היבשת, אשר בעבר הגיאולוגי הלא המישור החופי ואת חלקו העליון

מוצרים של גידוד והחלקה מעשה גלי הים בעת נדידת החוף על פניהם בעבר,   –החופי ומתחומי התיישבות האדם  

, רובה פרי מחקר משנות 15-חול. מידע זה לוקט ותומצת מספרות מחקר ענפה החל מן המאה ה-שנופיהם גם כן מעוצבי

ואילך הולך ומתווסף בהתמדה ידע רב ממחקרי חוף רבים ומיזמי חופים  1555. משנת 15-מחציתה השניה של המאה ה

הקף, המבוצעים בעזרת כלי מחקר וניטור שבעבר לא עמדו לרשות החוקרים )ניווט ומיפוי מדויק, גלעיני -הנדסיים רבי

קידוחים, תכולה והרכב של מי ים, תצפיות ומדידות של גלים וזרמים, תמורות ביולוגיות, אמצעי מדידה, חישוב 

והמחשה מתקדמים, מודלים מסוגים שונים ועוד(. הדחף למחקרים אלה הן תכניות הפיתוח הצפויות בחופים ובים, 

 הצורך בחיזוי, מזעור וריפוי נזקים, והפקת התועלת הצפונה בהם לכלכלת המדינה ורווחת אזרחיה.

 תרומתם של המחקרים שנעשו בחוף למן ראשית המאה הנוכחית ניכרת בייחוד בתחומים הבאים: 

אקלימית של אזורי החוף השונים, תעוד השינויים במפלס פני הים וזיהוי -חקירת ההיסטוריה הגיאולוגית   )א( 

סטרטיגרפי של תצורות צעירות במישור החוף באמצעות שיטות תארוך מתקדמות וממצאים ארכיאולוגיים בחופים 

 ובקרקעית הים.

, המשמשות לצורכי GIS)  –)ב( הדמיות לווין ושיטות מדידה ומיפוי מתקדמות )כגון מאגרי מידע גיאוגרפי, ממ"ג  

 מיפוי מדויק וחישוב כמותי של שינויים מורפולוגיים בקו המים ובחופים. 

)ג( ניסויים בשילוב שיטות מחקר חדשניות, בהן בניית מודלים טופוגרפיים ספרתיים להגדרת סיכונים מקומיים של 

____________________________________________________ 
 ,Perath;  0891' )פרת,  0891-פרת כבר באמצע שנות ה ‘  טיוטות ראשונות של פרקים חשובים בעבודה זו שלא פורסמו נכתבו על ידי א   1.0  

. הן נכתבו בעקבות עבודות שדה וחוות דעת שנעשו עבור המחלקה לשרות הסביבה במשרד הפנים )כיום המשרד להגנת הסביבה(, 0893)
, 0890ב', פרת,  0891א',  0891‘,  חות מקצועיים של המכון הגיאולוגי, בכנסים מקצועיים ובבמות אחרות )בקלר ושות “ שחלקן הוצג בדו 

 ואחרים(. 0891ב', 0890א', 0890ב'; פרת ושות', 0891א', 0891ב', 0893א', 0893
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קטעי צוקים, עיבוד מתקדם של צילומי אוויר והדמיות לווינים, שימוש בציוד מדידה מתקדם, המסוגל לצפות, לצלם 

ולמפות מרחוק תווי נוף זעירים וגדולים, לסורקם ולהציגם בזוויות שונות בדייקנות רבה, ובתוכניות חישוב מתקדמות, 

המיועדים לחזות ולחשב כמותית תהליכים חופיים, כגון שטף החול לאורך החופים ומהלך הנסיגה של צוקי החוף 

 וסיכוניה. 

)ד( זיהוי ופענוח של תווים מורפולוגיים זעירים שעד כה לא ניתן היה לגלותם )כגון, העתקים פעילים בתוך סדימנטים 

מלוכדים, גלישות זעירות ותנועת סדימנטים קבורות ועל קרקעית הים, גזים בסדימנטים ומוצאיהם בקרקעית הים, -לא

של   (side scan sonar)וסקירת הדים לצדדים  (multi-beam)אלומתי -מחשופי סלעים לסוגיהם ועוד( באמצעות מיפוי רב

גבוה ודיוק רב של נופי העבר הטבועים של   (resolution)הצגה ספרתית )דיגיטלית( בעלת כושר הפרדה  –מפתן היבשת 

 מפתן היבשת. הטכניקות האלה מחליפות שיטות מיפוי ישנות.

)ה( מדידות רציפות של כיווני ומהירות רוחות, גלים וזרמים במימי החופים באמצעות חיישנים מדויקים, איסוף מהיר 

 של הנתונים ושימוש במודלים מתקדמים לעיבודם וניתוחם.

)ו( חקר נדידת הסדימנטים על פני קרקעית הים ובתרחיף לאורך ומול החופים, חיזוי השפעתם של מבנים גדולים 

והתווית פתרונות למזעור הנזקים הנגרמים לחוף, כגון תכנון הנדסי מתקדם על בסיס מחקרים  המזדקרים לים על תנועתם

אוקיאנוגרפיים והסדימנטולוגיים, הזנת חול מלאכותית לחופים מורעבים -של התנאים הבתימטריים, המטאורולוגיים 

 .מחול ועוד

)ז( התמודדות לאומית עם התמוטטות הצוקים בעורף החופים ונסיגתם, הכוללת הכנה של תכנית מתאר ממשלתית 

כללית )על ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה( ותכנון וקידום מתואמים של הגנות על הצוקים )באחריות החברה 

 לצורך זה, והרשויות המקומיות(. 1511-הממשלתית להגנת צוקי חוף הים התיכון, שהוקמה ב

פגיעות בחופים שֵארעו בעבר והערכה של פגיעות עתידיות ונזקיהן בחופי ישראל. מחקר זה נשען  –)ח( ארועי צונאמי 

 על מאורעות היסטוריים, חיזוי גיאולוגי והדמיות של ארועי צונאמי עתידיים באמצעות טכניקות מחשוב מתקדמות.

ימיים וחופיים נחשפו ונחקרו יישובים פרהיסטוריים -)ט( במהלכם של חמישה עשורים של מחקרים ארכיאולוגיים תת

לאורך החופים וכאלה שהוצפו על ידי הים, וערי חוף עתיקות מכל התקופות ההיסטוריות; נמלים, מעגנים, ומתקני עגינה 

קדומים בחופים מיושבים ולא מיושבים; שרידי כלי שיט מתקופות שונות ומטעניהן שנטרפו בתוך ובקרבת מעגניהן 

הקף בחופים; ומתקנים חצובים ובנויים של תעשיות -חוף( רבת -ובים הפתוח לאורך החוף; חציבת אבן )כורכר ואבן 

חופיות להפקת מלח, צבע ארגמן וזכוכית, ברכות לגידול ושמירה של דגים ורכיכות. הממצאים הארכיאולוגיים 

שנים של פעילות ימית וחופית בארץ ישראל, הנם הכלים העיקריים לפענוח   00555והעדויות ההיסטוריות, המתעדים  

 ההיסטוריה האנושית בחופים ולהבנת השפעות הגומלין שבין האדם לסביבתו החופית. 

בספר זה שלושה חלקים: בחלקו הראשון ארבעה פרקי תשתית, העוסקים בתאור המורפולוגי הכללי של החוף 

(, 2( והסדימנטים הבונים אותו )פרק  1(, תשתיתו, התפתחות נופיו וההיסטוריה הגיאולוגית שלו )פרק 1וסביבותיו )פרק 

(, האחראים להבאת וגריפת הסדימנטים ואשר 1ותאור התהליכים המטאורולוגיים והאוקיאנוגרפיים לאורכו )פרק  

מעצבים את הנופים היבשתיים מעברו המזרחי של קו המים ואת קרקעית הים מעברו המערבי. פרקים אלה, המביאים את 

הממצאים העיקריים בתחומי המחקר החופי השונים, נועדים לחסוך למתעניינים בחוף את הטרחה הכרוכה בקריאת 

 ספרות מקצועית ברמות שונות ובהקף רחב.

פרקי חלקה השני של העבודה מתארים את החופים וסביבתם: חופי ההרבדה החוליים וחופי הגידוד הסלעיים של 

(, 1(, מאזן החול לאורך החוף )פרק  1ספק החול של חופי ישראל )פרק    –(, התא החופי של הנילוס  0ישראל )פרק  

( והצוקים בעורפה של רצועת החוף 2המישור החופי שבעורף החופים, המשתרע הרחק מזרחה, והתפתחות נופיו )פרק  

(. פרק מיוחד Almagor et al., 1998b;  1551פרת ואלמגור,    –, שבמקורו פורסם כדו"חות של המכון הגיאולוגי  5)פרק 

מוקדש לבקע הקישון וחוף הגליל המערבי, שההיסטוריה הטקטונית שלהם ומשטרם הסדימנטרי שונים מאלה של חופי 

 (. 15הארץ האחרים )פרק 
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( מוקדשים לֵתאורים מורפולוגיים וגיאולוגיים מפורטים של 11-11ששת הפרקים של החלק השלישי בעבודה )פרקים 

ראש הנקרה(. הֵתאורים -חופי פלשת, השרון וקיסריה, סף הכרמל, מפרץ חיפה וחוף הגליל המערבי )עכו  –קטעי החוף 

א', 1521א'; פרת ושות'  1521א', ב'; פרת,  1525המורפולוגיים, אשר במקורם נכתבו על ידי פרת ושותפיו )בקלר ושות', 

גיאומורפולוגיות של רצועת החוף מזיקים בדרום עד -א'( כדברי הסבר לסדרת מפות גיאולוגיות 1521; פרת,  1521ב',  

, שוב נבדקו בשדה, פורטו והורחבו מאוד. הנופים המתוארים הם אלה של 15505555.1ראש הנקרה בצפון בקנה מידה  

טרם הבנייה המסיבית בעשרות השנים האחרונות, אך אליהם נוספו תאורי המבנים החופיים והימיים הגדולים 

המשפיעים על המורפולוגיה החופית, אשר הוקמו לאורך החוף. חזרות קצרות על כמה מן התאורים המורפולוגיים 

והליתולוגיים, אשר שמשו בפרקי שני חלקיה הראשונים של העבודה, נעשו על מנת שלא לפגום בשלמות התאורים 

 וברציפות הקריאה בהם. 

במהדורת הספר הנוכחית הוקדש מקום נרחב לתאורי הממצאים הארכיאולוגיים ולתעוד היסטורי של אתרי עתיקות 

גיאומורפולוגיים -בחוף היבש ובקרקעית הים למרות שְמֻכָּונּות )אוריינטציה( הספר היא להבטים הפיסיים והגיאולוגיים 

 של החופים. זאת משתי סיבות עיקריות: 

)א( הממצאים הארכיאולוגיים המצויים באתריהם בחופים ובקרקעית הים מהווים סמני זמן מהימנים, אשר, כאמור 

לעיל, בעזרתם ניתן לתארך שכבות סדימנטים ושינויים במפלס פני הים שהתחוללו בעבר ולתאר את התפתחות הנוף 

“ תעלומות ”במהלך תקופת הרביעון. יתר על כן, ניתוח של תפוצתם ושל תנוחתם על קרקעית הים מאפשר הבנה ופתרון 

שבהן התחבט הדור הראשון של הארכיאולוגים הימיים, כגון ניהול סחר ימי בערי החוף בעת העתיקה בלא שנמצאו 

בקרבתן מתקני עגינה ושרידי ספינות או כיצד מבנים ימיים חסונים, דוגמת נמלי קיסריה ועכו, חדלו לתפקד ונהרסו. 

 , המתאר את מבנה החופים והתהוותם.1תאורי הממצאים מסוג זה משולבים בעיקר בתוך פרק 

)ב( שרידי ערי החוף העתיקות ושרידי החציבה האינטנסיבית לאורך החופים הסלעיים מהווים אתרים נופיים בולטים 

חלק מהותי של תאורי קטעי החוף בפרקי חלקו השלישי של הספר. תאורי האתרים החשובים מֻלִּוים בתאורים   –

ארכיאולוגיים והיסטוריים קצרים, אשר מלמדים על השפעתה של הסביבה החופית על האדם ופעילותו הכלכלית ושל 

השפעת האדם על עיצוב סביבתו הימית והחופית, שהלכה והתגברה בחלוף הזמן, ובהפניית הקוראים המתעניינים 

 למקורותיהם.

(, אשר לוקטה ונערכה xxiiבעמוד    5.1טבלת התקופות הארכיאולוגיות והתרבותיות העיקריות בארץ ישראל )טבלה  

על ידי א' גלילי, ארכיאולוג ימי ברשות העתיקות, נועדה לַסֵּיע בתאורים הארכיאולוגיים המשובצים בפרקי העבודה 

 השונים.

תאורים קצרים של הצמחיה האופיינית הגדלה על תשתיות הקרקע והסלע השונות שולבו גם כן בתוך פרקי העבודה 

בגלל החשיבות הגדולה שיש ליחסי הגומלין ההדוקים ביניהן )ובין האקלים, הקרבה לים והטופוגרפיה( להתפתחות 

 הנופים החופיים. 

כל פרק תומך ביתר פרקי העבודה, והוא נתמך על ידיהם   –כל אחד מפרקי העבודה מוקדש לנושא חופי עיקרי אחד  

ומקושר אליהם באמצעות הפניות לתאורים רלבנטיים, ציטוטים ותמונות בחלקי העבודה השונים. אין רציפות מפרק 

 לפרק, וניתן לקרוא כל אחד מהם בנפרד ובמנותק מיתר חלקי העבודה. 

העבודה נועדה לקוראים המתעניינים בחוף ובתהליכים המתחוללים בו ובסביבתו ולקוראים העוסקים בתחומים 

ֶהֵקפיים לידיעת החוף. היא מלווה בשפע של תמונות, איורים ומפות )בדרך כלל השימוש ברשת הקואורדינטות הישנה(. 

השימוש במונחים מקצועיים, נוסחאות, גרפים וטבלאות מינימלי על מנת שלא להכביד על הקורא. עם זאת, אין הכתוב 

בהזמנת השרות לשמירת איכות הסביבה, משרד הפנים )כיום המשרד להגנת הסביבה(,   0890-0891המפות הוכנו על ידי א' פרת בשנים   1.3  ____________________________________________________
א'(. הן נסרקו ופורסמו 0891ב',  0890כבסיס לתכנית מתאר ארצית מתוקנת לתכנון הפיתוח של חוף הים התיכון של ישראל )פרת ושות',  

ק"מ מזרחה   0-הוכנה במכון הגיאולוגי מפה גיאומורפולוגית חדשה, המשתרעת עד כ   0111. בשנת  ) (Hall, 1997ח של המכון הגיאולוגי  "בדו
יחידות מיפוי, עבור המשרד להגנת הסביבה לצורך אכיפת חוק החופים וכחלק מבסיס הנתונים של רצועת החוף,   01מקו החוף ואשר בה  

  ). 0111ויעמוד לרשות מקבלי ההחלטות והמתכננים בעתיד )זילברמן ושות',  GIS) –אשר יישמר במערכת המידע הגיאוגרפית )ממ"ג 
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מתפשר על האיכות המדעית, הוא מעוגן בתצפיות ובנתונים מספרות מדעית וטכנית ענפה מתחומים מגוונים 

 ולמעוניינים יש הפניה נרחבת אל מקורות המידע.
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 זר תודות
. המחברים מביעים את תודתם לאנשי המכון הגיאולוגי 1551-1555עבודה זו בוצעה במקורה במכון הגיאולוגי בשנים 

לעמוס סלומון, אשר תרם את הפרקים העוסקים בצונאמי ובמשקעי הצונאמי, וסייע רבות בהוצאתו לאור של חיבור   –

זה; דן גיל, שותף לעבודות בנושאי החוף במכון הגיאולוגי, אשר נשא בחלק נכבד מעבודת השדה וסייע בדיונים, עצה 

וליבון בעיות רבות; רמי וינברגר, שִלָּונּו ברבים מימי השדה, וטכנֵאי המכון הגיאולוגי, ד' ארגס ז"ל, ר' מדמון, י' מזרחי, 

 ד' סידי וי' רפאל שִלֻּונּו ברבים בימי השדה. 

תודת המחברים לרבים וטובים, אשר סייעו בנתונים, יעוץ ודיון, הערות והארות, ביקורת על הכתוב ועבודות ִמחשּוב 

ושדה, ואלה הם )ללא ציון תואר ובסדר א"ב(: ר' אורטל מהרשות לשמורות הטבע והגנים הלאומיים, א' איילון, אוֵצר 

במוזיאון ארץ ישראל, י' איילון מבית ספר שדה חוף הכרמל במעגן מיכאל, ש' אילני,                    “  אדם ועמלו ” ביתן  

לבין, ז"ב בגין, ג'"ק הול, א' כפרי, ז' לוי ונ' פורת מהמכון הגיאולוגי, ד' באומן וח' צוער מהמחלקה -א' אלמוגי 

גוריון בנגב, ר' גופנא וי' רול ז"ל מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת    -לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן 

 –תל אביב, א' גלילי, י' הּוסטר וי' שרביט מרשות העתיקות, ד' דיקסטרו, ד' הלבר ור' קלינגר מחברת נמלי ישראל  

מכון טכנולוגי לישראל, א' דנין ז"ל מהמחלקה   –פיתוח ונכסים בע"מ, נ' דרימר מהמכון לחקר הנדסה ימית בטכניון  

לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, א' הכט וצ' רוזנטראוב מהחברה לחקר ימים 

כספא, ד' סיון, נ' קרמון וא' רבן ז"ל מהמכון ללימודי ים והחוג לציביליזציות ימיות -ואגמים בחיפה, י' טור 

סביבה, גיאולוגיה וגיאוטכניקה בע"מ באזור התעשיה חמן בחבל   –באוניברסיטת חיפה, א' וגנר וא' טייב מאדמה  

מודיעין, מ' טלסניק מהפקולטה להנדסה בנאית )קרקע( בטכניון, מ' ליכטר מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה 

תכנון המים לישראל, א' מרכוס, מנהל האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית   –העברית, ח' מיכלסון וע' שכנאי מתה"ל  

אילן, ד' צביאלי מחברת תהליכים חופיים וימיים בע"מ -אשקלון, מ' נצר מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בר 

בזכרון יעקב, א' קיט מהפקולטה להנדסת מכונות באוניברסיטת תל אביב, מ' קליין מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה 

ל ממכון זינמן לארכיאולוגיה " תל אביב, א' רונן ז באוניברסיטת חיפה, צ' רון מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת  

באוניברסיטת חיפה וא' שש מהמחלקה לגיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. א' אדלר ור' אלקלעי מהמחלקה 

לפיקוח ים במשרד להגנת הסביבה סייעו בידינו להשתתף בטיסות לאורך חופי הארץ, ורבים מתצלומי האוויר צולמו על 

ג', 011.11  11.10ג',  11.2א',  011.1  11.12א',  11.11ד',  1.11א',  1.5ג',  01.2  1.11תמונות  ידי אופק צילומי אוויר בע"מ ) 

0 5.10ב',  1.5ד',  01.1  01.11  1.2ב',  1.1( ואלבטרוס צילומי אוויר בע"מ )תמונות  11.1-ו   11.1א',  12.10ב',  012.12  12.2

 ב'(. 11.12-ו 11.12

לבין, א' גוליק, א' גלילי, א' גרוסמן, ד' דיקסטרו, ד' הלבר,             -מידע בע"פ שצוטט נתקבל מא' איסר, א' אלמוגי 

כספא, ר' יהל, ש' ינקלביץ, ע' כץ, א' מרכוס, ד' ניב, י' ניר, מ' נצר, ע' סביר, א' פורטוגלי, י' פורת, נ' פורת,        -י' טור 

נ' פפאי, ד' צביאלי, ח' צוער, ב"ז קדר, א' קיט, ר' קלינגר, ד"ס רוזן, א' רונן ז"ל, א' רבן ז"ל, י' רול ז"ל, א"ר שדה,       

 מ' ָשֵלו, י' שרביט וא' שש. 

          1.11שימוש בתמונות רבות בעבודה נעשה באדיבות בעלי זכויות היוצרים עליהן: אופקים בגיאוגרפיה )תמונות  

(, בית הספר למדעי הים על שם 11.1(, אקולוגיה וסביבה )תמונה  11.12(, אלבטרוס צילומי אוויר בע"מ )תמונה 0.15-ו 

(, הארכיון ההיסטורי 2.1צ'רני באוניברסיטת חיפה והחברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )תמונה  

ג'(, 1.11ג'(, החברה להגנת הטבע )תמונה  11.12א'(, הוצאת אריאל, ירושלים )תמונה  11.11של קריית טבעון )תמונה  

ב'(, החברה לחקר ימים -א' 11.11-ו   11.11ב',  11.11ב',  2.0ב',  1.11החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה )תמונות  

(, המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית 1.15-ג' ו -ב' 1.2ב',  -א' 01.1  00.1  01.11  01.12  01.2  1.0ב',  1.1ואגמים )תמונות  

פיתוח   –, שהופקו עבור ובמימון חברת נמלי ישראל  1.2-ו   01.11  01.1  1.1מכון טכנולוגי לישראל )תמונות    –בטכניון  

, ותמונות 10.1-ג' ו -ב' 12.11א',  11.11ונכסים בע"מ(, המכון ללימודי ים ע"ש רקנאטי באוניברסיטת חיפה )תמונות  

מעזבונו של א' רבן ז"ל, המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי, אוניברסיטת   11.1-ב' ו 011.0  11.15א',  1.15א',  1.11
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 –חברת נמלי ישראל  ב'(,  11.12(, חברת החשמל לישראל )תמונה  1.1-ו   1.2חיפה(, המשרד להגנת הסביבה )תמונות  

א'(, לשכת 11.11עיתון יומי )תמונה    –א'(, ידיעות אחרונות  10.11-א' ו 10.15א',  11.12פיתוח ונכסים בע"מ )תמונות  

דמותה של ארץ )תמונה   –א'(, מכון דש"א  11.2(, מוזיאון הארץ )תמונה  11.1-א' ו 1.0העיתונות הממשלתית )תמונות  

0 01.15  1.10א',  1.11ד',  -א' 1.1צבי )תמונות  -ההוצאה לאור )כיום מודן הוצאה לאור( ויד בן   –ב'(, משרד הבטחון  1.1

סקרים   –ב'(, לוין מ'  11.0-ו   11.2ב',  010.11  12.11ב',  11.11א',  011.1  011.11  11.15ב',  11.2א',  11.0א',  02.1  1.10

(, משרד 12.1, אתר טבע ונופים בישראל )תמונה  iNature – (, ע' מנדלסון 11.10גיאולוגיים וגיאוטכניים בע"מ )תמונה 

מ " אדםה, מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע   –ב'(, ד' נחמיאס  10.1תמונה    –  1:1550555העבודה )מפת גיליון חיפה,  

ב'(, עמותת ידידי קיסריה -א' 11.11תמונות  –ב'(, עיריית תל אביב )אתר העירייה: משפת הים לטיילת להב 11.2)תמונה 

 American Geophysical Union (AGU)ב'(,  -א' 11.11-ב' ו 011.5  11.0ד',  -ג' 1.5מכמני קיסריה )תמונות    –העתיקה  

 Centre National de la Recherche(0  1.15)תמונה    American Meteorological Society (AMS)(0.110-ו 1.11)תמונות 

Scientifique (CNRS Ēditions)   ד'(,  -ג' 1.11)תמונותElsevier BV    א', 1.1ב',  01.15  01.11  01.1  1.1[0  1-1ה'] 1.1)תמונות

)תמונה   Geological Society of London Publishing House(0  0.21-א' ו 0.25ג', 0.11א', 0.15א', 00.12 0.11ג', -ב'0.11

)תמונה   Lia-Marine Ltd  (0 10.1-ו   10.1)טבלאות    Golik et al., draftב'( , 0.12-ו   0.11)תמונות     Hodder-Arnoldב'(,1.15

 LPP Ltd – formerly Laser Pagesג'(, 11.12חנות וירטואלית למכירת צילומי אוויר )תמונה    –  Lowshotא'(,  11.12

Publishing Ltd     (0  15.12-ו   015.2  05.1  05.0  02.5  00.0  2.1א',  1.15)תמונותMuséum National d'Histoire Naturelle 

0 11.1)תמונות   Røhr Productions Ltdב'(,0.25)תמונה   State University of New York at Binghamptonד'(,1.2)תמונה 

(0 1.12)תמונה     Seismological Society of America (SSA)(1.10)תמונה   Royal Society of London(10.110-א' ו11.11

Society of Economical Paleontologists and Mineralogists (SEPM) – Society for Sedimentary Geology   תמונות(

 University of Chicagoא'(, 1.2-ו   1.5)תמונות     Springer Verlag GmbH(2.10-ה' ו1.2א', 0.22א', 0.15ב', 0.12א', 1.15

Press    ב', ד'(. ציטוטי המקורות של התמונות ברשימה שלעיל וציטוטי מקורות של תמונות חופשיות 0.11)תמונות

 לשימוש, שאינן ברשימה זו, מצוינים בכותרי ותאורי התמונות.

מספריית הקונגרס האמריקאי בתוך מצגת(,                10.5-ו   10.2תמונות נתקבלו גם כן באדיבותם של ד' אדלר )תמונות  

ב' בתוך מצגת(, ט' אלמגור 10.11א'(, א' איתיאל )תמונה  1.11ב'(, א' איסר )תמונה  12.1-ב' ו 11.1י' איילון )תמונות  

א'(, ב' גליל )תמונות       0.1-ו   2.15(, ד' גיל )תמונות  11.11ב'(, נ' בקלר )תמונה  12.10(, ז' אלמוג )תמונה  5.15)תמונה  

ג', 011.11 011.5 01.12 0-, ג'2-ג'1.11ד', -ג'01.5 01.12 1.11ב', -א'1.11א', 01.15 01.1 1.1ד'(, א' גלילי )תמונות -ב'12.11

ד' וטבלת התקופות -א' 11.15-ו   11.5ג',  12.12ב',  -א' 12.11א',  12.11ב',  011.5  11.0ב',  -א' 11.11א',  11.11

תמונה פנימית(, א' דותן -ג' 1.15(, א' גרייצר ) 11.15הארכיאולוגיות והתרבותיות בארץ ישראל(, א' גרוסמן )תמונה  

חלק יבשתי(,              -15.1-ו   02.1  1.5א',  01.1  1.1(, ג'"ק הול )תמונות  2.11ו'(, א' דנין ז"ל )תמונה  -ה' 11.12)תמונות  

ג' בתוך מצגות(,      -א' 12.0-א' ו 11.10א',  11.12(, י' מורג )תמונות  0.11א'(, מ' ליכטר )תמונה  15.11א' יורמן )תמונה  

 011.0  5.21(, א' מרכוס )תמונות 2.1ג'(, י' מקובסקי )תמונה -ב'1.11ג'(, י' מרט )תמונות 1.11-ו 1.2ח' מיכלסון )תמונות 

(, ד' עמיר 0.12(, י' סלע )תמונה  1.12(, מ' נצר )תמונה  5.10-א' ו1.1א'(,  י' ניר )תמונות 12.12(, י' נדל )תמונה 11.11-ו 

ב'(, ד' פרימרמן 2.0א'(, י' פורת )תמונה  11.15(, מ' פולקמן ז"ל )תמונה  11.11(, ר' עמיר )תמונה 11.2-ו 11.1)תמונות 

מספריית הקונגרס האמריקאי בתוך מצגות(, ד' צביאלי   11.11-ד' ו -ג' 011.15  11.11תמונת ַלְוין ותמונות  -2.15)תמונה 

0 15.0ב',  -א' 015.2  15.1ב',  -א' 01.11  1.10ג',  -א' 01.2  01.1  01.11  01.10  01.11 01.11 01.11 01.11 1.15ב', -א'1.5)תמונות 

תמונה פנימית(, -10.11-ו   010.0  010.1  012.11  12.10ג',  -ב' 11.11ג', -ב'11.12א', 11.11תמונה פנימית, ב', ד', -א'11.11

א'(, מ' קליין )תמונה 11.1(, א' קדר )קדמור מהנדסים בע"מ( )תמונה 1.1-ו 1.0א'(, א' קיט )תמונות 0.12ח' צוער )תמונה 

א', ב', 15.1חלק ימי,  -015.1  1.1ב'(, א"ר שדה )תמונות  -א' 11.11א'(, צ' רון )תמונות  10.11(, ר' קלינגר )תמונה  0.11

תמונה פנימית, -1.11ג'(, ל' שטדלר )תמונות  -א' 11.15ב'(, א' שחורי )תמונות  15.11-ג' ו -א' 15.11ב',  015.15  15.1

(, ה"ל שטרים ז"ל )תמונות 11.11(, ג' שטיינברג )תמונה  011.15  011.10  11.11ב',  11.0א',  11.11ג',  11.11ג',  5.21
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א'          011.11  11.1)תמונות    R.L. Cleave(0  11.5)תמונה    A.A. Burkeב'(,  11.11-ו   11.1ב'(, י' שרביט )תמונות  -א' 0.15
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 Marine(0 0.15-ו   0.11(, תפוז )תמונות  10.1ב'(, רשות נחל הקישון )תמונה  -א' 11.25א', ג',  11.15)תמונות  

Environmental Issues  (0 1.11)תמונהMynet  0 11.11ג',  1.11תמונות    –ב'(; תמונות ממקורות לא ידועים  11.11)תמונה

א'  11.15א',  15.15ב',  5.11א', 2.0ב', 2.1ב', 1.2ג', 01.1 1.1א',  0.11א', 1.11תמונות  –; תצלומי אוויר 12.11-א' ו11.11

ב', -א' 11.12א',  011.11  11.15ב',  11.11תמונות    –  Google Earth. כמו כן, נעשה שימוש בתמונות ַלְוָין מתוך  11.11-ו 

א'             10.11ב',  10.15א',  010.1  11.11א',  011.5  011.2  11.1א', ד',  11.12ב',  11.11א',  011.15  011.12  11.11ב',  11.15
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זכויות יוצריהן פג, מצוין בהסברים המלווים אותן. מקורן של תמונות, שהופיעו בפרסומי המכון הגיאולוגי, ומקורן של 

 התמונות, אשר צולמו על ידי המחברים, כלל אינו מצוין. 

לב"ש כהן, מנהלת מחלקת השרטוט במכון הגיאולוגי, ובנות ִצוותה ח' נצר ונ' אלמוג, אשר השקיעו תודה מיוחדת  

 הרבה מאוד מזמנן ומרצן בעזרה בשרטוט איורים, השבחת תמונות והוצאת העבודה לאור.
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 א. תשתית   

 . מורפולוגיה של מישור החוף ומפתן היבשת העליון1

 . מורפולוגיה1.1

של ישראל וצפון סיני, הכוללת את מישור החוף ומפתן היבשת ואת מדרון   (continental terrace)מדרגת היבשת  

מזרחי של הים התיכון(, קשתית בצורתה והיא הולכת ונעשית צרה -היבשת המשתפל אל האגן הלבנטיני )האגן הדרום 

 (.1.1ותלולה יותר מדרום כלפי צפון ככל שהיא רחוקה יותר ממוצאי הנילוס )תמונה 

( נמשך 1ובעבודה זו גם מישור חופי( )תמונה    ,  (maritime plain, coastal plainמישור החוף של צפון סיני וישראל 

מסבחת ברדאוויל בדרום עד ראש הנקרה בצפון. גבולותיו של מישור החוף הם הים במערב וההרים של פנים הארץ 

בדרום )סיני( ובמזרח )ישראל(. מישור החוף משתפל בשיפוע מתון ממרגלות ההרים עד קו המים, וממשיך משם כמפתן 

מ',   011מזרח סיני מתחיל מישור החוף ברום  -מ' ללא שינוי מורפולוגי ניכר. למרגלות הר ִהיָלל בצפון 111-01עד עומק 

מ' מדרום לכרמל. אורך המישור החופי בישראל )כולל רצועת  01-מ' למרגלות הרי יהודה ולכ 161-111-מתנמך והולך ל

ק"מ, למרגלות הכרמל פוחת רוחבו     00-01-ק"מ, מול הרי יהודה הוא מצטמצם ל   01-ק"מ. בסיני רוחבו כ  001-עזה( כ

מ' בלבד מול ראש הכרמל בחיפה . שיפועי המישור החופי מתונים מאוד,    111-מ' בתל שקמונה ולכ 011ק"מ עד  11-מ 

ק"מ, אך   10-11-מול חיפה. בעמק זבולון שוב מתרחב מישור החוף ל  1.60-מול רפיח ו 1.00עריש עד -מול אל 1.100-מ 

 ק"מ בנהריה ונקטע ברכס ראש הנקרה. 0-ק"מ בעכו, כ 7-הוא מצטמצם לכ

 
(: מפתן היבשת ומדרון היבשת 19aH, 0811-ו 1991. שולי היבשת של צפון סיני וישראל )מתוך ברטוב, 1.1תמונה 

מזרחי הטבוע של דלתת הנילוס. הוא הולך ונעשה צר ותלול -מול סיני וישראל )המחוז הדרומי( הם האגף הצפון
טעו על ידי העתק יגור כרמל )המחוז הדרומי(. הבתימטריה החלקה -עם המרחק ממוצאי הנילוס, עד לִהקָּ

והמעוגלת של שולי היבשת מופרעת על ידי גלישות גדולות )גלישות פלמחים ודור מול ישראל(. שולי היבשת 
מ'. מפתן  0H –מצפון להעתק )המחוז הצפוני( צרים ותלולים מאוד, וקניונים רבים חותרים בהם. רווח אנכי 

 צבעוניות.  –אפורה כהה; תצורות גבעיות והרריות  –אפור; דלתת הנילוס  –ירוק בהיר; מישור החוף  –היבשת 
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ק"מ מול חיפה, אך הוא   11-ק"מ מול רפיח וכ   01-עריש לכ -ק"מ מול אל   01-גם מפתן היבשת הולך ונעשה צר מכ 

ק"מ במפרץ חיפה מול עמק זבולון. מול הגליל המערבי מפתן היבשת צר ותלול בהשוואה לזה שמול   10-מתרחב ל 

מול עכו   1.00-ק"מ מול ראש הנקרה, ושיפועיו נעשים בהדרגה תלולים, מ  0ק"מ מול עכו עד  10החוף הדרומי: רוחבו 

 מול ראש הנקרה. 1.10עד 

משקעים ובעונת גשמים -תיכוני שולט על רובו של המישור החופי. אקלים זה מאופיין בקיץ חם ודל -האקלים הים 

_________________________  
( שטחי מחשופי הכורכר על פני 4(; ) 4112הסבר מפורט על שיטת המיפוי בתוך האן ושות' )  –( שטחי הכורכר במישור החוף 1) 1.1

השטחים המסומנים במפה הם מתוך המפה הקיימת היחידה, המתארת את כלל מחשופי הכורכר על  –קרקעית מפתן היבשת 
חתכים סונריים .  (Almagor et al., 1997) 1881-', אך פורסמה לראשונה ב1891-פני מפתן היבשת. מפה זו הוכנה בראשית שנות ה

(, צילומים אקראיים שנעשו בקצה המפתן 1.1', שחצו את קצה המפתן היבשתי )תמונה  1891-וסייסמיים רבים מאז שנות ה 
', גילו 4111-ימיים בראשית שנות ה -ומיפוי מפורט של שטחם זעירים, בייחוד באתרים מיועדים לקידוחי נפט תת   היבשתי 

מחשופי סלע זעירים רבים של רכס כורכר קבור לאורך קצה המפתן היבשתי ומספר רכסי כורכר קבורים במדרון היבשתי העלי 
(Golik, 1993; Fugro 2012a, b) אלומתי מפורט ברזולוציה גבוהה של שולי היבשת, -, אך אלה עדיין לא מופו. תוצאות מיפוי רב

 (.  11.1.4111, עדיין לא פורסמו )א"ר שדה, מידע בע"פ, 4111-4111שנערך בין השנים 

; )ב( מפת שטחי הכורכר (0811,8nd,C81vo ,1HH0)תווי הנוף במישור החוף: )א( מפת תבליט ספרתית מוצללת ‘. ב-‘א1.1תמונה 
שטחי הכורכר במישור  –. מקרא: סגול A1m8gor,et,81. ,1997)( ועל פני מפתן היבשת )מתוך 1H11‘, במישור החוף )מתוך האן ושות

 ‘(;מ 1דונם, שטחים חשופים ושטחים מכוסים בחול וקרקעות בעובי עד  17H HHH-החוף במפה הגיאולוגית של ישראל )כ
דונם; הם מסתירים חלק משטחי הכורכר במפה  HHH 90-)כ 1H11-ב‘ שטחי הכורכר החשופים שמופו על ידי האן ושות –כתום 

 .1.1מחשופי כורכר על פני מפתן היבשת –; שחור 1H11(1.1‘, הגיאולוגית( )מתוך האן ושות
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הנמשכת כחצי שנה, מאוקטובר עד אפריל, כאשר 

, יורדת בחודשים 707-מסת הגשמים העיקרית, כ 

דצמבר, ינואר ופברואר. כמויות הגשמים השנתיות 

מ"מ         011-011-הממוצעות פוחתות מצפון לדרום מ 

מ"מ במישור החוף           611-011-בגליל העליון ל 

ימי גשם   61-01-ימי גשם בצפון הארץ ו   71-61-)כ 

מ"מ בעזה. רצועה צרה של אקלים   001-במרכזה( לכ

ערבתי צחיח למחצה, השורר במישור החופי של 

רצועת עזה, המאופיינת בכמות גשמים שנתית 

ימי גשם בשנה(   01-מ"מ )כ   011-001ממוצעת בת  

תיכוני לאקלים -מפרידה בין האזור האקלימי הים 

מ"מ בשנה ממוצעת(   011-המדברי הצחיח )פחות מ 

 –השולט בדרום ישראל וצפון סיני )רשות המים  

 גשמים לישראל(.

י                     ל הישרא החוף  מישור  לק  חו ו  ז דה  בעבו

קטעים, וזאת על סמך מאפיינים מורפולוגיים,   6-ל 

. הקטעים הם, מדרום 16-11המתוארים בפרקים  

ק"מ(,   00ק"מ(, חוף השרון )   01לצפון: חוף פלשת ) 

ק"מ(, מפרץ   00ק"מ(, סף הכרמל )   0חוף קיסריה ) 

ק"מ(. תחומי   01ק"מ( וחוף הגליל )   01חיפה ) 

 ג'.1.0מסומנים בתמונה הקטעים 

ק"מ בצפון סיני )מסבחת   76קו החוף, שאורכו       

ק"מ בין רפיח לחיפה )ראש   100-ברדאוויל( ו 

משתנה הכרמל(, מתאר קשת רחבה, שכיוונה  

 00מזרח( ברפיח לאזימוט  -06-)צפון   060מאזימוט  

(. 0.00סמוך לתל שקמונה )תמונה   00-בחוף הכרמל ו

בקטע שלאורך חוף דדו בחיפה, בין מגדלי הכרמל 

, 000.00-006.6לכביש דרך הים, כיוון החוף הוא  

החוף הבלתי מפורץ היחיד בישראל,   –  6.6בהתאמה 

(. קו החוף חולי וחלק ברובו פרט לכפיפות קטנות 10.01-ו   6.7; תמונות  10.0-ב' ו6.0שפונה מערבה מן הצפון )פרקים 

-קיסריה, שפך נחל תנינים וחופי דור -בשפך נחל ֹשורק )חוף פלמחים(, יפו וקטעי חופים סלעיים במכמורת, שדות ים 

ק"מ(.   01עתלית. קו החוף החלק מסתיים בראש הכרמל ומתחדש לאורך החוף הקשתי של מפרץ חיפה ) -הבונים ונוה ים

ק"מ   01)כיוון צפון( מדרום לראש הנקרה ואורכו   10בעכו לאזימוט  100משתנה מאזימוט חוף הגליל המערבי, שכיוונו 

בין עכו לראש הנקרה, אף הוא ברובו חולי וחלק פרט לכמה קטעי חוף סלעיים בין עכו לשבי ציון ובין אכזיב לראש 

 . 00הנקרה. חופי לבנון, שלאורכם רק מעט קטעים חוליים, בעיקר סביב שפכי נחלים, נמשכים בכיוון כללי לאזימוט 

 –מערבה לקו המים )חוטם הכרמל הטבוע  -ק"מ צפון   11-מערבה מהרי שומרון עד כ -הר הכרמל, המשתלח צפון 

כרמל, אשר מפריד בין הר הכרמל לבין עמקי יזרעאל וזבולון ונמשך לאורכו הרחק -ה'(, והעתק יגור10.0-ו 11.0פרקים 

מזרחי של -(, מחלקים את מדרגת היבשת לשני מחוזות. המחוז הדרומי הוא אגפם הצפון 11.1-ו 1.0, 1.1הימה )תמונות 

ק"מ לתוך הים התיכון. מחוז  101-, המזדקר כNile Cone or Nile Fan)–ימי )מניפת הנילוס -דלתת הנילוס והמשכה התת

 
תרשים סכמטי של תווי הנוף העיקריים: רכסי כורכר ‘. ג1.1תמונה 

חוף ואונות חול מנושב לאורך החוף. בקע הקישון, -מקבילי
כרמל ואחיהוד, מפריד בין מישור -המוגבל על ידי העתקי יגור

ההעתקים, הנמשך מצפון סיני, לבין הגליל, שבו -החוף הדרומי דל
רבים ההעתקים הרוחביים, הנמשכים מפנים הארץ אל מפתן 

 קטעים בעלי מורפולוגיה ייחודית. 6-היבשת. החוף חּולק ל

 

 תצורות ההר

 חול מנושב

 העתק
 נחל

 רכס כורכר

 גליל

 מפרץ חיפה

 סף הכרמל

 קיסריה

 שרון

 פלשת

 נ. קישון

  ראש

 נ. שורק

 נ. לכיש

 ג
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זה מתמשך ממוצאי הנילוס במצרים עד ראש הכרמל, והוא נשלט על ידי סדימנטים סיליציקלסטיים המוסעים מדלתת 

 (;Nir, 1973, 1984היכן שמישור החוף הוא הרחב ביותר  סיני עד מרכז ישראל -הנילוס. רובם שוקעים מול חופי צפון 

(Gvirtzman et al., 1997 .שקיעתם של סדימנטים אלה קברה את התבליט הקדום, והם שיוצרים היום את מדרגת היבשת .

(. התחום הרדוד )עד 1.1גלישות קרקע גדולות במדרון היבשתי מַעוותות במקומות אחדים את שיפועו הרגולרי )תמונה  

(. במחוז הצפוני, שאליו מגיעים מעט 6החוף ִהּנֹו התא החופי )הליטורלי( של הנילוס )פרק  -מ'( סמוך   01עומק  

, 11.11; תמונות  11.0.0סדימנטים מהנילוס, מדרגת היבשת צרה ותלולה, העתקי הגליל המערבי נמשכים בתוכה )פרק  

 (Almagor and Hall, 1984; Almagor, 1993; Almagor(, והיא נחתרת על ידי קניונים המשננים את שוליה11.10-ו 11.11

(and Schilman, 1995; Sade, 2006  ק"מ ועומקו בין  6(. הגדול שבהם הוא קניון אכזיב, שרוחבו עד 11.1-ו 1.1)תמונות

מזרחה במדרון היבשתי. ראשו, שִנְשָבה על ידי המשכו -מ'. קניון אכזיב חותר באלכסון דרום   001-011ערוצו לשוליו  

 (,Almagor, 1992aק"מ בלבד מקו החוף   0.0ימי של העתק ראש הנקרה הנמשך מפנים הגליל מערבה, נמצא  -התת 

(b,1993 ראש הנקרה. כֵּף ראש הנקרה -. מישור החוף של הגליל נקטע על ידי העתק ראש הנקרה, המרים את רכס אדמית

ק"מ הימה. חוף   11-מ' מעל לים, והמשכו הטבוע נמשך כ   71-מתנשא יותר מ   –הוא קצה הרכס ביבשה    –)סולם צור(  

 .16-ו 11הגליל מתואר בפרקים 

 (eolianמישורי החוף של צפון סיני וישראל וחלק ניכר של מפתן היבשת דהיום הם בעלי מורפולוגיה מנושבת 

(morphology .    הם מכוסים בחֹוִלּיֹות(dunes) אשר מאזור עזה וצפונה התייצבו, התאבנו ויצרו רכסי כורכר מקבילים ,

(. רכסי הכורכר 1.0; תמונה  0.0ביניהם, וכן במוצרי בליה של חול )קרקעות חמרה למיניהם( )פרק    1.4לחוף, ומרזבות 

; גבירצמן, 1076יוסף,  -; ניר ובר 1076,  1060; דן ויעלון,  1061במישור החוף מופו ותוארו על ידי חוקרים רבים )איסר, 

 ;Picard, 1943; Avnimelech, 1950, 1952, 1962; Itzhaki, 1961; Issar, 1968; Horowitz, 1978, 1979;1006; סיון, 1001

Neev et al., 1987; Gvirtzman et al., 1998  .)מיפוי מפורט של מחשופי הכורכר בכל שטחה של ורבים אחרים לאחר מכן

( על בסיס ניתוח תצלומי אוויר ואימות בשטח )תמונה 0110בוצע על ידי האן ושות' )   1001,111ישראל בקנה מידה  

משטח המדינה(,   1.007-דונם )כ   00,111-ב'(. שטח מחשופי הכורכר בשטחים שאינם מבונים ואינם חקלאיים כ 1.0

 –  1000עובי( )ברטוב,    ' מ   1וביחד עם שטחי הכורכר, שכמעט נחשפים או המכוסים בחלקם בחול וקרקעות )עד  

משטח המדינה(, שרובם במישור   1.007-דונם )כ 071,111-מַפַתצלּום גיאולוגית של ישראל(, משתרע הכורכר על פני כ

סיני, שאקלימו צחיח, לא נתאבנו החוליות לכורכר, והן משתרעות על פני רצועה, שרוחבה יותר   החוף הדרומי. בצפון  

 Shata,1959; Tsoar, 1974; 1007קמ"ר, בין תעלת סואץ במערב לנגב במזרח )צוער,    0,111-ק"מ ושטחה כ   01-מ 

(Kamel et al., 1982. 

רכסי הכורכר במישור החוף ובמפתן היבשת ארוכים וצרים, והם יוצרים אלומה קשתית במקביל לכיוון החוף )תמונה 

כולה הולכת וצרה כלפי צפון. מספר הרכסים, הן ביבשה והן בים, הולך ופוחת מדרום לצפון. שיפולי (. האלומה ב'1.0

_________________________ 
מרזבה או אבוס הנם מונחים בעברית לא תקנית, שאינם מופיעים במילונים אך השתרשו אצל חוקרים ובספרות העברית המקצועית,   1.4

המתארים עמקים אורכיים צרים בין רכסים ארוכים. השימוש הנפוץ בהם הוא לתאור העמקים האורכיים בין רכסי הכורכר הארוכים, שהם 
  תווים מורפולוגיים בולטים במישור החוף ומתחת לסדימנטים המכסים את קרקעית המפתן היבשתי.

 
טי ללא קנה מידה לרוחב מפתן היבשת ומישור החוף על פי חתכים סייסמיים וקידוחים. חמרה וחול 1.0תמונה  . חתך סֵכמָּ

  ממלאים את המרזבות בין רכסי הכורכר. טין וחרסית, ששקעו על המפתן היבשתי, מכסים את התבליט הזה.
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הרכסים מכוסים בחול מנושב ובאדמה חולית )חמרה(, והמרזבות שביניהם ְרפּודֹות בקרקעות חוליים ובמשקעי בצה. 

רכסים על פני רצועה שרוחבה              0ק"מ. באזור עתלית נותרו   00-רכסים ברצועה שרוחבה כ 0-באזור רפיח ניתן להבחין ב

 ק"מ בלבד, ומאלה נשתייר רכס אחד בלבד, המגיע לחוף הכרמל במבואות חיפה. 1.0-כ

(. הם מגיעים בדרך 1.0הרכסים הסמוכים לחוף )רכסי דור ומגדים ובמידה רבה גם רכס חדרה( בולטים מאוד )תמונה 

מ'. הם שומרים על   011מ'(, ורוחבם )מדוד בין מרכזי המרזבות( עד    01מ' מעל סביבתם )עד רום    01-01כלל לגובה  

ק"מ בצפון פלשת והשרון   61-ק"מ בשפלת פלשת )מרפיח עד אשדוד ים(, כ   60-כ   –רציפות לאורך מרחקים ניכרים  

ק"מ בחוף הגליל. המרזבות הסמוכות  01-ק"מ בחוף הכרמל )מחדרה עד ראש הכרמל( וכ 00-ים עד בית ינאי(, כ-)מַיבנה

ק"מ(. מרכס חדרה מזרחה ִמטשטש בהדרגה אופיים הקווי של רכסי הכורכר והמרזבות. על פי   1-לחוף צרות אף הן )כ 

מ' מעל לסביבתם(, רחבים יותר, פחות רגולריים   01רוב הרכסים הפנימיים )המזרחיים( נמוכים מהרכסים החופיים )עד  

ק"מ. הרכסים   0ומקוטעים יותר. המרזבות שביניהם רחבות יותר מהמרזבות שבין רכסי החוף, ורוחבן מגיע עד  

(. קרקעות וחול 0.0.0המזרחיים ביותר אינם אלא תווי נוף גליים וגבנוניים מבותרים על ידי ערוצים רחבים )תאור בפרק  

מכסים חלקים נכבדים של הרכסים המזרחיים, וגם זו סיבה מדוע המרזבות הרחבות שביניהם כמעט ואינן ניכרות. רכסי 

הכורכר הטבועים במפתן היבשת מתמשכים מאזור סבחת ברדאוויל מול סיני עד ראש הנקרה. כמקביליהם היבשתיים גם 

בנילוס,   (. הם מכוסים ברובם במעטה טין וחרסית, שמקורם ב'1.0הם ערוכים כאלומה ההולכת וצרה כלפי צפון )תמונה 

מתוך הטין של קרקעית הים. הרכסים הטבועים הם גלעיני וגדמי רכסים שגודדו אך במקומות שונים מבצבצים שיאיהם 

מ' מעל   00גובהם אינו עולה על    –מן הרכסים היבשתיים  בעת העלייה של מפלס הים לרומו הנוכחי. הם נמוכים  

(. רכסי הכורכר 1.0-ו 1.0מ' מעל טין הקרקעית )תמונות  11-שביניהם, ושיאיהם אינם בולטים יותר מלקרקעית המרזבות 

; סיון, 1000; גלילי,  1000; אדלר,  1076)אלמגור,    1.0וסייסמי הימיים אותרו, מופו ונלמדו באמצעות סיקור בתימטרי  

1006 ;Rosenau, 1938; Striem, 1954a; Emery and Neev, 1960; Ministry of Transport and Communications 

Charts, 1971; Hall and Bakler, 1975; Hall, 1976; Neev et al., 1976; Almagor, 1979; Almagor and Hall, 1984; 

Eytam, 1988; Eytam and Ben-Avraham, 1992; Fugro, 1998; Golik et al., 1999a; Sade, 2006   ורבים אחרים לאחר

וקידוחים ברכס הטבוע המזרחי )קומורניק ורורליך,  Rosenau, 1938); 1060ימי, -מכן(, מדגמים מפני קרקעית הים )בן

 . Bakler, 1976; Hayati, 1984a, b; IEC, 1978-90, 1993; Fugro, 1998 Komornik and Komornik, 1999)א', ב'; 1066

ממדיות מרהיבות של רכסי הכורכר החשופים והטבועים וסביבתם הופקו על ידי הול -הדמיות מוצללות ותלת 

ועוד(.   (Hall, 2000, 2005; Hall and Calvo, 2005; Sade, 2006; Sade et al., 2006ידי שדה ושותפיהם ובעקבותיו על 

היבשת של ישראל באופן שיטתי, מדויק וברזולוציה בתריסר השנים האחרונות ממפים שדה, הול ושותפיהם את שולי  

 (Sade, 2006)ושימוש בניווט לוויני ואמצעי ִמחשוב מתקדמים   (multibeam sonar)אלומתי -גבוהה באמצעות מדהד רב

 (.11.11-ו 11.6, 11.1, 1.6)תמונות 

ימי, הוא -הרכס הטבוע המזרחי ביותר )הקרוב ביותר לקו החוף(, אשר נמשך מחופי צפון סיני עד ראש הכרמל התת 

ק"מ מהחוף )עומק מים        0-(. מול חוף סיני, כ 1.0-ו   ב' 1.0הבולט והרצוף ביותר מבין הרכסים במפתן היבשת )תמונות  

. מול חופי פלשת (Almagor, 1979)מ' בלבד    01-10מ'(, הוא גבנון נמוך שרוחבו מספר קילומטרים, אך גובהו    01-10

, שנתחו (Makovsky et al., 2018)מ'(. מקובסקי ושותפיו    01-01ק"מ )עומק    0-0.0מ' ומרחקו מן החוף    011-רוחבו כ 

גופי כורכר במפלסים שונים ”גבוהה אשר בוצעו באזור זה, מצאו בו  (resolution)תוצאות של סקרים סייסמיים בהפרדה 

מ' עומקם, שאולי   01הקרקע, שגגותיהם נחשפים בקרקעית או קבורים בעומק רדוד, התוחמים עמקים גדולים, עד  -בתת

ק"מ מן החוף   0-0שחתרו ברכס זה. מול חופי השרון, קיסריה והכרמל רכס הכורכר מרוחק  “  תואמים מערכות ניקוז 

מ' מעל קרקעית המרזבות הקבורות   00-מ'(. רוחבו מצטמצם לכמה מאות מטרים, וׂשיאיו מתנשאים כ   01-01)עומק  

 –מ' מעל קרקעית הים )היינו, פני הטין והחרסית הממלאים אותן(. מול חופי השרון רכס זה אינו רציף   11-שמצדדיו וכ

ולאורך קטעים ארוכים אחרים הרכס אינו קיים קטעים ארוכים קבורים תחת מעטה טין וחרסית בעובי מטרים אחדים,  
_________________________ 

מעולה והופעה   )resolution(, אף שהם נחותים מחתכים סייסמיים מודרניים ובעלי כושר הפרדה  1.1-ו 1.2החתכים הסייסמיים בתמונות  1.1
 נאה מאוד המופקים באמצעות ציוד וטכניקות מתקדמים, הועדפו על פניהם משום שהם מציגים היטב את הנדון בפרק זה. 
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פ א

( עד H.00-H.a0. חתכים סייסמיים לרוחב מפתן היבשת: הסדימנטים בחזית החוף יוצרים סינר, אשר משתפל מתונות )1.1תמונה 
ג'(. במקומות רבים מבצבץ רכס הכורכר הטבוע המזרחי ביותר מבעד -מ מקו המים )חתכים א' ו“ק 1-1.0מ' במרחק  0H-0Hעומק 

מול  –מול אשקלון; ג'  –מול נחל בשור; ב'  –ד'(. החתכים: א' -למעטה הסדימנטים לאורכו של בסיס הסינר )חתכים ב' ו
 .,x0H-0Hמול נתניה. ההגזמה האנכית  –אשדוד; ד' 
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אפיל

. חתכים סייסמיים לרוחב מפתן היבשת והמדרון היבשתי העליון: מפתן היבשת הולך וצר מחצי האי סיני 1.0תמונה 
ממדים בקצה מפתן היבשת מול סיני חשפו קירות כורכר -ד'(. גלישות אדירות-ו‘ צפונה )חתכים ג‘( ב-)חתכים א' ו

 זקופים )חתך א'(. טין נילוטי קובר את רכסי הכורכר. רכס הכורכר הטבוע המזרחי ביותר מבצבץ בקרקעית הים בעומק 
0H-0H  מול חופי סיני הוא יוצר קרקעית סלעית חדודית ברוחב כמה  –מ'  )חתך ד'(. הרכס המערבי אף הוא נחשף

קרקעית,  -ב'(, אך מול חופי ישראל הרכס צר ומקוטע מאוד )חתך ג'(. גלי טין, פרי זרימה סמוכת-קילומטרים )חתכים א' ו
ה,  –חתך מול סבחת ברדאוויל; ב'  –משני עברי רכס זה יוצרים קרקעית גלית )חתכים ג' וד'(. החתכים: א'  מול חרּובֶּ

 .x10מול עתלית. ההגזמה האנכית  –מול תל אביב; ד'  –מזרח סיני; ג' -צפון
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מעתלית עד חוטם הכרמל רכסי הכורכר והמרזבות ביניהם חשופים. רוחב קרקעית הכורכר אפילו מתחת למעטה זה.  

. על שתי המדרגות הקרובות לחוף של ראש הכרמל Eytam, 1988); 1000; גלילי,  1000ק"מ )אדלר,    0-החשופה  כ 

הטבוע אין כלל רכסי כורכר, אך המדרגה השלישית, הרחוקה מן החוף, מכוסה בסדימנטים דומים לאלה של הרכס 

; תמונות 11.0)פרק    (Eytam, 1988; Eytam and Ben-Avraham, 1992; Sade, 2006)המערבי הטבוע מול חוף הכרמל  

 (. 11.0-ו 11.1, 0.01, 1.6

ב'(, לבין הרכס הטבוע המזרחי מצויה 1.7הרכס היבשתי המערבי )הרכס החופי(, שחלקו המערבי גודד )תמונה  בין 

החוף ממולאה -(. המרזבה סמוכת 1.0-ו   1.0,  1.0ב',  -א' 1.0, שתשתיתה כורכר )תמונות  מרזבה אורכית רחבה 

בסדימנטים, שגילם צעיר מגיל הכורכר היוצר את הרכסים. הסדימנטים האלה ביחד עם שכבת החול המכסה אותם, 

החוגר את החוף לאורכו ומשתפל אל המפתן   (sediment apron)שגגה מהווה את קרקעית הים, יוצרים סינר סדימנטים  

(. שעורי הטין והחרסית בקרקעית הים של סינר הסדימנטים גדלים 0.0-ו   0.0,  1.0; תמונות  0.1.1החיצוני העמוק )פרק 

. בדומה לרכסי הכורכר והמרזבות, גם סינר הסדימנטים (Almagor et al., 1988b, 2000)ככל שמתארך מרחקה מהחוף  

מ' מול חוף עתלית,   01-מ' מול חוף עזה עד כ   01-נעשה צר ומשופע יותר כלפי צפון. הוא נמשך מקו החוף לעומק כ 

מול החופים הצפוניים. אף   1.00-מול החופים הדרומיים ל 1.00-ק"מ מהחוף, בהתאמה, ושיפועו גדל מ 0עד  0.0מרחק 

כי שיפועים אלה הם קטנים מאוד, הם בולטים מאוד בהגזמה האנכית הגדולה של החתכים הסייסמיים. המעבר מסינר 

שטוחה של המפתן העמוק, הוא חד ומובהק. במקומות רבים מגיע בסיס הסינר -הסדימנטים, המשתפל לקרקעית הכמעט

עד רכס הכורכר הטבוע המזרחי, אשר סוגר עליו ממערב )ואפשר שהוא פועל כמחסום, שמונע תנועה של חול מסינר 

הסדימנטים אל הים הפתוח( לאורך מרחקים ארוכים. רכס הכורכר הזה אינו רציף, ולאורך מרחקים ארוכים שיפוליו 

;1076המערביים של סינר הסדימנטים מכסים וקוברים אותו ומשתרעים על פני קרקעית הים בעברו המערבי )אלמגור,  

(Almagor and Hall, 1984; Almagor et al., 2000. 

הרכסים המערביים יותר במפתן היבשת התיכון ובקצהו העמוק מתונים יותר מן המזרחיים, וצורתם כשל גלים רחבים 

מ'. בגלל רוחב גליהם ורדידות   01-10עריש, מאות מטרים מול עתלית( בעלי משרעת עד  -)כמה קילומטרים מול אל 

מ'( הם   71-61משרעתם קשה מאוד למפותם. מול חופי סיני ודרום פלשת הרכסים רצופים. במפתן התיכון )עד עומק  

 . הדמיה של רכסי הכורכר הטבועים מול חוף הכרמל הצפוני, המסתיימים בחוטם הכרמל הטבוע1.6תמונה 
 ר שדה(.“מערבי של מפרץ חיפה )באדיבות א-והמדרגות שבקצהו, וחלקו הדרום
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(. 1.0-ו ב'  1.0מ', אך בעומק רב יותר הם חשופים לאורך מרחקים ניכרים )תמונות    00מכוסים טין וחרסית עד עובי  

בקצה המפתן מול חופי סיני   . (Almagor, 1979)רגולרית  -המורפולוגיה של הכורכר החשוף היא סלעית, חדודית ואי 

נחשפים מדרונות כורכר בגלל גלישות סדימנט ענקיות, היוצרות קירות תלולים, שגובהם עשרות עד מאות מטרים, 

א'(. מול חופי ישראל הרכסים 1.0)תמונה    (Almagor, 1980; Almagor and Hall, 1984)הפונים למדרון היבשת  

הטבועים המערביים מקוטעים מאוד, והם מכוסים במעטה עבה של טין וחרסית, שעוביו במרזבות למעלה   “( הגלים)”

מ' )מול גבעת אולגה וחופי הכרמל(. רק שיאי כורכר מעטים מבצבצים על פני קרקעית הים ומזדקרים כאיים   01-מ 

ד'(. רכס הכורכר הקבור בקצה המפתן היבשתי צר ונמשך -ג' 1.0מ' )תמונות    00וכרכסים סלעיים קצרים עד גובה  

ברציפות לאורך מרחקים ארוכים. הרכס חדודי, ושיאיו הרבים מבצבצים מבעד כיסוי הטין והחרסית כמחשופי סלע 

 (,Fugroמ"ר   0,111זעירים, שגובהם עד מספר מטרים מעל פני קרקעית הים ושטחם )של אלה שנמדדו( עשרות עד  

(2012b   מצע להתפתחות מגוון עשיר של בעלי חיים )ר' יהל, מידע בע"פ, משמש  ד'(. חלקם  -ג' 1.0-ו   1.0  )תמונות

' 0111-(. מיפוי מפורט של קרקעית הים מול חופי ישראל מדרום לראש הכרמל, אשר בוצע בשנות ה 06.7.0110

, הראה שקרקעית הים בקצה המפתן היבשתי )רצועה ברוחב ממוצע      (multi-beam sonar)אלומתי  -באמצעות מדהד רב 

מ', משרעת  011-01מ'( מכוסה בגלי טין אסימטריים מקבילים )אורך גל  101-111-מ' ל 01-01ק"מ בעומקי מים בין  0-כ

( מכיוון קצה המפתן היבשתי 110-מ'( וארוכים )מספר קילומטרים(, שכיוון ציריהם נוטה מעט מזרחה )עד כ   10-1.0

קרקעית, הפועלים בקצה המפתן -נכון כתוצאה מזרמים סמוכי-(. גלים אלה נוצרו אל10.7.0110)א"ר שדה, מידע בע"פ, 

 ,.Schattner et al; 0110היבשתי )מקובסקי ושטנר,  

 ,. עד כה פורשה הטופוגרפיה הגלית הזו ) 2015

שמופתה על סמך חתכים בתימטריים וסייסמיים   

של זחילה כמוצר  חוף במרווחים גדולים,  -ניצבי 

וגלישות טין וחרסית כלפי המדרון היבשתי, אשר 

; 1076נחסמו על ידי רכס הכורכר הקבור )אלמגור,  

(Almagor and Wiseman, 1977 . 

קו החוף כיום דומה בכיוונו, אך אינו תואם, 

לכיוונם של צירי הרכסים והמרזבות, והוא חותך אותם 

בזווית קטנה מאוד. כתוצאה מכך עובר קו המים פעם 

רכסית, פעם לאורך מדרון -לאורכה של מרזבה בין 

מזרחי ופעם לאורך מדרון מערבי של רכס כורכר, 

ובעתלית הוא אף קוטע אותו. כאשר קו המים חותך 

את הרכס בחלקו הגבוה, הוא יוצר בו צוק או מדרגת 

)מזקף( חוף. הצוקים והמדרגות שנותרו בעורף 

החופים בפלשת בדרום או בחופי הגליל בצפון ברובם 

הם שיפוליו המזרחיים של רכס הכורכר החופי, אשר 

א'(. קו 1.7רוב חלקו המערבי גודד ונעלם )תמונה  

-החוף קוטע גבעות כורכר בעורף החוף של זיקים 

אשדוד ויבנה ים, ויוצר צוקים, -אשקלון, חוף ניצנים 

מ' )צוק        10-שהגבוה בהם הגיע קודם להריסתו ל 

א'(. בחוף פלשת, 0.00תמונה  ,,–כוכבא, אשקלון  -בר 

בין אשקלון לבת ים, אין רכס כורכר רציף בעורף 

החוף. לאורך חוף השרון, מבת ים עד נחל חדרה, קו 

 

. צוקי החוף הדרומיים, העשויים ברובם כורכר פריך: 1.7תמונה 
קו הצוקים חד ועשוי רצף של קשתות רחבות, קעורות לצד הים, 

חלק האגף המזרחי של הרכס החופי,  –הערוכות בקו ישר. א' 
 –(; ב' 19a9, מתוך ניר, 11.1.19a0שנשתייר בדרום רצועת עזה )

צוק השרון בין געש לנחל פולג: קו הצוק עובר במרכז הרכס 
 ).,11.1.1991לאורך צירו )צילום: "אלבטרוס", 

 ב

 א
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מקביל לצירו של רכס החוף -החוף מקביל או כמעט

)רכס דור(. הים גדד את מרבית מדרונו המערבי של 

הרכס, ואף עבר את שיאו במקומות רבים )תמונה 

ב'(. גידוד הרכס יצר את צוק השרון, המתנשא 1.7

מ', והוא תו הנוף החופי   00עד גובה מרבי של  

תיכוני בין רפיח -החריף ביותר לאורך החוף הים 

וגבעות גדור. הקו של צוקי החוף מתמשך במקוטע, 

(, שכן הכורכר 1.7והוא ישר וחד )תמונה   ב'

והחמרה לסוגיהם, שמהם בנויים הצוקים )פרקים 

(, הם פריכים ואין בהם קטעים העמידים 0.0-1

לגידוד יותר מאחרים. מחציתו המערבית הגדועה 

מ'   011-011של רכס דור, אשר הגיעה עד מרחק  

מקו המים, היא כיום גדועה ומוצפת, וממנה נותרו 

מספר איים קטנים ושרטונות וִמרָדדי כורכר 

טבועים, הניכרים היטב בתצלומי אוויר )פרקים 

א'( ובמפות של 0.07; תמונה  11עד    10-ו   0.0.1

א'(. רצועת החוף 10.00קרקעית הים )תמונה  

החולית שלמרגלות צוקי פלשת והשרון צרה מאוד, 

 מ'. 01-11ורוחבה אינו עולה על 

רוגין  חלקו הצפוני של רכס דור, הנמשך לסֵּ

מגבעות גדור עד עתלית, עשוי כורכר קשה, 

רבה משל הכורכר   (abrasion)שהתנגדותו לגידוד  

רועי הגידוד פחות -הדרומי. אמנם שעור הגידוד הרב  שנתי )קצב נסיגת הצוק( אינו שונה מזה של חלקו הדרומי, אך אֵּ

(, וחופים סלעיים 10.00-ו 10.00, 1.0; תמונות 0.0.1רציפים והם יוצרים חופים מפורצים בין גבעות גדור לתל עפר )פרק 

עתלית. מצפון למצודת עתלית נקטעים רכסי -הבונים ונווה ים -חגורים בטבלאות גידוד, שהארוכים בהם הם חופי דור 

(. מעתלית וצפונה 11.1-ו   1.6,  1.0חוף )תמונות  -דור ועתלית, והם מתמשכים מכאן ואילך כרכסים טבועים   מקבילי 

 (.10.0עובר קו החוף על שיפוליו המערביים של רכס מגדים )פרק 

חול מן הנילוס, שהובא על ידי הים אל קו המים במשך אלף השנים האחרונות, נושב אל פנים היבשת ויצר רצועת 

(. חולות צעירים אלה יוצרים 0.0-ו   6.1)פרקים    (Tsoar, 1990)חוליות לכל אורכו, מסבחת ברדאוויל עד ראש הכרמל  

(. לאורך חופי פלשת, עד בת 0.00עריש )תמונה  -ק"מ, והיא חצויה רק על ידי נחל אל   0-0בסיני רצועה צרה, שרוחבה  

(. נחלים, הזורמים מערבה אל הים, 0.1-ו   1.0)תמונות    (Tsoar, 1990)ק"מ    6.0ים, מתמשכת רצועת חול שרוחבה עד  

מזרח וחודרות -צפון -חוצים את רצועת החוליות ומחלקים אותה לאונות רחבות, אשר מתפשטות בכיוון הרוח למזרח 

(. מצפון לתל אביב מונעים צוקי השרון את חדירת החול לפנים 0.1; תמונה 0.0רכסיות המערביות )פרק -למרזבות הבין

(, פולג 10.01ותמונה    10.0פרק    –היבשת, פרט לפערי הנחלים ירקון )אונת חול מכוסה כיום בבניינים וכבישים  

ותמונות   10.0פרק    –( והחוף שבין נחל חדרה ונחל תנינים )חוף קיסריה  10.7-ו 10.0פרקים  –ואלכסנדר )אונות קטנות 

(, שאין בו לא רכס חופי ולא צוקים )אונה גדולה(. בין עתלית לחיפה רצועת החול צרה מאוד, וחול אינו 10.0-ו 10.07

 עובר מזרחה מרכס מגדים. 

(. 0.0מערכת הניקוז של פנים הארץ מסתיימת בשפלה הפנימית למרגלות ההרים ואינה ממשיכה בדרכה הימה )פרק  

עריש -מספר הנחלים המגיעים אל קו המים הוא קטן, ורובם אינם מנקזים אלא את המרזבות במישור החוף. בין אל 

מות a.1תמונה  . צוק השרון בין גבעות גדור לגבעת אולגה: קדָּ
גות בצוקים העשויים כורכר קשה יוצרות קו חוף מפותל, אך  ונסָּ

הקוויות הישרה הכוללת של צוק השרון נשמרת )צילום: 
 ,).11.1.1991"אלבטרוס", 
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תחילתם בפנים   –עריש, בשור, גרר ושורק  -הנחלים אל   –נחלים, אשר רק ארבעה מהם    11לעתלית מגיעים לקו המים  

נחלי אכזב, אשר רק חמישה מהם מגיעים עד קו  00על ידי (trellis) (. מדרון הכרמל נחצה בסגנון סורגי 1.0הארץ )תמונה 

 (. 0.0המים )תמונה 

הנחלים היורדים אל הים מהשפלה חוצים את רכסי הכורכר דרך פערים, אשר לא תמיד ברור כיצד הם נוצרו. לא בכל 

מקום ערוכים הפערים זה מול זה, וחלק מן הנחלים זורם מרחק ניכר לאורך המרזבה )הנחלים איילון, אלכסנדר ואורן(. 

תבנית הניקוז הזאת נשמרה במפתן היבשת: אפיקי הנחלים של אחדים מנחלי החוף נמשכים בין רכסי הכורכר הטבועים 

מ', לאורך סדקים ברכסי   6-צרים, שעומקם מגיע ל “ קניונים”(. חלק מנחלי חוף הכרמל חתרו 1006; סיון, 1000)אדלר, 

(, וכיום הם קבורים בחול, 0.00; תמונה  10.7-ו   10.0( )פרקים  1000; גלילי,  1006, 1000הכורכר לפני טביעתם )אדלר, 

טין וחרסית. כמה מן הערוצים הקבורים מול סף הכרמל הם כיום חשופים, והם רפּודים בחול, שברי קונכיות, חרסית 

 א', ב'(.1006; אדלר ושות', 1000; גלילי, 1006, 1000וחלוקי אבן גדולים )אדלר, 

 

 . דרך הים וסעיפיה במישור החוף1.0

אזור אורכי   –המבנה הגיאוגרפי של הארץ ומיקומה הכתיבו את תבנית מערכת הדרכים במישור החוף. ארץ ישראל  

תמיד שמשה כדרך   –צר מאוד וצחיח למחצה, השוכן לחוף הים במערב וגובל בעבר הירדן, שרובה מדבר, במזרח  

מזרח )סוריה המזרחית -המקשרת בין מצרים בדרום לארצות הסהר הפורה בצפון )סוריה ולבנון כיום( וצפון 

ומסופוטמיה(. לדרכים במישור החוף היתה השפעה מכרעת על ההתפתחות האנושית במישור החוף, וִאָתה אופני 

יישובם של מישור החוף והחופים והשינויים הרבים לטוב ולרע שחלו, ועדיין מתחוללים, בעקבותיהם על ובחוף הים 

 וסביבתו. 

הירדן במזרח, שדרת הרי יהודה ושומרון במרכז -רצועות אורך צרות ומקבילות )בקע ים המלח   –מבנה הארץ   

עיצב מספר   –ק"מ )מחיפה לימת כנרת(    01ק"מ )מאשקלון לים המלח( עד    01ומישור החוף במערב( ברוחב כולל של  

דרכי אורך עיקריות. נחלי הארץ, רובם הגדול נחלי אכזב, שירדו מההרים מזרחה ומערבה וחרצו ערוצים שבהם התפתחו 

הירדן, ודרכים בעלות שיפוע מתון יותר, שירדו -דרכים תלולות מאוד, שירדו מזרחה אל בקע ים המלח –דרכים רוחביות 

קרוב לחוף הים התמתנו מאוד שיפועיהם של אפיקי הנחלים. הנחלים, ברובם (.  1.0החוף )תמונה  מערבה אל מישור  

החוף, שחסמו את דרכם, ואפיקיהם הוטו צפונה ודרומה בתוך -נחלי אכזב,   לא יכלו לפרוץ את רכסי הכורכר מקבילי 

המרזבות שבין רכסי הכורכר. קבוצות נחלים, שהתאחדו כתוצאה מהתהליך הזה, פרצו את הרכסים, זרמו אל הים 

 ג'(.1.0ובעמקיהם התפתחו גם כן דרכי רוחב )תמונה 

היתה דרך בינלאומית חשובה, שעברה במישור החוף וחיברה בימי קדם את מצרים  )Via Maris )בלטינית 1.0דרך הים

שנה שימשה דרך הים  בעיקר   0,011-כבר מתקופת הברונזה התיכונה לפני כ (.  1.0הפורה )תמונה  עם ארצות הסהר  

 למסחר, אך גם למסעות מלחמה רבים.

ממצרים נכנסה דרך הים לארץ ישראל ברפיח והמשיכה צפונה לאשדוד וליבנה, אך פסחה על אשקלון, ששכנה על 

מזרח אל לוד ומשם למעבר -הדרך הראשית המשיכה לצפון   –ק"מ מערבה ממנה. הדרך התפצלה ביבנה    0-חוף הים כ 

א'(, וסעיפה השני הוליך צפונה 10.10-ו   1.0; תמונות  10.0אפק כדי לעקוף את מחסום המים שנחל הירקון הציב )פרק  

; אהרוני, 1006יונה,  -)אבי “  פלשתים דרך  ” ליפו. חלק זה של דרך הים, מרפיח עד יפו במישור החוף הדרומי, קרוי  

לאורכה של דרך הים במישור החוף הדרומי הוקמו והתפתחו ערים חשובות, שלרובן היה נמל על החוף (. 001-00 1007

 רפיח ים, עזה ים, אשדוד ים ויבנה ים. –

מקובל שעד יפו עבר קטע זה של דרך הים לאורך שולי רצועת חולות החוף במקביל לקו החוף במרחק של עד             

( דרך הים עברה קרוב יותר לחוף 0110(. לדעת נצר ) 1.0ק"מ ממנו כדי להימנע מקשיי המעבר בחולות )תמונה   7-0-כ 
_________________________ 

 (.4112וגלגוליו של שמה מתוארים בתוך נצר )“ דרך הים”ההיסטוריה המפורטת  של השם  1.2
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הים, לפחות עד סוף התקופה הביזנטית, שכן 

עד אז חולות החוף עדיין לא כיסו שטחים 

ם  נרחבים של מישור החוף, שהיו שטחי

חקלאיים מעובדים בידי תושבי יישובים 

תוואי זה של הדרך קצר מהתוואי מקומיים.  

המקובל, שעוקף את חולות ראשון לציון )פרק 

על כך מעידים תלי יישובים ומצודות (.  11.0

רבים, המצויים כיום בתחומי חולות החוף. 

י                    מ י נ פ ה י  מ ו ר ד ה י  פ ו ח ה ר  ו ש י מ ב

הבצות, שבין רצועת חולות החוף במערב -נטול

נכון עברה -לבין גבעות שפלת החוף במזרח, אל

הדרך בנתיבים מקבילים חלופיים ומשתנים. רק 

בתקופה הרומית התייצבה דרך הים בתוואי 

 (. 0110; נצר, 1001קבוע )שפירא, 

הדרך הראשית מאפק צפונה אל פניקיה 

)כיום לבנון( היתה קשה למעבר משום שמישור 

החוף בשרון, מול קיסריה ובסף הכרמל היה 

חרוץ בערוצי נחלים רבים ובחלקו הגדול היה 

; תמונות 10-10מיוער וִבָצתי )תאורים בפרקים  

(, והמעבר לאורך החוף היה לא 10.0-ו   0.10

נוח בגלל החוף הצר מאוד למרגלות ראש 

       11.1; תמונות  10.0-ו   11.0הכרמל )פרקים  

( וחסום בסולם צור )ראש הנקרה הקרא 10.06-ו 

         16.0,  16.0ותמונות    16.7של היום( )פרק  

(. לפיכך מאפק עברה דרך הים הראשית 16.0-ו 

 000במצר שבין החוף להר )לאורך כביש  

כיום(, פנתה לנחל עירון אל מגידו והמשיכה 

אל דמשק דרך בית שאן וצמח בבקע הירדן 

 (. 1.0ורמת הגולן )תמונה 

סעיף של דרך הים המשיך מיפו לאורך חוף 

ארסוף לעמק חפר ולמוצא נחל עירון, וממוצא נחל עירון אל נמל דור. דרך אחרת, -הים דרך תל מיכל ואפולוניה 

מזרחי, חצתה את הר הכרמל דרך עין השופט של היום -עכו שלאורך גבול הכרמל הצפון-יקנעם-שהתפצלה מדרך מגידו

דור. דרך נוספת, שנמשכה צפונה מדור לאורך חוף הים, הגיעה אל -ונחל תות )ואדי מילק( והתחברה אל דרך עירון 

שקמונה הסמוכה לראש הכרמל. בהמשכה עקפה דרך זו את ראש הכרמל, פנתה מזרחה, עברה לאורך מרגלות ההר 

עכו. מעכו היא המשיכה צפונה לאורך חוף הגליל אל צור וצידון )תמונה -יקנעם -בעמק זבולון והתחברה לדרך מגידו 

1.0.) 

הממלוכים שיפרו את דרך הים והשתמשו בה כדרך דואר מלכותית  –חשיבותה של דרך הים העתיקה ניכרת עד היום 

כדי לשלוט מקהיר במצרים על ממלכתם, ודרכים ומסילות ברזל, שסללו העות'מאנים, הבריטים והישראלים, עוברות 

י הדרך וסעיפיה או בקרבתם.  כיום לאורך חלקים ארוכים של תוואֵּ

 

 ,1961. דרך הים וסעיפיה העיקריים )מעובדים מתוך אהרוני, 1.9תמונה 
1971, 19a7  0811,8) –ואחרים( במישור החוף )מפת בסיסnd,C81vo ,1HH0 .

 נתיב משני.—נתיב ראשי; קו כחול—קו אדום
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 . התשתית הגיאולוגית2

 מזרח הים התיכון-. התהוות שולי היבשת בדרום2.2

הים, שכיסה את כל האזור. תהליך זה החל המבנה והמורפולוגיה של ארצות מזרח הים התיכון עוצבו אחרי נסיגת  

. בזמן זה החלה (Miocene)המאוחר או בראשית תקופת המיוקן  (Oligocene)מיליון שנה בתקופת האוליגוקן  22-22לפני 

, (Arabian Plate)סוריה  -של היבשת האפריקאית הקדומה, והאזור ממזרח לירדן, הידוע כיום כלוח ערב  (rifting)שבירה 

מיליון שנה קדום להיום( כבר התפתחו שברים גיאולוגיים גדולים, אשר   2-22-החל לִהנתק ממנה. בתקופת המיוקן )כ 

יצרו את הים האדום ואת מפרץ סואץ, ונוצר המתאר הגיאוגרפי הכללי של המזרח התיכון המוכר כיום. לפני                 

מיליון שנים, באמצע תקופת המיוקן, עבר קו החוף של מצרים היכן שכיום נמצאת הדלתא, ובישראל עמד קו   22-22

 (,Laubscher and Bernoulli, 1977; Gvirtzman and Buchbinderהחוף היכן שכיום גבעות השפלה נוגעות בשיפולי ההר

(1978; Rizzini et al., 1978; Buchbinder, 1996  מ'. אגמים נרחבים נקוו בעמקיה   222-222. רום היבשת לא עלה על

ונהרות גדולים זרמו אל הים התיכון. נהרות מצרים, קודמיו של נהר הנילוס, והנהרות שחצו את צפון סיני וישראל הסיעו 

מוצרי בליה של אגן ניקוז, שהשתרע על שטחי אתיופיה, סודן ומצרים, סיני, הנגב   –אל הים כמויות גדולות של סחף  

. הֶדלתות הגדולות, שנערמו בשולי היבשת, יצרו מניפת סחף, שהלכה (Nachmias, 1969; Salem, 1976)ועבר הירדן  

 ;Gvirtzman, 1969/70; 2792רב על קרקעית האגן הלבנטיני )גבירצמן,  וצמחה כלפי הים התיכון ונרבדה לעומק  

(Gvirtzman and Buchbinder, 1978; Buchbinder and Zilberman, 1997. 

סורית, הנמשכת ממזרח אפריקה עד תורכיה. העתקים -במהלך המיוקן התחילה לפעול מערכת השבירה האפריקאית 

סוריה לנוע -אופקיים נוצרו לאורך מזרח סיני וצפונה, הערבה ועמק הירדן של היום. ממזרח להעתקים החל לוח ערב 

בכיוון   °6תוך שהוא חג עד    (Freund, 1965; Freund et al., 1970; Garfunkel, 1988)לבנט  -צפונה יחסית ללוח סיני 

ק"מ. תנועת הלוחות   °2-מיליון שנה, הגיע שעור התזוזה האופקית ל 2-לפני כ(. בסוף המיוקן, 2.2מנוגד לשעון )תמונה 

הביאה לקימוט שכבות הסלע שעליהם, להתרוממות שרשרות הרים מסיני עד צפון לבנון ולשקיעת שוליהם המערביים 

 
מיוקן תחתון -)א( אוליגוקן עליון: Freund et al., 1970). התפתחות קווי המבנה העיקריים של ארצות הלבנט )מתוך 1.2תמונה 

מיליון שנה(: תזוזה  2-לבנט בטרם התזוזה. )ב( סוף מיוקן )לפני כ-סוריה וסיני-מיליון שנה קדום להיום(: לוחות ערב 12-12)
קרום “ התקצרות”ָימּוֶנה גרמה ל-לבנט בכיוון צפון לאורך העתקי ים המלח-סוריה יחסית ללוח סיני-ק"מ של לוח ערב 52בת 

ק"מ( גרם ללחיצה באזור             222ק"מ נוספים, ס"ה  02כדור הארץ ולהתרוממות הרי לבנון. )ג( כיום: המשך התזוזה )
מערב; מתיחה באזורי עמק        -שומרון, שהביאה להתרוממות הרי הנגב, יהודה ושומרון ולהסטת הכרמל לצפון-סיני

 לבנון, היווצרות הבקע-בקע הקישון והגליל התחתון; ולחיצה בלבנון, שהביאה להתרוממות הרי לבנון ומול-יזרעאל
 מערב.-ושבירה של שרשרת הרי לבנון לגושים מעוינים, שנדחפים ונעים לדרום
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)מישור החוף ומפתן היבשת( המוצפים. בין הלוחות הנעים נפערה שורה של בקעים מדרום מפרץ אילת עד בקעת 

ֵרא כאן בקע ים המלח  תו  –הלבנון ועמק האורונטס בסוריה  . תנועת הלוחות גרמה (Dead Sea Rift)טקטוני אורכי, שִיקָּ

מערב, וחלקם נמשך אל הים )גבירצמן ושות', -גם להעתקים אלכסוניים, אשר התפצלו מבקע ים המלח לכיוון צפון 

. הגדול שבהם, העתק        Kafri and Folkman, 1981; Garfunkel and Almagor, 1985, 1987);  2797גיא,  -; בן 279°

 Rotstein et al., 1993; Hofstetter et al., 1996; 2777; גליק ושות',  2772,  279°כרמל, הפעיל גם כיום )אכמון,  -יגור 

(Achmon and Ben-Avraham, 1997; Achmon, 1998 ,   נמשך הרחק אל האגן הלבנטיני ויוצר תווי נוף בולטים ביבשה

יזרעאל, שנמשך -מערבה אל הים, ומצפונו שקע בקע קישון -ובקרקעית הים. מדרומו התרומם גוש הכרמל, שנדחף צפון

 . (Arad, 1965; Achmon and Ben-Avraham, 1997; Achmon, 1998)מעמק יזרעאל אל מפרץ חיפה 

, נחסמו מצרי גיברלטר והים  Messinian)–מיליון שנה קדום להיום )תקופת מסיניאן    2-9בסוף תקופת המיוקן,  

 Drooger, 1973; Hsü et al., 1973; Rizziniהתיכון נותק מן האוקיאנוס האטלנטי, מימיו התאדו ומפלסו ירד אלפי מטרים

et al.,) (1978; Ryan, 1978 ירידת בסיס הסחיפה הביאה לסחיפה ויישור נרחבים של היבשת, ולרוחב מפתן היבשת .

 ,Neev, 1960; Gvirtzmanומדרון היבשת שנחשפו חתרו הנהרות קניונים עמוקים עד קרקעית האגן הלבנטיני דאז 

1969/70;) Ginzburg et al., 1975; Gvirtzman and Buchbinder, 1978; Said, 1981; Buchbinder et al., 1993; 

Druckman et al., (1995; Buchbinder and Zilberman, 1997( ִטים מלח, כגון מלח  – evaporite. מאות מטרים של ֶאַבּפֹורָּ

בישול, גבס או אנהידריט, ששקע בגלל התאיידות מים( שקעו והצטברו על קרקעית הים המיוקני המתייבש, אשר מידי 

פעם חזר והציף את מוצאי הקניונים והותיר גם בהם משקעי אנהידריט ומלח, שנתערבבו בפצלים וקונגלומרטים שהוסעו 

 מהיבשה.

מיליון שנה, בראשית תקופת הפליוקן, חזר הים והציף במהירות  2-עם התמלאותו מחדש של אגן הים התיכון לפני כ

דרך בקע הקישון )מפרץ חיפה   . מזרחה אל פנים היבשת עד גבעות השפלה דהיום את שיפולי היבשות. קו החוף נדד  

-הרחק בערבה. בבקע הקישון שקע רצף חווארי ועמק זבולון כיום( חדרה לשון ים מזרחה והציפה את בקע ים המלח עד 

חלוקי אבן שנתגלגלו מהכרמל )אשר החל להתרומם בסוף תקופת המיוקן  –חרסיתי עבה. בתוכו נרבדו גם קונגלומרטים 

– ,Rotstein et al., 1993; Achmon and Ben-Avraham, 1997   ואפשר שכבר באמצע תקופת האוליגוקן–Schattner et 

(al., 2006 27°1ומעט אבפורטים )אקר וכפרי,  –, הצטברו בחופי הבקע למרגלותיו והתלכדו ;(Kafri and Ecker, 1964. 

מיליון השנים האחרונות( נרבדו לאורך חופי   Quaternary)  –  2.9במשך תקופת הפליוקן ואחריה בתקופת הרביעון  

ק"מ, אשר כללו חוואר, טין וחרסית, שמקורם בנילוס   2.2-מזרח הים התיכון שכבות, שעוביָּן למעלה מ -היבשת בדרום

 Gvirtzman, 1969/70; Neev et al., 1976; Ginzburg et al., 1975; Gvirtzman and; 2792)תצורת יפו( )גבירצמן,  

(Buchbinder, 1978; Ben-Gai et al., 1996 סדימנטים אלה הם שיוצרים כיום את מישור החוף ואת מפתן היבשת .

 ומדרונה והם שמלאו והחליקו את התבליט המיוקני. תחת עומס הסדימנטים המצטברים שולי היבשת הלכו ושקעו. 

מיליון שנה לפני זמננו, הואצה התנועה של לוחות היבשת לאורך בקע ים המלח, אשר   2-2בסוף תקופת הפליוקן,  

 Mero, 1983; 2791מיליון שנה קדום להיום )רון,    2-הגיעה לשיאה בתקופת הפלייסטוקן המוקדם ונמשכה עד לפני כ 

(Kafri, 1996 לבנט. עקב החיכוך והלחץ בין הלוחות הנעים -ק"מ צפונה יחסית ללוח סיני   12-סוריה נע כ -. לוח ערב

ר 2.2החלה התרוממות מחודשת של ההרים בישראל ולבנון, אשר הלכה והתעצמה כלפי צפון )תמונה   ב'(, נתבטל הֵמצָּ

הימי בעמק יזרעאל, אשר ִחֵבר בין הים התיכון לעמק הירדן, ונוצרו רבים מתווי הנוף המוכרים כיום. חולות ימיים 

ו עם התרוממות כל הארץ, (, אשר הורמ 27°2איסר,    –וריכוזי חלוקים של חופי הים בתקופת הפליוקן )תצורת אחוזם  

היבשת המערביים, אשר נעשו תלולים א'(. בשולי  2.22תמונה  מצויים כיום באזורי השפלה הסמוכים למרגלות ההרים ) 

ממדים )הנמשכת גם כיום( של פלחי טין -תחת עומס הסדימנטים מהנילוס המצטברים עליהם, התחילה גלישה אדירת 

קּו את המורד של  וחרסית עבים מגילים פליוקניים על פני האבפורטים הקבורים באפיקי הקניונים המיוקניים, אשר ִצלְּ

 (;Almagor and Garfunkel, 1979הפרעות ברדאוויל, עזה, פלמחים, דור ואלה של חופי הגליל ולבנון  –מדרון היבשת 

(Garfunkel et al., 1979; Almagor, 1980, 1984; Garfunkel, 1984; Almagor and Hall, 1984  (. 2.2)תמונה 
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התרוממות ההרים בפנים הארץ ולבנון ושקיעת מדרגת היבשת נמשכות, כנראה, גם כיום. הכרמל מתרומם אנכית 

בקצב המוערך במספר מאיות המילימטר לשנה עד מספר מילימטרים לשנה, ויש עדויות לתנועה אופקית שמאלית איטית 

; 279°מערבה( )אכמון,  -בקע הקישון נעה צפון -כרמל )רצועת עמק יזרעאל -מ"מ לשנה( לאורך העתק יגור   2.2-)עד כ 

מ"מ   2.2. קצבי התרוממות אנכית נמוכים של הר הכרמל, עד  Rotstein et al., 1993; Sadeh, 2011); 2777גליק ושות', 

שכבות   –לשנה, חושבו מתוך תנועות שהתחוללו לאורך תקופות זמן ארוכות, הנמדדות במאות אלפי עד מיליוני שנים  

מזרחי מדרום להעתק יגור כנגד אותן -מ' בכרמל הצפון   122מיליון שנה, ברום    22-9סלע מתקופת הניאוגן, שגילן  

 Picard and Kashai, 1958; Kafri; 2779מ' בבקע הקישון מצפון להעתק )בגין וזילברמן,   222שכבות, הקבורות בעומק 

(and Ecker, 1964  מ'   222מיליון שנים, המצויים כיום ברום    2-2; סלעי כורכר מתקופת הפלייסטוקן, שגילם לפחות

 ,.Kafri et al; 2779מ' בבקע הקישון )בגין וזילברמן,    22מזרחי כנגד אותם סלעים, הקבורים בעומק  -בכרמל הצפון 

; ומדרגות גידוד מתקופת הפלייסטוקן התיכון, ואפשר שמתקופת הפליוקן העליון, המצויות כיום ברום           1983)

. התרוממות בשעורים של  Kafri, 1970); 2227משיח ושות',    ; 2799מ' על מדרונו המערבי של הכרמל )כפרי,   222-222

מ"מ לשנה חושבה עבור העתקה אנכית של שכבות סדימנטים ותווי נוף בני גיל ידוע, אשר נמשכה עשרות עד  2.2-2.2

 ,Kafri, 1969, 1970; Vita-Finzi, 2002; Vita-Finzi and Stringer; 2222; משיח,  2222מאות אלפי שנים )סלמון ושות',  

מ"מ לשנה חושבו מתוך מדידות בשיטות גיאודטיות שונות, שנעשו בפרקי זמן של   2-2. קצבי התרוממות של  2007)

 ;Kafri, 1969; Even-Tzur, 2003; Even-Tzur and Agmon, 2005; Nof et al., 2007, 2008;222°מספר שנים )נוף ושות', 

(Shahar and Even-Tzur, 2005. 

קצבי ההתרוממות שחושבו מתוך נתוני המדידות הגיאודטיות בכרמל גדולים פי מאה מאלה שבשדרת ההרים בפנים 

(, והם אינם מתיישבים עם קצבי ההתרוממות המתונים מאוד   2779מ"מ לשנה להערכת בגין וזילברמן,  2.21-2.22הארץ )

מ"מ לאלף שנה(, שחושבו מנתונים חדשים על שינויים במפלס הים בתקופת הפלייסטוקן המאוחר ומיקומם של  °9-29) 

 (. 2.2)פרק  (Zviely et al., 2009b)ממצאים סדימנטולוגיים וארכיאולוגיים במערות במדרון המערבי של הר הכרמל 

התרוממות הכרמל נבלעת בחלקה בתוך הקימוטים וההעתקים הרבים, המלווים את תנועת ההר, ועקב נטייתו      

. ִהַדקּותן של (Kafri, 1969, 1970; Kafri et al.,1983)אלף שנים(  222-ל 26-)נטיה בקצב של כ °6-9מערב בשעור -לדרום

מ' למרגלות דרום הכרמל     22-מ' במישור החוף במרכז ישראל לכ   222-שכבות הסדימנטים מתקופת הפלייסטוקן מכ 

אף היא מעידה על התרוממות והטיה של הר הכרמל בתקופה זו,   Kafri, 1969, 1970);2792מ' בחיפה )מיכלסון,  22-ולכ

 זו.( הן ביטוי להתרוממות 2.2ואפשר שגם מדרגות הגידוד לאורך קו המים בחוף הכרמל )פרק 

מערב ויצרו קו חוף משונן מדרום לבירות -אזור לבנון התרסק לגושים )לוחות( מעוינים, שהוטו, נדחפו ונעו לדרום 

, שהעתקיו נמשכים מערבה מתחת Freund, 1970); 2791ג'(. אזור הגליל ודרום לבנון הוא אזור מתיחה )רון, 2.2)תמונה 

 Gvirtzman, 1969/70; Gvirtzman and Buchbinder, 1978; 2772,  2792למשקעים של מישור החוף )גבירצמן,  

(Gvirtzman and Klang, 1983; Mero, 1983   ומפתן היבשתGarfunkel and Almagor, 1985, 1987; Klang and) 

(Gvirtzman, 1987; Eytam, 1988; Eytam and Ben-Avraham, 1992; Almagor, 1993; Ben-Avraham et al., 1998 

; 2791רוחביים מורמים ומוטים )רון,  (. ההעתקים האלה מחלקים את הגליל לסדרת בקעים וגושים  22.2-ו 2.2)תמונות 

(Freund, 1970  ואת מישורו החופי ומפתן היבשת מולו לסדרת רצועות רוחביות צרות ,(Mero, 1983)    22.2)תמונות        

תנועות לאורך העתקים אלה הכתיבו את מהלך החתירה של הקניונים במדרון היבשת מול חוף הגליל המערבי (. 22.9-ו 

(Almagor,1993) (. 22, ויש עדויות לתנועה אופקית לאורכן )פרק 

אפשר שההעתקה הרוחבית פעילה גם במישור החוף מדרום לכרמל, אך אם אמנם היא קיימת היא קטנה במידה 

רביעוניים רבים נמשכים מהרי יהודה, שומרון והכרמל אל מישור -ניכרת מזו שבגליל המערבי. העתקים רוחביים טרום 

 ;Gvirtzman and Klang, 1983; 279°(, וחלקם נמשך אל מפתן היבשת )קלנג וגבירצמן,  2.2החוף המרכזי )תמונה  

Fleischer (and Gafsou, 2003 ההעתקים מכוסים בסדימנטים חוליים וקרקעות עבים מאלה של הגליל, והם אינם .

פרק   –קווי העתק קבורים )נחל שורק  יוצרים תווי נוף מובהקים. אפשר שהנחלים במישור החוף זורמים אל הים לאורך  
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(. סימנים אחדים 22.2פרק    –, נחל איילון  22.1

ן  מ לק  לות אפשרית של ח ל פעי ם ע עי מצבי

( תוצאות מדידות גרבימטריות 2ההעתקים האלה: ) 

(Ginzburg, 1960)   וגיאודטיותKarcz and Kafri,) 

ותוצאות מחקרים גיאולוגיים אזוריים   1975)

(Flexer,1987) אשר מרמזים על תנועה רוחבית ,

( פעילות סייסמית לאורך צירים 2במישור החוף; ) 

רוחביים במישור החוף, אשר זוהו בעקבות רעידת 

; 2722)עמירן,    22.9.2729-העוצמה ב-האדמה רבת

(Amiran, 1952 ( ;2 הסטה מערבה של קו החוף )

מ'( ויפו   222-הקשתי החלק של ישראל ביבנה ים )כ 

( 1(; ) 2772; גבירצמן,  2722מ'( )עמירן,  °22-922) 

החוצים רכסי כורכר טבועים מול חוף “  קניונים ” ו 

הכרמל הצפוני, אשר אחת מגדותיהם נמוכה עד 

; אדלר ושות', 2792מספר מטרים מהשניה )אדלר,  

 (.2799ב'; גלילי ועיטם, 279°

 

2 . ת 2 פ ו ק ת ב ף  ו נ ה ת  ו ח ת פ ת ה  .

  הפלייסטוקן

 . הקדמה2.2.2

הנוף של תקופת הרביעון נוצר מהצרוף המיוחד 

של הפעילות הטקטוניות הנמרצת שהתחוללה 

באזור, בייחוד בראשית תקופת הפלייסטוקן )לפני 

 (glacials)מיליון שנה(, ומחזורי התקרחות    2.9

(Jansen andמיליון שנה    2.2-שהחלו לפני כ 

(Sjøholm, 1991  בטמפרטורה של כדור הארץ. מפלס הים ירד מספר פעמים עולמיות  -כתוצאה מתנודות מחזוריות כלל

וחלקים נרחבים משולי היבשות נחשפו, אך הים שב עקב כליאה של נפחי מים עצומים בקרחוני הקוטב וההרים הגבוהים 

ברצועות הרוחב התיכוניות של כדור הארץ, שאקלימן ממוזג, לא   . (inter-glacials)קרחוניות  -והציפם בתקופות בין 

, שנתחלף בתקופות יבשות וחמות יותר בין (pluvial)התפתחו קרחונים )מלבד בהרים הגבוהים(, אך שרר אקלים גשום  

 . (inter-pluvials)תקופות הקרח 

ֲארּוך התנודות של מפלס הים )הצפות ונסיגות( על פי שרידי חופים וסדימנטים חופיים במישור החוף אינו             תֵ 

נקודתיות הממצאים ונתיקותם זה מזה, וכן בגלל מיעוט מאובנים או ממצאים אחרים הניתנים משמעי, וזאת בגלל  -חד

סטרטיגרפית של -' של המאה הקודמת היתה החלוקה הכרונו 72-, בין אם סטרטיגרפי או איזוטופי. עד שנות ה ֲארּוְךלתֵ 

תור הרביעון במזרח התיכון מבוססת על הֵארּועים הקרחוניים האלפיניים באירופה ועל הארועים הפלוביאטיליים 

 ,Picard; 279°יוסף,  -; ניר ובר 2792; ניר,  27°2ביבשות סביב אגן הים התיכון )דרום אירופה וצפון אפריקה( )איסר,  

(1943; Avnimelech, 1950, 1952, 1960; Itzhaki, 1961; Issar and Picard, 1971; Horowitz, 1979, 1988 השימוש .

סטרטיגרפיה האירופאית אינו מתאים לאזור הלבנטיני הן בגלל קשיי השוואה )בין השאר בגלל התנועות -בכרונו 

החופים שנותרו לרומים הטקטוניות החריפות בסוף תקופות הפליוקן והפלייסטוקן המוקדם, אשר הרימו את שרידי  

. העתקים במישור החוף. ההעתקים החשודים כפעילים 1.1תמונה 
 (.1222‘, מודגשים )מתוך ברטוב ושות

052 

022 

052 

022 

052 022 
העתק ראש 

 



11 

הנהוגה כיום )תמונה   טופוגרפיים שונים( והן משום שאין היא מתקשרת היטב עם הכרונולוגיה האוקיאנית הגלובלית 

2.2)2.2 . 

 

 . סדימנטים חופיים ומדרגות גידוד בחופי הכרמל והגליל המערבי2.2.2

שחזור ההיסטוריה הרביעונית של חופי הכרמל והגליל המערבי מתבסס על חקירה של סדימנטים חופיים מתור זה, 

; 279°, 2792שנחשפו במישור החופי )מיכלסון, 

 ,Neber; 2772; ניר וגלילי,  2792סנה וקליין,  

2002; Frechen et al., 2004; Galili et al., 

, ושל קטעים קצרים של מדרגות גידוד 2007)

נושאות סדימנטים חופיים,   terraces) –)טרסות 

שאותרו במורדות המערביים של הר הכרמל 

, 2792; מיכלסון,  27°2; ניר,  2729)קרץ,  

279°;Slatkine and Rohrlich, 1965a, b; Kafri, 

(1970; Issar, 1980    ,2799וסולם צור )סלע;

(Issar and Picard, 1969, 1971    (. 2.7)תמונה

צביונן המורפולוגי של רבות ממדרגות הגידוד 

טושטש והשתנה, בעיקר בגלל כיסוין בדרדרת. 

סדימנטים חופיים ומדרגות גידוד דומים נמצאו 

ברומים זהים או גבוהים יותר גם כן לאורך חופי 

לבנון ובמורדות המערביים של הר הלבנון, שם 

ק"מ אל מעבר   222-הם נמשכים צפונה לאורך כ 

 (Wright, 1947, 1962; Wetzelלגבול עם סוריה 

and Haller, 1948; Fleisch, 1956; Issar, (1968 .

ם   י ם החופי חוף -בייחוד אבן   –הסדימנטי

beachrock)  –    קונגלומרט וצברי 1.2.2פרק ,)

 –(  1.2.2קונכיות של רכיכות ימיות )פרק  

( מציינים את מקומו 21.2ומדרגות הגידוד )פרק  

של קו חוף בתקופה שבה הם נתהוו, ורומם 

וקצב  על שעור  ד  להעי ל  כו י גרפי  הטופו

ההתרוממות או השקיעה של האזור שבו הם 

 נמצאו. 

סדימנטים חופיים מגיל פלייסטוקן, שרבים 

מהם נתגלו בשנים האחרונות, נחשפים לאורכו 

של סף הכרמל ובמקומות אחדים בחוף הגליל 

המערבי. בחוף הכרמל הם נחשפים בעיקר בתוך 

אפיקיהם או סמוך למוצאיהם של נחלי אכזב 

_________________________ 
 

1.5  
רתה את עבודות התשתית המוקדמות החשובות של חקר תור הרביעון -בעבודה זו נעשה שימוש בכרונו סטרטיגרפיה האירופאית, אשר שֵׁ

איזוטופית הרֹווחת כיום, כדי לגשר בין תוצאות המחקרים הראשונים לאלה של -סטרטיגרפיה האקלימית -בישראל, לצד שימוש בכרונו 
ולא זה המתוקן,  10-המחקרים החדשים. לפיכך גם מנין השנים של התקופות הגיאולוגיות המשמש כאן הוא זה שהיה נהוג במחצית המאה ה

 . Cita et al., 2005)–המשמש כיום 

 

 

סטרטיגרפיה והשינויים באקלים ומפלסי הים ברביעון: -. כרונו1.2תמונה 
אלף שנה. )ב(  022-)א( גיל )זמן מוחלט, אלפי שנים(; קנה המידה משתנה ב

-סטרטיגרפיות. )ג( חלוקה עולמית לתת-חלוקה עולמית לדרגות כרונו
סטרטיגרפיות -דרגות כרונו-סטרטיגרפיות. )ד( חלוקה לתת-דרגות כרונו

התאמת היחידות האלה לזמן המוחלט ביבשות סביב אגן הים התיכון. 
-אינה ברורה ואינה מוסכמת, ולפיכך לא סומנו גבולות הזמן של תת

(. )ה( שינויי רומו של מפלס הים בתקופת 2992הדרגות )מתוך גבירצמן, 
הרביעון המאוחר, המבוססים על בדיקות של איזוטופים של חמצן בשלדי 

קרקעית במדגמים גלעיניים של סדימנטים מקרקעית -פורמיניפרים שוכני
 ,.Prell et al., 1986; Waelbroeck et al., 2002; Rabineau et alהים )מתוך

2006; Siddall et al., 2006( מוחלט, אלפי שנים(.. )ו( גיל )זמן 

רום מפלס הים    

0
2
2

-
 

5
2

-
 

2
 

0
5
2

-
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ותעלות מלאכותיות החוצים את רכס מגדים. מקצת מהם נתגלו 

בקרקעית הים מול מוצאי הנחלים ובגלעיני קידוחים בחוף 

מ' מקו   222(, במרחקים שאינם עולים על  21.1כבארה )פרק  

מ' יחסית למפלס הים הנוכחי   7-ל   2המים וברומים שבין  

;2772; ניר וגלילי,  2792; סנה וקליין,  279°,  2792)מיכלסון,  

(Neber, 2002; Frechen et al., 2004; Galili et al., 2007 .

סדימנטים חופיים נתגלו גם בגלעיני קידוחים במזרחו של סף 

Galiובערוץ נחל כבארה   (Horowitz, 1979)הכרמל   li et) 

(al.,2007 חוף אפורה עם -. הסדימנטים החופיים הם בעיקר אבן

או בלי חרסיות, העשויה חול קוורץ דק ושברי קונכיות מלוכדים 

בקרבונט. הקונכיות ברובן הגדול הן צדפים מהמשפחות נעמית 

(Glycymerididae)  ה . (Donacidae)וסירה    (Cardiidae), ִלִביָּ

הסדימנטים האלה מופיעים בעדשות שטוחות, שעוביין            

מ', הכלואות בין שכבות כורכר קשה או מכוסות בקרקע  1-2.2

חרסיתי. אורך המחשופים באפיקי הנחלים הוא עד      -חולי 

מ', ועל גבי חלקו הנמוך של מורדו המזרחי של רכס   222

ִוויָּה בקרבת גשר הרכבת על  דָּ מגדים, סמוך לאפיקו של נחל ִעבְּ

(, נתגלה מחשוף רחב המשתרע 21212/22292יד עתלית )נ"צ  

 .(Galili et al., 2007)מ'  7-2מ"ר ברום  22x222על פני 

נוסף על אלה, במקומות רבים על פני רכס מגדים מרובות 

תופעות מיסוס, האופייניות לתחום הגאות )מכתשונים, 

שֹוִנים וכיו"ב   (, והן דומות מאוד 21.1-ו   21.2תמונות    –ִטרְּ

חוף צעירות, המצויות כיום -לתופעות המיסוס שעל פני אבני 

(. כמו כן, 2.92; תמונה  21.2-ו   2.1.2סמוך לקו המים )פרקים  

חוף במפלס הים הנוכחי ונמצאו -ישנן מדרגות גידוד ואבני 

; מיכלסון, 27°2מ' )אלמוג,    2מדרגות טבועות בעומקים עד  

 (. 2772; ניר וגלילי, 2792; סנה וקליין, 2792; סנה, 279°, 2792

( 2.1הסדימנטים החופיים, שנחשפו בסף הכרמל )תמונה  

ברובם בעת שיאה   (, נתהוו 7.2°ובחוף הגליל המערבי )תמונה  

אלפי שנים   222-קרחונית האחרונה לפני כ -של הצפת הים הבין

טירניאן/סנגליאן לפי   –)תקופת המעבר טירניאן/מונסטריאן  

סטרטיגרפיה האירופאית, או דרגה -לפי הכרונו   –מינוח אחר  

לפי הכרונולוגיה האוקיאנית   2.22.2אקלימית  -איזוטופית 

 ,Waelbroeck et al., 2002; Siddall et al., 2003)מ' יחסית למפלס הים הנוכחי   °-הגלובלית(, אשר הגיעה לרום של כ

 GmelinPersististrombus latus(. על כך מעידים: )א( מאובני השבלול  2.2)תמונה    (2006
2.2

(, 2.2מגיל זה )תמונה    

(, 2.1)תמונה    Galili et al., 2007)  –מ'    2-2הכלוא בתוך סדימנטים חופיים בחוף הכרמל )ליד מוצא נחל אחוזה ברום  
_________________________  

 Marine Isotopic Sequence (MIS), Stage–סטרטיגרפיה האוקיאנית הגלובלית -אקלימית בכרונו-המינוח הלועזי של דרגה איזוטופית 1.1
No. or Oxygen Isotope (OIS), Stage No.. 

2.3 Persististrombus latus   הוא שמו התקף כיום של השבלול המאובן, שנקרא בעברLamarck 1822Strombus bubonius    ומאוחר יותר
Lentigo latus Gmelin (Mienis HK, Appendix A in Galili et al., 2007: 2556-2557) מאובני שבלול זה, המצויים במקומות רבים מאוד .

אלפי שנים   511קרחונית האחרונה לפני  -בשולי אגן הים התיכון ובחופי אייו, מציינים את שיאה של הצפת מי הים החמים בתקופה הבין 
 ).(Cita et al., 2005; Taviani, 2014) 1.1אקלימית -דרגה איזוטופית –סנגלית בים התיכון -)ההצפה הטירניאנית

 

. רכסי כורכר ומחשופי סדימנטים חופיים 1.0תמונה 
מגיל פלייסטוקן בחוף הכרמל הצפוני. חלקו הטבוע של 

שיאי סלע זעירים  5-רכס עתלית מכוסה בחול ורק כ
שלו מבצבצים על פני קרקעית הים )מעובד מתוך 

  Galili et al., 2005a; Eytam and;2992מיכלסון, 

 

 סינר דרדרת )קולוביום(

 הר הכרמל

 רכס כורכר חשוף 

 רכס כורכר טבוע 

 רצועת חוף חולית 

קרחונית האחרונה לפני -מחשוף סדימנט חופי שנרבד בהצפת הים הבין
אלף שנה 125  

רכסי )מרזבה(-עמק בין  
 

 
 יישוב עתיק קבור בים יישובנחל 
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)בתוך ֶּפֶרט יסף ברום    חוף הגליל 

מ' בחופי מזרעה,   2מ' עד    -°

חצרות יסף ושבי ציון מצפון לעכו 

 ,Issar and Kafri; 277°סיון,    –

1972; Sivan and Galili, 1999; 

(Sivan et al., 1999    22.9)תמונות  

(, סמוך לראש הנקרה בתוך 22.9-ו 

עדשת חלוקים, חצץ וחול, שנרבדה 

אנרגיה -בסביבה חופית עתירת 

(Galili et al., 2018)    9.2°)פרק ;

ג'( ולבנון )עד 22.2°-ו 7.2°תמונות 

מ' במורדותיהם המערביים   22רום  

 ;Fleisch, 1956–של הרי לבנון  

Fleisch and Sanlaville, 1967, 1969, 1974; Sanlaville, 1969, 1971, 1977, 1980; Fleisch et al., 1971; Leroi-

(Gourham, 1980  כלי צור עשויים בטכניקת )ב( ;Levallois
האופייניים לתקופה הפליאוליתית התיכונה )תרבות   2.1

ה -אלפי שנים קדום להיום(, שנכלאו באבן  Mousterian ,19-222מוסטריאן,  אִוויָּ דָּ חוף סמוך לנחל המערות וליד נחל ִעבְּ

( ואשר נמצאו גם בסדימנטים חופיים סמוך לראש °.2)תמונה    Galili et al., 2007);  2229בקרבת עתלית )רונן ושות',  

; )ג( מגוון עשיר יחסית של עצמות בעלי חיים (Bergy, 1932)ד'( ובלבנון  22.2°)תמונה    (Galili et al., 2018)הנקרה  

חוף בנחל המערות ובקרקע בחוף עתלית -גדולים, בהם עצמות יחמור, צבי, בקר בר, ביצי יען וצב, שנמצאו בתוך אבן 

ESRובחוף ראש הנקרה ותוארכו בשיטת 
  al et(Galili,. ,2007 2018; 2229רונן ושות',  –שנים קדום להיום  222,222) 2.2

_________________________  
תעשיית הצור האופיינית לתקופה הפליאוליתית התיכונה היא תעשיה מוסטרית מבוססת על כלי נתזים. הטכנולוגיה השלטת בהפקת   1.2 

להב, חוד, נתז או שביב  –שיטת סיתות משוכללת, שבאמצעותה ניתן לתכנן מראש את צורת הפריט הרצוי  – Levalloisהנתזים היא טכניקת 
 ).1002, ')רונן ושות

הרדיואקטיבי. איזוטופ זה נוצר בהתמדה   C14מתבסס על התפרקות בקצב קבוע של האיזוטופ    –  C14שיטות למדידת גיל: א. ִתֲארּוך    1.1 
באטמוספירה כתוצאה מפגיעה של קרינה קוסמית באטומים של חנקן. ריכוזו באטמוספירה, וכך גם בצמחים, הסופגים אותו בתהליכי 

מדידה. תהליך ספיגתו נפסק עם מותם, אך התפרקותו הרדיואקטיבית נמשכת ושעורי -הטמעה, ובבעלי חיים, הניזונים מצמחים, קבוע ובר
 .51-שנים והדיוק כ 10,000-בשרידיהם, שפוחתים בקצב קבוע, מהווים מדד לזמן שחלף. טווח הזמן שנמדד בשיטה זו הוא עד כ C14ריכוז 

שיטת ִתֲארּוך רדיומטרי, שבה מחשבים גילים במדידה של דרגת הסטיה משיווי המשקל הטבעי   –  Uranium/Thorium series (U/Th)  ב. 
)תוצר( במדגמים של חומר קרבונטי )משקעים, עצמות ושיני בעלי חיים(.   Th230-)מקור( ו   U234בריכוזי האיזוטופים הרדיואקטיביים  

. היסוד אורניום, המסיס במידה מסוימת במים, מצוי Pb206לעופרת    U238היא שלב בשרשרת ארוכה של התפרקות   Th230-ל U234התפרקות 
בכל משקעי הקרבונט, אך תוריום אינו מתמוסס במים ואינו נכלא במשקעים האלה, ולכן הוא יכול לשמש לתארוכם. טווח הזמן הנמדד הוא 

 .  3-11מיליון שנים והדיוק  0.1-עד כ
שיטה למדידת גיל המבוססת על הפיכה ספונטנית בקצב  –  (amino or asparic acid racemisation – AAR)ג. רצמיזציה של חומצות אמינו

בפרוטאינים שהופרדו ממדגם שנלקח מתוך מערכת סגורה, כגון עצמות,  D (racemization)-לחומצות אמינו L-איטי קבוע של חומצות אמינו
מיליון שנים. התלות החזקה של   1שיניים וצדפים מאובנים. טווח הזמן הנמדד תלוי בסוג חומצת האמינו הנבדקת והוא יכול להגיע עד  

 תהליך הרצמיזציה בטמפרטורה, האלקליניות וריכוז המים בסביבה מגבילים מאוד את דיוק המדידה.
בשיטה זו מתארכים את הזמן שחלף מאז חשיפתם   –  )ְנהֹוָרנּות: פליטת אור מחומרים שאינם מקורות אור לוהטים(   ד. לומיניסצנסיה 

האחרונה של מינרלים קבורים לאור השמש. אלקטרונים נכלאים בקצב קבוע, הניתן לחישוב, בתוך סריגי גבישים של קוורץ ופלדספר בגלל 
 (optically-stimulatedקרינה רדיואקטיבית מיננת סביבתית טבעית ברמה נמוכה, אך משתחררים מהם בעת חשיפה לאור השמש 

(luminescence dating, OSL)    או חימום(thermoluminescence dating, TL) כמות )עוצמת( המטען החשמלי בתוך גביש שנבדק, אשר .
אלפי שנים ודיוק המדידה   300נמדדת על ידי שחרורו המבוקר במעבדה, פרופורציונית לזמן שחלף מאז קבורתו. טווח הזמן הנמדד הוא עד  

50-11    . 
חומרים גבישיים רבים, הנמצאים באתרים ארכיאולוגיים, כולאים בסריגיהם אלקטרונים   –  Electron Spin Resonance (ESR)ה.  

המשתחררים מהסדימנטים בסביבתם כתוצאה מקרינה רדיואקטיבית טבעית ברמה נמוכה. עוצמת המטען החשמלי שנצבר במדגם מחושבת 
ומושווית לעוצמת הקרינה בסביבתו, וגיל המדגם מחושב מתוך היחס שביניהם בהנחה שעוצמת הקרינה הסביבתית קבועה.  ESRבמדידת 

 .10-501מיליון שנים, והדיוק  5.1טווח המדידה הוא עד 
כיוון השדה המגנטי של כדור הארץ מתהפך מפעם לפעם, כנראה עקב התנועה   –  (reverse magnetic polarity, RMP)ו. היפוכים מגנטיים 

הכאוטית של הנוזל בגלעין כדור הארץ. היפוכי השדה המגנטי מתרחשים במהירות רבה יחסית, תוך מספר אלפי שנה לכל היותר, ובין היפוך 
אלף שנה בין היפוך להיפוך(. מינרלים מכילי ברזל   110-להיפוך חולפת תקופה, שאורכה בין עשרות אלפים ועד למיליוני שנים )בממוצע כ 

בכיוון השדה המגנטי(. בעת התמצקות הנוזל “  מסתדרים ” ויסודות קוטביים )פולריים( אחרים בפאזה נוזלית, כגון לבה, מתמגנטים )היינו,  
הם נקבעים במקומם ומשמרים מידע אודות כיוון השדה המגנטי ששרר אז ועוצמתו. גיל הסדימנטים נקבע על פי הייחוס של תוצאות 

 המדידות של כיוון השדה המגנטי לזמני ההיפוך.       
חישוב גיל סלעים, קרקעות וקרחונים על פני האדמה באמצעות ספירת איזוטופים של יסודות   –  Cosmogenic Radionuclides (CRN)ז. 

כימיים שונים, שנוצרים כתוצאה מהפצצתם המתמדת על ידי שטף חלקיקים בעלי אנרגיה גבוהה, החודר למערכת השמש מהחלל החיצון. 
ערעור גלעיני האטומים בחומר הנבדק בעת ההתנגשויות גורם לשחרור נויטרונים ויצירת איזוטופים. ספירת האיזוטופים של יסוד כימי 
שנבחר לצורך הבדיקה )בדרך כלל כיחס לאיזוטופים של יסוד או יסודות כימיים אחר/ים( מאפשר מדידה של גיל )זמן החשיפה( של החומר 

שנים בתלות בסוג האיזוטופ שנבחר. איזוטופים של יסודות שונים משמשים למדידות גיל  50,000,000-5,000שנבדק. מדידות הגיל הן לטווח 
 בטווחי זמן שונים. מספר ההתנגשויות היוצרות את האיזוטופים קטן מאוד עם העומק מפני האדמה.

 
 GmelinPersististrombus latus. השבלול המאובן 1.2תמונה 

שמות קודמים: ) 
Strombus bubonius Lamarck ו-Lentigo latus Gmelin חוף של-בתוך אבן 

 (.2995תצורת יסף, חוף עכו )מתוך סיון, 
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U/Thב'(; )ד( ומדידות גיל בשיטות  22.2°-ו   2.9)תמונות  
          et al(Brunnacker,. 1982  –שנים קדום להיום    92,222)    2.2

AAR-ו 
חוף ליד עתלית. -בקרבונט של צדפי נעמית כלואים בתוך אבן  )Farrand, 1994 –שנים קדום להיום  222,222) 2.2

TLיתר על כן, מדידות גיל בשיטת 
נּות   הֹורָּ Luminescence) –)נְּ

של שכבות הכורכר, הכולאות את עדשות הסדימנטים  2.2

      Neber, 2002; Frechen et al., 2004) ; 2°2אלפי שנים קדום להיום, בהתאמה    9°-ו   222החופיים, הראו שגיליהן הם  

  Persististrombus latus. השבלוליםRonen et al., 1999; Tsatskin and Ronen, 1999)אלפי שנה קדום להיום לפי  22-ו 

, Sorites Orbiculusוהפורמיניפר  Galili et al., 2007) –)שנמצא בגלעיני קידוחים בנחל כבארה  Architectonica nobilis-ו

רֹוִּפִיים וסוב  טרופיים, נמצאים בסדימנטים החופיים האלה ומעידים גם על -אשר הם או קרוביהם חיים כיום בימים טְּ

; סיון, 2771; סיון ושות',  2792; גבירצמן,  27°2ההתחממות של מי הים המציף בהשוואה להצפות קודמות )איסר,  

277° ;(Reiss and Issar, 1961a; Issar, 1968 Issar and Kafri, 1972; Gvirtzman et al., 1989. 

מיקומם של הסדימנטים החופיים מגיל זה בתוך וליד אפיקי הנחלים החוצים את רכס מגדים ועל מורדות הרכס 

הנמוכים בקרבתם מלמד שהצפת הים שהשקיעם חדרה דרך פערים ברכס אל המרזבה המזרחית בסף הכרמל ויצרה בו 

גופי מים רדודים, אשר השתרעו, ככל הנראה, למלוא רוחבה עד מרגלותיו המערביים של הר הכרמל. ִמיׁשֹורֹות גידוד 

(abrasion platforms)   ( וסימני מיסוס מעידים על פלישת הים. 2.9מ'( )תמונה    22-22במרזבה המזרחית )רום טופוגרפי

ה,  ִוויָּ דָּ מחשוף הסדימנטים החופיים הרחב על חלקו הנמוך של מורדו המזרחי של רכס מגדים סמוך לאפיקו של נחל ִעבְּ

חוף רחבות, המשתרעות על פני אלפי מטרים רבועים, שרבות מהן, -שתואר לעיל, מלמד על שכיחותן של עדשות אבן 

נכון עדיין מכוסות בסינרי דרדרת ומניפות סחף, שגלשו מן ההר וטרם נחשפו-בעיקר אלה שלאורך מרגלות הכרמל, אל

(Galili et al., 2007)    (. כאמור לעיל, סדימנטים חופיים אכן נמצאו בגלעיני קידוחים מאזור זה 2.1)תמונהHorowitz,) 

(1979; Galili et al., 2007 . 

הגיל -הסדימנטים החופיים שווי 

בחוף הגליל המערבי הם אבני חול 

 –ביוקלסטיות )גרגר חול ביוגני  

bioclast  עד   -בינוניות   ( 1.2.2, פרק

גרגר, עשויות בעיקר שברי -גסות 

קונכיות, שלדי אצות ופורמיניפרים, 

שמיונן גרוע, עם מעט גרגרי קוורץ 

ד   2)ע 2 א 1 הו לט  בו ובן  מא  . )

 Persististrombus latusהשבלול  

ת   ו נ ו מ ת (2 . 2-ו   2 ° . 2 2 , ) ' ג

 . עצם יונק גדולה מתקופת התרבות1.9תמונה 
 חוף בתעלת-הפליאוליתית התיכונה לכודה בתוך אבן

 נחל המערות החוצה את רכס מגדים
 .Galili et al., 2007))מתוך 

מתקופת  Levallois. כלי צור עשוי בטכניקת 1.5תמונה 
חוף במחשוף על -התרבות הפליאוליתית התיכונה בתוך אבן

 מורדו המזרחי של רכס מגדים סמוך לאפיקו של נחל עבדאוויה
 .Galili et al., 2007)-ו 1229‘, )מתוך רונן ושות

 

 . מישורת גידוד בכורכר במרזבה המזרחית,1.0תמונה 
 (.2992; מתוך מיכלסון, 202/120צ “)בית חנניה, נ‘ מ 20-22רום 
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שבמקומות אחדים הוא נמצא בריכוזים גדולים. הסדימנטים האלה מופיעים כמחשופי טלאי, שעוביים סנטימטרים 

מ'(, הרבודים באי התאמה על תבליט של אבני חול וחרסיות קדומות ומשתרעים   2-2.2מ' )על פי רוב    2.2בודדים עד  

(. גג השכבה מחוספס מאוד עקב 22.9-ו   22.9( )תמונות  277°סיון,    –מ' מזרחה לו )ֶּפֶרט יסף    2,222-מקו החוף עד כ 

מ', ובקרקעית הים  2-מ'; הרום המרבי הוא כ 2סחיפה. בדרך כלל מצויים סלעי פרט יסף ברום טופוגרפי שאינו עולה על 

 (.277°מ' )מול עכו( )סיון,  9מ' )מול נחל בצת( ואף  1-2נתגלו מחשופים בעומק   

כּו הם בעיקר אבני חול מלוכדות בקרבונט, הדומות בכל  ֳארְּ הסדימנטים החופיים המזרחיים ביותר בסף הכרמל שתָּ

לסלעי הכורכר היבשתי אך עשירות בשברי קונכיות, מיקרופאונה ואצות, הרפודות על מורדות הכרמל לאורך קטעים 

; 21.2-ו   22.2( )פרקים  2792מ' בהמשכו של רכס חדרה )מיכלסון,   12-22-מ' ל 22-22ארוכים, על פי רוב ברומים שבין 

מ"מ קוטרו, אשר בעבר הוגדר  2-)פורמיניפר גדול, כ  Amphisorus hemprichii(. נוכחותו של22.2-ג' ו2.22, 2.1תמונות 

בסדימנטים האלה העידה, כך סברו, על הצפת   Marginopora – (Avnimelech, 1952; Reiss and Issar, 1960, 1961b-כ 

סטרטיגרפיה -שנים )טירניאן לפי הכרונו   222,222-קרחונית לפני כ -טרופי, אשר ֵארעה בתקופה הבין -ים טרופי או סוב 

(. 2792( )מיכלסון,  2.2תמונה    –לפי הכרונולוגיה האוקיאנית הגלובלית    9.2אקלימית  -האירופאית, דרגה איזוטופית 

, ִשמשו גם להגדרת וייחוס °.2, שנמצאו בחופי הגליל המערבי ולבנון Persististrombus latusפורמיניפר זה והשבלול  

(, עמק 2777; אקר,  2772; גבירצמן,  27°2הגילים של רכסי הכורכר במישור החוף של פלשת, השרון, קיסריה )איסר,  

( )הדיון 277°והגליל המערבי )סיון,    Slatkine and Rohrlich, 1964; Kafri and Ecker, 1964) –זבולון )שבו הם קבורים 

, Sorites orbiculus Ehrenbergהמאובן הוא    –(. כיום ידוע שהזיהוי היה שגוי  22.9-ו   22.9,  2.22בהמשך( )תמונות  

הזרים לאזורנו, שנמנה גם הוא על אותה משפחה, אשר חיה במי  Amphisorus-ול Marginopora-פורמיניפר דומה מאוד ל

על גבי תשתית קרבונטית קשה מכוסה באצות אדמומיות ואשר אינה מציינת גיל מסוים    , 226-ל   21.26ים שחומם בין  

נתגלה הן בסדימנטים ששקעו לפני        Sorites orbiculus(. הפורמיניפר  2227לבין, מידע בע"פ, פברואר  -)א' אלמוגי 

(, והן 222°; לזר,  2222( מול חוף אשקלון )אביטל,  9אקלימית  -אלפי שנים )תקופת קרח, דרגה איזוטופית   212-222

 et al(Hyams,. (2002בסדימנטים ששוקעים כיום 
2.9

. 

)ההתרוממות   2.9התרוממות טקטונית של הר הכרמל והרי לבנון היא שהביאה את מדרגות הגידוד לרומן הנוכחי 

 (wave-cutהטקטונית של הר הכרמל וִסּפֹו נידונה בהמשך פרק זה(. בחלק ממדרגות הגידוד נשתמרו צנירי גלים 

(notches  חלוקי גיר וצור מעוגלים ו/או כדוריים בגדלים שונים )בדרך כלל   –, ורבות מהן נושאות סדימנטים חופיים

; 27°2)ניר,  (lumachell)או מפוזרים, וצברי קונכיות מלוכדים בקרבונט  (calcrete)ס"מ(, מלוכדים בקרבונט  22קוטר עד 

מפלסים ברומים טופוגרפיים  2-(. הן אותרו ב2.7)תמונה  Slatkine and Rohrlich, 1964, 1965a, 1966); 2792מיכלסון, 

_________________________  
, שמצוי בסדימנטים של ים Amphisorusחוף(, והפורמיניפר  -שמצוי בסדימנטים הנרבדים בקו המים )אבן , Persististrombus latusהשבלול  1.5

 511,000-( ו 2.5אקלימית  -שנים )טירניאן או דרגה איזוטופית  505,000-עמוק יותר, מציינים שתי תקופות של הצפת ים, ששיאיהן היו לפני כ
 (, בהתאמה, אך הם מעולם לא נמצאו זה לצד זה בכפיפה אחת.5055( )איסר 1.1אקלימית -שנים )מונסטיריאן או דרגה איזוטופית

1.2  
מ'. תפוצתו המרבית מ 0-21חולית מול חופי דדו ואכזיב בעומק מים -חי כיום על תשתית סלעית וסילטית   Sorites orbiculusהפורמיניפר

 ). 1000מ' )חיימס,  50-3באזור של אנרגית גלים גבוהה בעומקים 
,Kafri, 1969 ; 5022שכפרי ) גובה, בעוד  -( טען שהכרמל התרומם אנכית ולכן קווי החוף הקדומים שעל מדרונו המערבי שווי 5020מיכלסון ) 1.2

(1970; Kafri et al., 1983מזרח הכרמל, זיהה קווי חוף קדומים -מערב בגלל קצב התרוממות גדול יותר בצפון-, אשר טען שהכרמל נוטה לדרום
 גובה.-שאינם שווי

 מבט  מקרוב

 מ' על מדרונו המערבי של הכרמל נושאת קונגלומרט עשוי חלוקי גיר וצור 02. מדרגת ִגדוד ברום 1.9תמונה 
 (.9.0.1229צביאלי, ‘ )חיפה, דרומה למערת סטלה מריס; צילום: ד
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מ' מעל פני הים. מדרגות הגידוד מסמנות את הגבולות המזרחיים המרביים של הצפות הים בסף   222מ' עד    12-22-מ 

הכרמל. קווי החוף הגבוהים יותר הם העתיקים יותר, וככל שעולים בטופוגרפיה ומתרחקים מקו החוף הנוכחי קווי החוף 

 הנם עתיקים יותר. קו החוף העתיק ביותר הוא גם הגבוה ביותר מבחינה טופוגרפית והמרוחק ביותר מקו החוף הנוכחי. 

גיליהן של מדרגות הגידוד, המַיצגות את קווי החוף העתיקים, נקבעו יחסית למדרגה התחתונה ולסדימנטים החופיים 

ִנים אחרים ברי  ( הניח שגילה של מדרגת הגידוד 2792. מיכלסון ) ֲארּוְךתֵ -בסף הכרמל, שבהם מאובנים מנחים ו/או ַסמָּ

בעבודתו(, הוא           “  מ'   12-22טרסות בגובה  )” מ' והיא ללא סדימנטים חופיים    12-22התחתונה, שרומה הטופוגרפי  

או מעט מעליהם )תמונה   Soritesשנים קדום להיום, שכן היא מצויה סמוך מאוד למחשופי אבן חול נושאי   222,222-כ 

באזור שבו   –  21222/22212מ', נ"צ    222ג'(. לפיכך גילה של המדרגה העליונה )החמישית( שהוא חשף )ברום  2.22

מיליוני שנים לפי                 2.1-, לפני כ Calabrianשכנה מעברת זכרון יעקב( יוחס להצפת ים בתקופת הקלבריאן,  

מונסטיריאן(,   –)רכס מגדים    222,222סטרטיגרפיה האירופאית, וגיליהם של רכסי הכורכר בסף הכרמל הם  -הכרונו 

 ג'(. 2.22-ו 2.2, 2.2פלנדריאן( )תמונות  –שנים קדום להיום )רכס דור  9,222-מונסטיריאן( ו-אפי –)רכס עתלית  °2,222

(, אשר חזרו ובדקו את הנתונים 2229)   Vita-Finzi and Stringerמדרגת גידוד זו צעירה יותר לפי ממצאיהם של 

(, נפערו באופק 2.22מ' )תמונה    °2-22שנאספו בחפירות ארכיאולוגיות במערות הכרמל. המערות, השוכנות ברום  

הנושא את מדרגת הגידוד וִשמשו ברציפות למגורי האדם הפרהיסטורי במשך תקופות ארוכות. הן נתמלאו בשכבות 

) ואחרים   Garrod and Bate, 1937 Olamy, 1984;  279°ארכיאולוגיות רבות, אשר נחפרו ונחקרו בפרוט רב )רונן,  

 2.2ותוארכו בשיטות רדיומטריות חדישות
., 2009b)et alFinzi and Stringer, 2007; Zviely -(Vita בשכבה שנרבדה לפני .

קרחונית האחרונה, נמצאו חלוקים וכלי צור בלויים ומגולגלים, אשר לדעת -שנים, בעת שיאה של ההצפה הבין 222,222

Vita-Finzi and Stringer (2229.נשטפו ונשחקו על ידי גלי הים, שהציפו את רצפת המערות ) 

מחודשת של  בחינה ,Galili et al., 2007); 222°חקירת הסדימנטים החופיים בסף הכרמל ובחוף הגליל )גלילי ושות', 

 (,.Zviely et alאקלימיות -( והעדויות הפליאו 2.22הממצאים הסדימנטולוגיים והארכיאולוגיים ממערות הכרמל )תמונה 

(2009a  היסטוריים שלעיל. רצף היישוב הפרהיסטורי הארוך ביותר נתגלה במערת -סותרות את השחזורים הגיאולוגיים

שכבות   22מ' )גג המערה(, אשר בה נחפרו    °9מ' )רצפת המערה( עד    12התנור )מערת ַטבּון(, השוכנת ברום  

(                 2°אקלימית  -אלפי שנים )דרגה איזוטופית   °22-°22-ארכיאולוגיות. השכבה התחתונה נרבדה לפחות לפני כ 

(Laukhin et al., 2000)   ( 2.2אקלימית  -אלפי שנים )דרגה איזוטופית   72-222-והעליונה לפני כGrün and Stringer,) 

(2000; Coppa et al., 2005 הסדימנטים בשכבות האלה יבשתיים, גרגריהם דקים )חול דק, סילט וחרסית, שאינם יכולים .

 (Zviely etלשקוע ולהצטבר סמוך לקו המים היכן שגלי הים נשברים(, אין בהם חלוקים או גושי סלע אופייניים לחוף 

(al.,2009b  ( ושברי הקונכיות הפזורים בתוכם הובאו, ככל הנראה, אל המערה כמזון ליושביה )רונן ושות', 1.2.1)פרק

(. באף אחת ממערות הכרמל 2229

 Rone)nלא נמצאו סדימנטים ימיים 

et al., 2007; Zviely et al., 2009b(. 

ם  י ד י ע מ ה  ל א ה ם  י א צ מ מ ה

התקופה  ך  ל ם, אשר במה שהי

הארוכה הזו הציף את סף הכרמל  

ם                 2 ו ר ד  ע ד  ב ל ב ם  י מ ע פ

ות   22-2 זוטופי אי )דרגות  -מ' 

ות   7,  22.2אקלימי  –  2.2-ו   2.

(, מעולם לא הציף או 2.2תמונה  

לחך את מערת התנור, לא סחף את 

הסדימנטים הדקים שהצטברו בה 

 

 –. מערות האדם הקדמון בנחל מערות, הר הכרמל 1.22תמונה 
 (.29.1.1229צביאלי, ‘ מערב )צילום: ד-צפון-מבט מצפון
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השנים האחרונות התרוממה, אפוא,   °22,222(. במשך  1.2.2-1-ו   1.2.2ולא הותיר בה סדימנטים חופיים גסים )פרקים  

. בהנחה שגובה (Zviely et al., 2009b)מ"מ לאלף שנה    °9-29מ' בלבד בקצב מתון שלא עלה על    22-22מערת התנור  

מ' )צביאלי ושות',   2-הגלים הטיפוסיים של סערות החורף בים הפלייסטוקני דאז דמה לזה של הים הנוכחי והגיע לכ 

2222 ;(Rosen and Kit, 1981; Zviely et al., 2007   היה רומה הנמוך ביותר האפשרי של רצפת המערה אף גבוה יותר– 

 וקצב ההתרוממות של המערה נמוך עוד יותר.  –מ'  22-22

אם אכן קצב ההתרוממות של הכרמל כה איטי, או אז לרוב גובהו הגיע ההר כבר לפני תקופת הפלייסטוקן, כנראה 

בתקופת הפליוקן המאוחר, אולי אף בפליוקן התיכון, וגיליהן של מדרגות הגידוד הגבוהות ממערות הכרמל עתיקים     

עבים, שהתפתחו על   )(calcreteבכיסויי קלקריט    2.2אלפי שנים. מסקנה זו נתמכת על ידי מדידות פליאומגנטיות  °22-מ 

( לפני קבורתם על ידי סדימנטים קולוביאליים צעירים יותר, 2.1גבי סינרי דרדרת ומניפות סחף למרגלות הכרמל )תמונה 

אלפי שנים, ובכיסוי קלקריט על מדרגת גידוד גבוהה במדרון הכרמל ליד זכרון יעקב  992-אשר הצביעו על גיל עתיק מ

(. מאידך גיסא, קצב ההתרוממות 2227מיליון שנים )משיח ושות',    2.29-2.29מ'(, אשר הצביעו על גיל בין    222)רום  

הזה קטן פי עשרה מזה שחושב מתוך השוואה בין שכבות גיאולוגיות בכרמל שנעתקו ממקומן ופי מאה מזה שנמדד 

(. אפשר שקצב ההתרוממות שנמדד מַיצג שנים בודדות של התרוממות 2.2ישירות בשיטות גיאודטיות שונות )פרק  

מהירה בלבד, או שחלק גדול מן ההתרוממות המהירה נבלע בגלל דחיסה, עיוותים והעתקים, שנתהוו בשכבות הכרמל, 

 , אבל אין באלה די כדי ליישב את הסתירה.Kafri, 1970); 2799ובגלל נטיית ההר בעת התרוממותו )כפרי, 

לפני   2.2אקלימית  -קרחונית האחרונה )דרגה איזוטופית -הסדימנטים החופיים מתקופת שיאה של ההצפה הבין 

 (Bergy,1932)וחופי לבנון  (Sivan et al., 1999), חוף הגליל המערבי (Galili et al., 2007)שנים( שבסף הכרמל  222,222

נחשפים ברומים טופוגרפיים דומים לאלה של סדימנטים חופיים מאותו גיל באזורים רבים בשולי אגן הים התיכון, 

ואחרים(. רומיהם   (Bordoni and Valensise, 1998; Federici and Pappalardo, 2006שיציבותם הטקטונית דומה  

 .  Galili et al., 2007);222°מ'( )גלילי ושות',  °מ' מהרום הממוצע של מפלס הים בעת ההיא ) 2-גבוהים עד כ

מ"מ לאלף שנה )לפי ניתוח של   19קצב ההתרוממות של סף הכרמל במשך התקופה הזו מזערי, והוא אינו עולה על  

. הכרמל המערבי וסף הכרמל שבחזיתו מהווים יחידת Galili et al., 2007) –מידע ארכיאולוגי והשוואה לאזורים אחרים 

מסלע אחת, שכן קו העתק מפריד לא אותר לאורך שולי ההר. ההפרש בין קצבי ההתרוממות של הכרמל המערבי           

מ"מ לאלף שנה( זעיר. העיוות הנוצר בסלעי הכרמל וִסּפֹו כתוצאה מהפרשי קצב אלה  19מ"מ לאלף שנה( וִסּפֹו ) °9-29)

 . (Zviely et al., 2009b)נבלע אל נכון בהעתקים הרבים, החוצים את הכרמל, ובנטיית ההר 

מ"מ לשנה )א' כפרי,   2.21-2.22מיליון השנים האחרונות הנו    2קצב ההתרוממות של חוף הגליל המערבי במשך  

 Persististrombus latus. מאובני  Horowitz, 1979; Kafri, 1997);  277°, מצוטט בתוך סיון,  29.2.2772מידע בע"פ,  

מ' בקרקעית הים מול חוף בצת בגליל המערבי. הם הגיעו למקומם כתוצאה משקיעה טקטונית של   °נתגלו בעומק  

חוף, שראשיתה בתקופת -פלחים רוחביים מקרקעית הים, אשר נגרמה עקב תנועה אופקית וחיכוך לאורך העתקים ניצבי 

 (.22.9-ו 22.2; תמונות 22)פרק  Sivan et al., 1999); 277°הפלייסטוקן )סיון, 

 

 . קווי חוף קדומים במישור החוף ומפתן היבשת2.2.2

הרבה יותר קשה לעקוב אחרי קווי חוף קדומים במישור החוף ומפתן היבשת בגלל שיפועם המתון. אפילו תנודות 

קטנות של מפלס הים גרמו לנדידה אופקית נרחבת של קו החוף ולהצפה או חשיפה של שטחים רחבים. קו החוף לא 

במישור החוף של פלשת והשרון אין סימן למפלסי ים   –השתהה זמן רב במקומו, ולכן גם לא הותיר תווי נוף חופיים  

 גבוהים מזה של היום. 

חוקרי המישור החופי השתמשו בחתך הסדימנטים כדי לעקוב אחרי קווי החוף של הפלייסטוקן. החתך הסדימנטרי 

הרוחבי ממפתן היבשת במערב ליבשה במזרח הוא של טין וחרסיות ימיים, אשר שקעו בים עמוק יחסית, שעוברים 

חוליות מקבילות   –(, ולמשקעים יבשתיים ממזרח לו  1.2.2חוף בקו המים )פרק  -לחולות בים הרדוד סמוך לחוף, לאבן
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; 9.1.2-ו   2.2.2,  1.2.2.2לחוף, שחולותיהן נושבו מרצועת החוף, התייצבו וברובן התאבנו והפכו לרכסי כורכר )פרקים  

(. כאשר הים עולה ומציף את מישור החוף נודד חתך סדימנטים זה מזרחה, ובזמן של נסיגת ים הוא נודד 2.22תמונה  

גורם לעליית המפלס מערבה. רומו של מפלס הים והמרחק שלאורכו הים נודד מיוחסים למפלס הים הנוכחי. הים המציף 

; גלילי 2222, 2792, 2792של מי התהום ביבשה ולהיקוות בצות במרזבות שבין רכסי הכורכר, שאליהן הוא פולש )סיון, 

(, ובהמשך 2.2דיון בפרק  – Cohen-Seffer et al., 2000, 2005; Kadosh et al., 2004; Sivan et al., 2004a; 2799וענבר, 

בעת הנסיגה נחרצת במישור זה שנחשף מערכת ניקוז רדודה, המתמלאת המנושב מחופיו.  מישור החוף בחול  מתכסה  

 (. כורכר מכוסה בחמרה9.1.2-ו 1.2.2בחלקה במשקעי סחף ובצות, וקרקע חולי )חמרה( מתפתח על גבי הכורכר )פרקים 

, אשר בונות רצף (regression)ונסיגה  (ingression)ומשקעי סחף ובצות מצביעים, אפוא, על מחזור סדימנטרי של הצפה 

סדימנטרי אנכי שבבסיסו חול שהורבד בסביבה ימית רדודה, מעליו חול מסביבה חופית, עליו חול מנושב, ולבסוף קרקע 

כורכר ” (. אבני חול שנוצרו בים רדוד, אשר חוקרים שונים ִכנּו אותן  27°2שהתפתח על גבי החול המנושב )איסר,  

ִנים מהימנים של קווי חוף “,  כורכר לגונרי ” ו “  כורכר ימי (, ” 1.2.2, פרק  beachrock  –חוף  -)אבן “  חופי  הן, אפוא, ַסמָּ

אקלימיות -חדרה )טירניאן, דרגה איזוטופיות שבקטעי רכסי  בתוך אופקי הכורכר    Soritesקדומים. ֻקבֹות הפורמיניפר  

ג'(, אשר אליהם הן הגיעו עם גלי סערות ורוח, שבורות ברובן 2.22-ו 2.2( )תמונות 2.2( ומגדים )מונסטיריאן, דרגה 9.2

שלמות, וככל שהסדימנט דק יותר מספר הֻקבֹות “  הכורכר הימי ” עקב שחיקתן בעת ההובלה, אך אלה שבתוך אופקי  

הקושי הרב בהבחנה בין סביבות ההשקעה הימית, (. בגלל  29.2.2227השלמות הכלואות בו עולה )איסר, מידע בע"פ,  

יבשתית מתוך מטחני סלע מקידוחים והגדרת גילם משמשים רכסי הכורכר כסמני החופים הקדומים, -החופית והאיאולית

מישורי גידוד הנטויים קלות מערבה מתארים שהיו אי שם מערבה להם. הואיל ומחזורי הכורכר והחמרה נרבדים על גבי 

רכסי הכורכר, הנמצאים בקצותיהם המזרחיים, קווים אשר רוב החוקרים סבר שהם מסמנים את שיאי מרחקיהן של 

קרחונייות(, וסדרם הגיאוגרפי של הרכסים ממזרח למערב -הצפות הים )קורלטיביים למפלסי ים גבוהים בתקופות בין 

מיליוני שנה   2.1, לפני  Calabrianהוא סדר כרונולוגי, כאשר הרכס העתיק והגבוה ביותר ַבמזרח )הצפה מגיל קלבריאן,  

שנה, דרגה איזוטופית 1,222-, לפני כFlandrianלפי הכרונולוגיה האירופאית( והצעיר והנמוך ביותר ַבמערב )פלנדריאן, 

 ,Avnimelech; 279°יוסף,  -; ניר ובר 2792; ניר,  2792; מיכלסון,  27°2איסר,    –“  המודל האלטימטרי ( )” 2אקלימית  -

1950, 1952, 1962; Itzhaki, 1961; Issar, 1968; Issar and Picard, 1971; Ecker and Olshina, 1978; Horowitz, 1979, 

תארו את חילופי הכורכר והחמרה, שעוביים הכולל אינו עולה  (Gvirtzman et al., 1984) 'גבירצמן ושות ואחרים(. 1988

 (.2.22( )תמונה 2777מ', ִנסחּום בטבלה סטרטיגרפית ונתנו להם שמות )מקורות המידע גם בתוך אקר,  222-292על 

חוקרים רבים סברו שרכסי הכורכר במישור החוף מסמנים קווי חוף מקבילים של שיאי ההצפות הימיות בתקופות   

 ,Avnimelech, 1950, 1952, 1962; Issar, 1968, 1980; Issar and Picard;2772; גבירצמן, 27°2קרחוניות )איסר, -בין

(1971; Horowitz, 1979; Gvirtzman et al., 1984; Eytam, 1988    ב'(. יצחקי  -א' 2. 22)תמונה(Itzhaki, 1961)            וניר

. החתך הסדימנטרי הרוחבי ממפתן היבשת במערב ליבשה במזרח: טין וחרסיות ימיים, השוקעים בים עמוק 1.22תמונה 
חוף  -חוף בקו המים ולמשקעים יבשתיים )חוליות מקבילות-יחסית במערב, עוברים לחולות בים הרדוד סמוך לחוף, לאבן

 במישור החופי, שהתייצבו, התאבנו והפכו לכורכר, וחולות, שהתבלו לקרקעות חוליים( במזרח. כאשר הים עולה ומציף
 את מישור החוף נע חתך סדימנטים זה מזרחה, ובעת נסיגתו הוא נודד מערבה.

 חוף-אבן
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) -ובר  ף  וס 2י 7 9 ו ° טט ( שר

חופים בעלי מפרצים רחבים 

)לגונות( מתקופת  ורדודים 

הפלייסטוקן על פני מישורי 

פלשת והשרון לפי תפוצת טין 

ם  ע ד  ו ד ר ם  י ל  ש ת  י ס ר ח ו

מאובנים של מי ים מהולים 

(brackish water) אשר נתגלו ,

ך  ם, תו י נ שו ם  מי חי  דו בקי

ה  התעלמות מן הטופוגרפי

 .ד'( -ג' 2.22הרכסית )תמונה  

, (Horowitz, 1979)הורוביץ  

שהכיר ַבקושי הנובע משימוש 

ם  ִני ַסמָּ כ ר  כ ר ו כ ה י  ס כ ר ב

מדויקים לקווי החוף העתיקים, 

קבע את קווי החוף לפי רומן 

הטופוגרפי של הצפות הים 

ו  נ ו ר כ ה -ב י פ ר ג י ט ר ט ס

האירופאית, והדגיש כי רכסי 

במישור החוף הם הכורכר  

ו  ב ש ו נ ר  ש א  , ת ו י ל ו ח

למקומותיהם הרחק מזרחה 

מקווי החוף העתיקים ונתאבנו. 

( 2772א' פרת )מידע בע"פ,  

י  ס כ ר ן  י ב ר  ש ק ל  כ ל  ל ו ש

הכורכר לקווי חוף קדומים. 

הוא סבור שקו החוף הנוכחי 

)משפך נחל מערות דרומה( 

הוא הגבוה )היינו, המזרחי 

ז  א מ ם  י נ מ ז ה ל  כ ב  ) ר ת ו י ב

הפליוקן, שכן מתחת לתצורות 

החוליות של המישור החופי 

לא נתגלו סדימנטים ימיים או 

חופיים של הצפות קודמות, 

חוף -טרסות ימיות, שּוניות אבן 

ר  אח ד  כל שרי או  ת  מורמו

המעיד על הצפת ים. לדעתו 

, (Ronen, 1983)ולדעת רונן  

ו  ושב נ ו  ות שנתאבנ לי החו

 

 

( אבן 2. סטרטיגרפיה של מישור החוף. )א( חתך סכמטי בחופי פלשת והשרון: )1.21תמונה 
חרסיתי -קרקע טיני –( חמרה 2( כורכר )אאוליניט(; )1חוף; )-חול מלוכדת בקרבונט ואבן

( חילופים של 5( חרסיות יבשתיות עם שרידי צמחים; )2( טין וחרסית ימיים; )0אדום; )
– M( קונגלומרט; 0( חול; )9חרסית, טין ואבן חול מלוכדת בקרבונט ממוצא ימי; )

)מתוך גבירצמן,  Hyalinea balthicaהפורמיניפר  –  Sorites;H (Marginopora)הפורמיניפר 
(. יחידות הכורכר בחתך אינן נמשכות אל קצה מפתן היבשת, והחתך מתעלם מרכסי 2992

הכורכר במפתן היבשת. )ב( חתך גיאולוגי במישור החוף באזור פלשת לפי קידוחי מים )מתוך 
 (.2992(. )ג( חתך גיאולוגי בסף הכרמל מול מוצאו של נחל דליה )מתוך מיכלסון, 2999אקר, 

-1. 
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-11. 

-1.. 
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 פלנדריאן

ה  סחף, ּבצָּ
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 דור
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ֵחי חול פלייסטוקניים מרוחקים, אשר נחשפו על פני מפתן היבשת בעת מפלסי ים נמוכים,  טְּ למקומותיהן מחופים וִמשְּ

(. חולות מכמה מחזורי נישוב הגביהו 9.1.2ומקומן נקבע על ידי התנאים האקלימיים ששררו באזור בעת נישובן )פרק  

 חלק מן הרכסים, בייחוד את המערביים שבהם. 

רוב החוקרים סבור שהחוליות נושבו אל פנים היבשת בתקופות של נסיגת ים גדולה, אשר חשפה שטחים        

 Brunnacker et;2772חול נרחבים של מפתן היבשת העליון, שִהוּו את אזורי ההזנה שלהן )א' פרת, מידע בע"פ, -מרובדי

(al., 1982 Ronen, 1975b, 1983; Boenigk et al., 1985; Neber, 2002 נישוב החול אל היבשת נמשך כל עוד היה מלאי .

נדידת החוליות התחזקה בִעתות הצפה של  .(Ronen, 1975b)חול זמין בחוף או עד שרצועת החוף החולית הוצפה מחדש 

 ,Farrand and Ronen). חוקרים אחדים חושבים כי רכסי הכורכר נוצרו בִעתות שיא של נסיגת ים (Neber, 2002)הים     

( סבורים שרכסי הכורכר במישור החוף מציינים קווי 2797, 2799אברהם )-ועיטם ובן (Horowitz, 1979). הורוביץ (1974

בזמנים של שיאי הצפה, בעוד שרכסי הכורכר הטבועים )במפתן היבשת( מציינים   (standstill)חוף שהשתהו במקומם  

 קווי חוף בעת שיאה של הנסיגה.

  -קשה מאוד להשוות בין תוצאות הקידוחים הרבים שנקדחו במישור החוף, לזהות את מספר המחזורים הקרחוניים 

קרחוניים ולקבוע את גילי השיא של הצפות הים בתקופות הפליוקן המאוחר והפלייסטוקן בגלל הופעתם הדומה של -בין

, החולות ומיני החמרה היבשתיים, התלות של עוביים והופעתם בטופוגרפיה היבשתית     מהקידוחים מטחני הכורכר  

הפנים ודלּות המאובנים המנחים שבהם. תור הרביעון מתחיל בשני מחזורי הצפה קרחוניים גדולים, ששיאיהם -רבת 

(. המעבר מהמשקעים של 2.2)תמונה    Sicilian)  –מיליון שנה )סיציליאן    2.9-מיליון שנה )קלבריאן( ו   2.1ֵארעּו לפני  

 2.2מיליון שנים לפי מדידות פליאומגנטיות   2.92-תקופת הפליוקן לאלה של תקופת הפלייסטוקן, אשר ארע לפני כ 

סטרטיגרפי העובר בתוך חלקו העליון של רצף שכבות הטין והחוואר מתקופת הפליוקן -בסדימנטים, הוא גבול ביו 

, שהתקיים עד סוף תקופת הפליוקן, נעלם, ומופיעים מאובנים Globigerina nepenthes)חבורת סקיה(. הפורמיניפר  

בגג פרט פתח תקווה, ושל   Gephyrocaspa oceanicaהופעה ראשונה של הננופלנקטון  –האופייניים לים שמימיו קרים 

 Derin, 1970, 1971; Derin;2222)אביטל,  Globorotalia truncatulinoides-ו Hyalinea balthicaהפורמיניפרים הבנתוניים 

(and Gerry, 1970, 1971; Derin and Reiss, 1973    ,27°9ומיני צדפים )מושקוביץ  ;(Moshkovitz, 1963   בפרט דן הנח

או   22אקלימית  -שנה )דרגה איזוטופית   112,222-א'(. ההצפות בתקופת הפלייסטוקן עד לפני כ 2.22עליו )תמונה  

אלפיני( היו ההצפות הנרחבות ביותר בתור הרביעון, והן פלשו הרחק מזרחה על -, במינוח הקרחוני Milazzianמילזיאן,

 (,Derin, 1970(. הסדימנטים הימיים של ההצפות האלה ידועים רק מתוך קידוחים2.22-ו 2.22פני מישור החוף )תמונות 

 . שחזור קווי חוף של הפלייסטוקן המאוחר על פי חוקרים שונים.1.22תמונה 

מונסטיריאן    
טירניאן    
מילזיאן    

 ד

מונסטיריאן    
טירניאן    
מילזיאן    

 ג

מונסטיריאן    
טירניאן    
מילזיאן    

 א ב

מונסטיריאן    
טירניאן    
מילזיאן    

0791יוסף, -ניר ובר  
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1971; Derin and Gerry, 1970, 1971   ואחרים(. שכבות חבורת סקיה העליונות במישור החוף )תצורת יפו( עוברות

ברציפות לשכבות של תצורת חפר )חבורת כורכר( הנחה עליהן. הן מתאצבעות עם שכבות של אבני חול מלוכדות 

(. 2.22בקרבונט, תצבירי קרבונט, קוקינה, חרסיות בצתיות וסדימנטים אחרים, אשר שקעו בִעתֹות הצפה ונסיגה )תמונה  

השכבות האלה נעשות דקות מערבה עד להעלמן. לעומתן, שכבות הטין והחוואר מתקופת הפליוקן )חבורת סקיה(, אשר 

מיליון שנה לפי מדידות   2.2-°.2-נדגמו ממערב לקו החוף מדרום לאשקלון, נקטעות בתקופת הפליוקן העליון )לפני כ 

מיליון שנה וניכר באי התאמה ארוזיבית בחלקו העליון של  2-זמן, אשר נמשך כ-ארוך (hiatus)(, ופער 2.2פליאומגנטיות

אלפי שנה( הנחות עליהן   222-חתך הסדימנטים, מפרידן מהשכבות של תקופת הפלייסטוקן העליון )גיל בסיסן כ 

 (. שכבות הסדימנטים הרביעוניות בולטות בתכולות החול הגבוהות שלהן.2222)אביטל, 

הגילים של שיאי ההצפות במישור החוף וסדר השיכוב של רצפי הכורכר והחמרה היבשתיים בפלייסטוקן נקבעו לפי 

 Soritesאמות המידה הבאות: )א( השוואת מקומם הסטרטיגרפי של יחידות הכורכר לאלה של רכס כורכר נושא המאובן

orbiculus  מקודם(Amphisorus sp. –  ברום )שנה קדום  222,222-222,222מ' מעל מפלס הים הנוכחי ) 21-29ראה לעיל

; יחידת כורכר נושאת Issar, 1968; Issar and Picard, 1971);  279°יוסף,  -; ניר ובר 2792; ניר,  27°2איסר,    –להיום  

 (,.Galili et alמ' בחופי הכרמל   2-2ראו לעיל( ברום    –  Strombus bubonius)מקודם    Persististrombus latusהמאובן  

שנים   222,222-, שגילה כ  Issar, 1968; Issar and Kafri, 1969);2771; סיון ושות', 277°והגליל המערבי )סיון,  2007)

קדום להיום; וקונגלומרטים מתקופת הפליוקן המאוחר בקצה המזרחי של מישור החוף, אשר נחתרו או אשר עליהם 

; )ב( על (Gvirtzman and Buchbinder, 1969; Derin and Reiss, 1973; Horowitz, 1974a)מונחים סדימנטים רביעוניים 

רֹוִליתים   מיליון   2.2-2  –  (Middle Acheulianהתיכונה  מתקופות תרבות האבן    microliths)  –סמך כלי צור ושבבים )ִמיקְּ

(; ומאובני 2.22אלפי שנה קדום להיום( )תמונה    Epi-Paleolithic)  –  22.2-22שנה קדום להיום( עד האפיפליאוליתית  

 Issar and Kafri, 1969, 1972;2772; רונן ולמדן, 2772; גופנא, 2799; רונן, 2792יונקים באופקי החמרה )איסר וכפרי, 

Ronen and Amiel, 1974; Gilead and Ronen, 1977; Ronen, 1975a, 1977  .)ואחרים 

ככל שהתפתח מחקר החופים בארץ הסתבר כי המודל האלטימטרי בעייתי, ַרבּו החוקרים הדוחים אותו 

Yaalon,1967; Yaalon and Dan, 1967; Farrand and Ronen, 1974; Ronen, 1975a, 1975b, 1983; Brunnacker et)

(al., 1982; Boenigk et al., 1985   המאוחרות גם מחברו הבכיר נסוג ממנו   ' 2772-ובשנות הGvirtzman et al., 1998;) 

(Gvirtzman and Wieder, 2001 :הטעמים רבים ומגוונים . 

( העדויות לקיום חופים עתיקים במישור החוף אינן מבוססות על ממצאים אלא, לכל היותר, הן נסיבתיות. עד כה 2) 

חוף שנרבדה בתקופות הנדונות, וגם אין שרידים מסוג צנירים, -לא נמצאה במישור החוף של פלשת והשרון אבן 

קונגלומרטים, צברי צדפים וכיו"ב. העדויות הישירות היחידות להצפות ים, שברובן הגדול הגיעו למרחק קצר מזרחה 

זרקא -מקו החוף הנוכחי, מצויות בחופי הכרמל והגליל המערבי. כאמור לעיל, נמצאו ממזרח לנחל תנינים )בין ג'יסר א 

מ' מהחוף( ובחוף הכרמל )בעיקר בתוך אפיקיהם או סמוך למוצאיהם של נחלי אכזב ובתוך תעלות  922-ומעגן מיכאל, כ

חוף מתקופת הפלייסטוקן )באחד מהם נתגלה השבלול המאובן -מלאכותיות, החוצים את רכס מגדים( מחשופים של אבן

Persististrombus latusמיכלסון,  222-( במרחק כ( 2772; ניר וגלילי, 2792מקו המים ;Galili et al., 2007  2.1( )תמונה )

(. לדעת 21.22( )תמונה  2792; סנה וקליין,  2792סנה,    –הבונים  -מ' מעל למפלס הים )דור   2-2ברומים  ומדרגות גידוד

מ' במרזבות המזרחיות בסף הכרמל מעידות על הצפת ים,   22ברומים עד  (platforms) (, מישורות  2792מיכלסון ) 

(. אפשר שסימני המיסוס )מכתשונים( ברכסי מגדים ועתלית ועל פני מישורות 2.9שהגיעה מזרחה יותר וגידדתן )תמונה 

ים )תמונה   י 21.2הגידוד מעידים אף הם על הצפת  חוף, שבתוכן -(. בחוף הגליל המערבי נמצאו אבנ

 (.2.2, מצפון לעכו וסמוך לאכזיב )תמונה Persististrombus latusמאובני

אינה תמיד מובהקת.   eolianite)  –)איאוליניט  “  כורכר יבשתי ” חוף( ל -)אבן “  כורכר ימי וחופי ” ( ההבחנה בין  2) 

שברי מאובנים, הנמצאים ברוב סלעי הכורכר, אינם מעידים בהכרח על סביבת השקעה ימית, ואמות המידה השונות 

יבשתית אינן מוחלטות ואינן יכולות לאבחן את סביבת -להבחנה בין סביבות ההשקעה הימית, החופית והאיאולית 
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ההשקעה. שיכוב סלעי הכורכר )בייחוד ריבוד 

ם    –צולב   1.2פרקי אלא 2-2. נראה  ו  נ אי  )

ע  ל ס י  נ ח מט ב ר  מ ת מש ו  נ י א ו ם  י פ ו ש ח במ

 מקידוחים.

( מספרם של רכסי הכורכר באזור פלשת 2) 

גדול ממספר שיאי ההצפה הפלייסטוקניים 

שהמודל האלטימטרי מציע, בעוד שבאזור השרון 

רק מקצתו של הרכס המזרחי )רכס חדרה( קיים, 

ואילו רכס מגדים ממערבו אינו רציף. כל הרכסים 

המזרחיים במישור החוף הם, למעשה, שורות של 

גבעות וגבנוני כורכר רחבים, שאין להם צורת 

רכס מובהקת. יתר על כן, רכסי הכורכר אינם 

ד   י ח א ה  נ ב מ י  ל ם   –בע ה ם  י ב ר ת  ו מ ו ק מ ב

מתפצלים, מתחברים ומשתרעים לאורך קטעים 

 ארוכים שאינם מקבילים לחוף.

( 2.22( לפי המודל האלטימטרי )תמונה  1) 

רכס החוף הוא מוצר של הצפת הים האחרונה, 

(. 2.2שנה )פרק    1,222-שהגיעה לשיאה לפני כ 

סברה זו אינה מסבירה את הימצאותם של רכסי 

הכורכר הטבועים במפתן היבשת )אשר גם הם, 

 (.2.2°-ב' ו2.2כמקביליהם היבשתיים, אינם רציפים, ומשתרעים לאורך קטעים ארוכים שאינם מקבילים לחוף( )תמונות 

( כל אחד מרכסי הכורכר המערביים במישור החופי אינו תוצר של שלב הרבדה אחד. כל אחד מן הרכסים האלה 2) 

מורכב ממספר מחזורים של כורכר וקרקעות עתיקים )פליאוסולים( מגילים שונים, המרובדים באי התאמה זה על גבי זה 

 (. 7.2-ו 7.2, 2.21; תמונות 7.2)פרק 

 

 . התפתחות נופו של המישור החופי2.2.1

, אשר בדק והשווה מחשופי כורכר ופליאוסולים ברכסי הכורכר לאורך המישור החופי (Ronen, 1975a, b)רונן  

מחזורים של כורכר מכוסה בפליאוסול. מחקרים חדשים, אשר בוצעו בשנים  7מהנגב המערבי עד הגליל המערבי, זהה 

. גיליהם היחסיים הוגדרו על סמך ממצאים ארכיאולוגיים (Neber, 2002)האחרונות, מגלים שמספרם לפחות כפול  

ומדויקות הרבה   2.2פרהיסטוריים, המצויים בתוך הקרקעות העתיקים. מדידות גיל רדיומטרי מוחלט בשיטות חדישות 

 –; מישור החוף בשרון Porat et al., 1999; 277°פורת ושות',  –השנים האחרונות )גוש דן  12יותר, אשר בוצעו במהלך 

 Porat and Wintle, 1995; Engelmann et al., 2001; Frechen et;2779; ריטה, 2779; ריטה ושות', 2771פורת ווינטל, 

al., 2001, 2002; Porat et al., 2004 סף הכרמל ;–Henning GJ in Brunnacker et al., 1982; Masters PM in Farrand, 

1982; Ronen et al., 1999; Frechen et al., 2004; Sivan and Porat, 2004; Tsatskin and Ronen, 1999; Neber, 2002; 

Neber et al., 2003 גליל ;– (Porat and Ronen, 2002 ִאששו את מסקנותיו של רונן ,(Ronen, 1975a) אך גלו שתבניתו ,

 הפשטנית מורכבת הרבה יותר.

מישור החוף המזרחי, בייחוד חלקו הדרומי, הוא אזור גבעי בעל טופוגרפיה מתונה, המשתרע למרגלות השפלה על 

מחזורי   –מ' מעל פני הים. האזור בנוי מסדימנטים חוליים    222-12ק"מ )מדרום לצפון( וברום    °-2פני רצועה ברוחב  

חרסיתיים עם חול בצבע אדום, שקלטו כמויות -סילטיים   (loam)קרבונט )כורכר( שעליהם נחים טיטים  -חולות מלוכדי

 (Issar, 1961; Gvirtzman et al., 1984; Harel et al., 2011, 2012, 2017)נכבדות של אבק איאולי )חמרה ונגזרותיה(  

 
 זמנית של רכסי-. שחזור של בניה בו1.20תמונה 

 (.2992כורכר )מתוך נצר, 

 

 א 

 ב

 ה

 ד

 ג

 כורכר עליון

 כורכר תחתון

 כורכר עליון

 
 כורכר עליון

 חמרה

 
 חמרה

 
 צוק
 חופי

 
 פני הים

 א
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רוחב באזור השרון: גילן של שכבות החמרה עתיק ככל שהן מזרחיות יותר. אופקי החמרה האשלית והחמרה . חתך 1.22תמונה 
המוסטרית בתמונה מייצגים, כל אחד, מספר שכבות חמרה זו מעל זו. חתך סכמטי זה משקף עקרונית את כל חלקי מישור 

 (.2992החוף מן הנגב עד לגליל המערבי )מעובד מתוך רונן ולמדן, 

(. 2.2(. הגבעות רחבות, והן יוצרות תווי נוף גליים וגבנוניים מבותרים על ידי ערוצים רחבים )פרק  9.1.2-ו 1.2.2)פרקים 

פסגותיהן הן שאריות של יחידות טיט חרסיתי עבות, אשר כסו את פני השטח שנערצו. על הטיט החרסיתי התפתחו 

(. מערכת הניקוז הפונה מערבה בדרך כלל ורידית1.2.2קרקעות גרומוסול וקרקעות הידרומורפיות אחרות )פרק  

(dendritic)     ורדיאלית(radial)  אך לעתים, בייחוד סביב גבעות כורכר, הערוצים הם בתבנית סורגית ,(trellis) אזור זה .

וקרקעות ממוחזרים. עקבות   (alluvial)סבל )ועדיין סובל( מסחיפה, ומדרונות הערוצים התמלאו בקרקעות אלוביאליים  

 .(Harel et al., 2017)של מניפות אלוביאליות נמצאו סמוך למרגלות השפלה במזרח 

יותר ככל שהן מזרחיות יותר כללית, גילן של שכבות הקרקע החשופות והקבורות בעומק רדוד במישור החוף עתיק  

(. על פי זמנם של השרידים הפרהיסטוריים, מפרידים 2.22; תמונה  2.2.2( )פרק  2222; רונן ושות',  2772)רונן ולמדן,  

מונטר בדרום דרך קבוץ מעברות ופרדסיה במרכז עד הר הכרמל -רכס חדרה, הנמשך )לא ברציפות( מגבעת עלי אל 

; 22.1.2(, ורכס עברון, הנמשך מעכו עד גשר הזיו בחוף הגליל )פרק  22.2-ג' ו 2.2; תמונות  22.2-ו   22.2,  2)פרקים  

(. במישור החוף המזרחי נמצאים 2.22(, את מישור החוף לאזור מזרחי ואזור מערבי )תמונה  22.2-ג' ו 2.2תמונות  

מיליון   2.9-2.2השרידים הקדומים ביותר בשכבות מן התקופה הפליאוליתית הקדומה מגילי פלייסטוקן תחתון ותיכון ) 

שרידים בשכבות מהתקופה הפליאוליתית התיכונה ואילך אלפי שנים קדום להיום(. מישור החוף המערבי מכיל  222עד 

CRNאלפי שנים קדום להיום עד הזמן הנוכחי(. הגילים שנמדדו בשיטת    222)גיל פלייסטוקן עליון והולוקן,  
2.2 

            –בסדימנטים חוליים, אשר נדגמו מחבורת כורכר הקדומה למרגלותיהן של גבעות השפלה, הם העתיקים ביותר  

(,.Davis, 2012; Davis et alפלייסטוקן(  -בכפר מנחם ותל שרוחן )פליוקן מיליוני שנים 2.2-ברמלה, ו מיליוני שנים 2-2

(2012. 

בצות )קרקע “  חמרת ” מערבי בתוך  -כלי האבן ועצמות היונקים העתיקים ביותר, אשר נתגלו בנגב הצפון 

מ' מעל פני   222ק"מ מזרחה מחוף הים,    22  –  2222/2229  מערבי )נ"צ -הידרומורפי( בבתרונות רוחמה בנגב הצפון 

2.7מיליון שנים קדום להיום   2.99-ו   2.7°הים(, הם מהתקופה הפליאוליתית התחתונה וגילם בין  
., 2010;) al etZaidner 

Yeshurun et al., 2011( מ' במחצבת עברון, מעט מזרחה לרכס  2-2. בתוך קרקעות חמרה, שנחשפו מתחת לכיסוי בעובי

מ' מעל פני הים(, נמצאו עצמות יונקים וכלים של  22-מרכז המחצבה, כ – 2°22°2/2°2922עברון בגליל המערבי )נ"צ 

ציטוטים   –  22.1.2מיליון שנים )פרק    2-מיליון שנים, וככל הנראה כ   2.2, שגילם לפחות  (Auchelian)תרבות אשלית  

 (RMP)שם(. בבתרונות רוחמה נמדדו בשיטת 
מ'   22-מיליון שנים של משקעי חול איאוליים בעובי כ   2.99גילים בני   2.2

אשר מצביעים על יציבות הנוף במישור החוף המזרחי בזמן הצטברות הסדימנטים , (Wieder et al., 2008)המכסים אותם 

(Harel et al., 2017) וכך גם במישור החוף של הגליל המערבי ,(Porat and Ronen, 2002; Ron et al., 2003). 

, נרבדו במישור החוף על גבי השכבות הקדומות ביותר, המכילות בתוכן את אתרי בצת רוחמה ומחצבת עברון 

מחזורי חולות וקרקעות נוספים, המכילים אתרים מזמנים מאוחרים יותר של התרבות האשלית, שגילם נאמד בין                   

אלף שנים קדום להיום )פלייסטוקן תיכון(. שרידים מן התרבות האשלית המאוחרת התגלו באתרים רבים   222-ל   922

, כיסופים  )Yeshurun et al., 2011(חסי -(, נחל שקמה )ואדי אל2799במישור החוף המזרחי: באזור רוחמה )למדן ושות', 

. חתך רוחב באזור השרון: גילן של שכבות החמרה עתיק ככל שהן מזרחיות יותר. אופקי החמרה האשלית והחמרה 1.22תמונה 
המוסטרית בתמונה מייצגים, כל אחד, מספר שכבות חמרה זו מעל זו. חתך סכמטי זה משקף עקרונית את כל חלקי מישור 

 (.2992החוף מן הנגב עד לגליל המערבי )מעובד מתוך רונן ולמדן, 

_________________________  
1.0 

 . ) et al., 1998; Laukhin et alRonen ,.1005; 1005גילים אלה הם האחרונים שנבדקו, והם מדויקים מהגילים שפורסמו בעבר )רון וגבירצמן, 
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(Ronen et al., 1972) רבדים ,  (Marder et al., 2007)  ,'2222, חולון )רונן ושות  ;(Porat et al., 1999; Chazan, 2000  , 

 ,(Ronen, 1975a), טירת הכרמל Gilead, 1970)(המעפיל, מעברות ובנימינה  ,(Ronen and Winter, 1997)ניר אליהו -איל

 ועוד.  (Gilead and Ronen, 1977, Ron et al., 2003)באתר מחצבת עברון  בשכבה העליונה

על יד בית עובד   292621-ו   11°612שנעשו במדגמים מרכס חדרה, נמדדו גילים בני  ,  TT-OSLבמדידות בשיטות  

,.Porat et al( אלפי שנים בחולון    212-222וממערב לרכס חדרה נמדדו גילים בני    , Harel et)  (al., 2017בצפון פלשת  

 (Mauzוגם למרגלות הכרמל בהמשכו של רכס חדרה   Porat et al.,1999)(, נורדיה (Harel et al., 2017), תל מונד 1999)

(et al., 2013. רת שבמישור חוף הגליל המערבי נמדד גיל צעיר מ גם מְּ  . (Tsatskin et al, 2013) אלפי שנים 222-בשָּ

ככל הנראה, במישור החוף המערבי )מערבית לרכס חדרה( קבורות שכבות הקרקע, הנושאות את כלי התרבות 

(. הקרקעות 2.22האשלית, מתחת למעטה סדימנטים צעירים יותר מתקופות הפלייסטוקן העליון וההולוקן )תמונה  

אלפי   °°-22-ו 222-22°הקדומים ביותר שנחשפו במישור החוף המערבי הם מן הפלייסטוקן העליון, וגיליהם בתחומים 

מ'   °-קרחוני האחרון, כאשר מפלס הים עלה והגיע לגובהו המרבי )כ -שנים קדום להיום. העתיק שבהם נוצר בשלב הבין

, והצעיר (Engelmann et al., 2001; Frechen et al., 2002, 2004)(  2.2.2פרק    –אלפי שנים    222-מעל פני הים לפני כ 

אלפי שנים( וירידת מפלסי האוקיאנוס בעולם כולו.   29-22הוא מזמן תקופת הקרח הגדולה האחרונה )שיאה לפני  

; 7.2.2-ו   9.1.2האתרים נמצאים בתוך שניים מתוך כמה אופקי חמרה דקים, שמפרידים בין שכבות כורכר )פרקים  

מן התקופה   (Mousterian)(. קרקעות אלה מכילים כלי צור של התרבות המּוסֶטרית  21.22-ו   7.2,  9.22,  9.22תמונות  

 . (Tsatskin and Ronen, 1999; Ronen and Chernikov, 2010)אלפי שנים קדום להיום(  19-222הפליאוליתית התיכונה )

( נתגלו בחלקו התחתון של רכס MIS5.5אקלימית -אלפי שנים )דרגה איזוטופית 222-רבדי חוליות מאובנות מלפני כ

 (Engelmann et al., 2001; Engelmann, 2004; Sivan and Porat, 2004; Mauz etמגדים מדרום לנתניה ובסף הכרמל 

(al., 2013אלפי שנים   -80-90, ובדיקות גיל נוספות מצביעות על הצטברות חול ברכס מגדים לפני כ(Mauz et al., 2013) 

ק"מ מהחוף   22-9-כאשר קו החוף שהה כ    MIS3)אקלימית -דרגה איזוטופית (אלפי שנים    35-65ומאוחר יותר, לפני  

. משהתאבנו החולות העליונים, אשר כיסו גם את רכס דור, הם יצרו את חלקו העיקרי )יחידת (Harel et al.,2017)הנוכחי 

 (,.Engelmann et al., 2001; Frechen et al., 2001, 2002, 2004; Godfrey-Smith et al( 7.2תמונה    –הכורכר העליון  

(2003; Engelmann, 2004; Porat et al., 2004; Sivan and Porat, 2004 . 

קרחונית הבאה, -חלקה העליון של יחידת החמרה העליונה ברכסי החוף )חמרת נתניה, אשר נוצרה בתקופה הבין 

, שכללה גם את תקופת הקרח MIS2-מאוחרת ו   MIS3אקלימיות  -דרגות איזוטופיות   –אלפי שנים    12-22-שנמשכה כ 

 Bar-Yosef, 1970; Ronen et;2772האחרונה( נושאת כלים ועצמות בעלי חיים מהתקופה האפיפליאוליתית )רונן ולמדן, 

al., 1975; Ronen and Kaufman, 1976; Bar-Yosef and Volger, 1987; Godfrey-Smith et al., 2003  ואחרים(. ממצאים

לסה"נ( נמצאו בחולות הכיסוי בשרון   °29לפנה"ס עד    1122ארכיאולוגיים מהתקופות הכלקוליתית עד הביזנטית ) 

 המערבי )המקורות מצוטטים ליד תאורים פרטניים בהמשך הפרק ובפרקים נוספים(. 

של סדימנטים מכמה רכסי כורכר והשוואה בין מחשופי כורכר לבין שכבות כורכר   2.2קביעות גיל רדיומטרי 

רכסי הכורכר, לפחות אלה הסמוכים לחופי בקידוחים, לרבות קידוחים ימיים, הראו כי התפרסותם הגיאוגרפית של  

זמנית )קצב, -השרון, הכרמל והגליל המערבי, אינה מַיצגת סדר היווצרות כרונולוגי, וכי לפחות כמה מהם נוצרו בו 

 ,.Gvirtzman et al; 2772; סיון ושות',  277°; סיון,  2772; נצר,  2772; גבירצמן ושות',  2771; קצב וגבירצמן,  2771

1998; Neber, 2002    חקירה סדימנטולוגית ופטרוגרפית מפורטת של מחשופים רבים לאורך 2.21ואחרים( )תמונה .)

רכסי השרון וסף הכרמל חשפה פרטים חשובים על דרכי הנישוב וההצטברות של החולות למקומותיהם ותנאי האקלים 

. חולותיהם של חלק מרכסי הכורכר, בייחוד אלה שהיו מרוחקים (Neber, 2002)והסביבה, שהובילו להתלכדותם  

-עוצמה ו/או ממושך לאורך מרחקים ארוכים בשטחים חלקים נטולי-מרצועת החוף הקדומה, נערמו כתוצאה מנישוב רב

גרגר, ומועטים בהם שברי קונכיות וקלסטים אחרים. התעגלות -חולות אלה עשויים קוורץ דק צמחיה ומכשולים אחרים.

(. הכורכר, שנתהווה 1.2.2.2; פרק  corrosion  –והתמיינות הגרגרים היא גבוהה, ועל פניהם סימני שיתוך )קורוזיה  

רכסי הכורכר המערביים, הקרובים יותר   ממדים עם זוויות שיכוב גבוהות. -מהחולות האלה, עשוי ריבוד צולב רחב 



11 

לרצועת החוף הקדומה, נתלכדו בתקופות אקלים לח, שבהן פחתו נפחי החול המנושב ונתפתחה עליהם צמחיה שמנעה 

(. טיפוס כורכר זה עשוי ברובו ריבוד צולב רפה הנטוי בזוויות קטנות ובו ביוקלסטים 9.1.2נפח )פרק  -נישוב חול רב 

; 1.2.2.2פרק    –וליתוקלסטים )רסיסי כורכר( רבים. כמו כן, הוא עשיר בִריזֹוִליִתים )דפוסי שורשים עשויים קרבונט  

( ונותרו בו כיסים שאיריים של חול בלתי1.2°-ו 1.22; תמונות 1.2.2.2פרק  – (hardpans( ובקרומי קרבונט 1.22תמונה 

(. המרקם הגס של החול, המיון הגרוע של 1.2.2החול גסים ושעורי התעגלותם נמוכים )פרק  מלוכד. רבים מגרגרי  -

או נישוב על ידי רוחות חזקות לאורך פני שטח הגרגרים ואופיו של הריבוד הצולב מעידים על מרחקי נישוב קצרים,  

 (.21.2חול )תאור מפורט של רכסי הכורכר בפרק -מחוספסים או מכוסי צמחיה לוכדת

(, 2772לדעתו של א' פרת )מידע בע"פ,   (Gvirtzman et al., 1998)לאורם של ממצאים אלה הצטרפו גבירצמן ושות' 

וכיום הם סבורים כי שדות חול רחבים, אשר מקורם בחול שנושב מרצועת החוף, ִכסו את מישור החוף הקדום. החול נדד 

(, 9.2תמונה  –( ורוחביות )במישור החופי 2.2°-ו 9.7תמונות  –ק"מ מקו החוף  2-2מזרחה בשורות חוליות חזיתיות )עד 

(. חוליות אלה לא היו בהכרח ארוכות או 9.1.2-ג' ו 9.2בדומה לרצועת החוליות הקיימת בעורף החופים כיום )פרקים  

רצופות, צורתן הרכסית הקווית היתה פחות מובהקת ככל שמרחקן מהחוף היה גדול יותר, ובגלל השיפוע המתון של 

מישור החוף כלפי מערב עמדו החוליות המערביות בגובה טופוגרפי נמוך מאלה של החוליות ממזרח. משנתַיצבו 

(. גילים של 9.1.2-ג' ו 9.2,  1.2.2.2החוליות החלה התאבנותן, אשר יצרה את שורות רכסי הכורכר המוכרים )פרקים  

, הם של תקופות קרחוניות      2.2הלומיניסצנסיה כורכר וחמרה מהרכסים והמרזבות בסף הכרמל, אשר נמדדו בשיטת  

קרחוניות, והם מעידים שהיווצרותם של רכסי הכורכר איננה קשורה בהכרח למפלסי ים גבוהים או נמוכים וכי -ובין 

 (,Sivan and Porat( 9.1.1זמנית במקומות שונים ובתנאי אקלים דומים במישור החופי )פרק  -כורכר וחמרה נוצרו בו 

(2004. 

גיאוגרפיים שלעיל מספק הסבר מלא להיווצרות נופו של המישור -מן הראוי לציין שאף לא אחד מהשחזורים הפליאו

חוליות מנושבות למרחק גדול מן החוף אין בהן מספיק   –נכון לא הרחק מקו המים  -החופי. רכסי הכורכר נוצרו אל 

, שנוצרות בעורף (foredunes)(. יתר על כן, רק חוליות חזיתיות  1.22; תמונה  9.1.2קרבונט הנחוץ להתאבנותן )פרק  

; 9.1.2)פרק    (Tsoar, 2000)חוף  -החוף, בקרבת קו המים, הן מקבילות לחוף ויכולות להתאבן לרכסי כורכר מקבילי 

; 9.1.2א'(. חוליות שנודדות אל פנים היבשת הן חוליות רוחביות שחזיתן אלכסונית לקו החוף )פרק  9.7-ו 2.2°תמונות 

. מאידך גיסא, 2.22לא יקבילו לקו חוף   –מוצרי התאבנותן, אם אכן הם ייווצרו    –ב'(, ורכסי הכורכר  9.7-ו   9.2תמונות  

זמנית של כמה רכסי כורכר, כגון אלה שבשרון ובגליל המערבי, משמעה שלפחות הרכסים המזרחיים -היווצרות בה 

 (. 2.21חוף, שאינן חוליות חזיתיות )תמונה -שביניהם מקורם בחוליות מקבילות

ַיצגים ֵארּועים של נסיגת ים בתקופות קרח והצפת  מפלסי הים משוחזרים על פי רכסי הכורכר בתקופת הפלייסטוקן מְּ

קרחוניות. קיימת התאמה בין שינויי הרום של המפלסים האלה לעקומה של מפלסי הים              -ים בתקופות בין 

ו'(. עקומה זו מראה כי במשך רוב תקופת הפלייסטוקן היו מפלסי הים נמוכים מפני הים כיום. במשך   -ה' 2.2)תמונה  

אלפי השנים האחרונות עלה מפלס הים רק שלוש פעמים לרום גבוה ממפלס הים הנוכחי, אך לא יותר                      °22

)הרכס החופי(                         2(. מאידך גיסא, רכסי הכורכר במישור החוף, המצויים ברומים בין  2.2מ' )תמונה    22-מ 

(, מעידים לכאורה על 2.2תמונה    –ק"מ מקו החוף הנוכחי   22-מ' )הרכס המזרחי ביותר במישור פלשת, כ 222-222-לכ

מפלסי ים בתקופת הפלייסטוקן, שהיו גבוהים מהמפלס כיום, ועל הצפות נרחבות של המישור החופי הנוכחי. איסר        

סבורים שרכסי הכורכר במישור החוף אכן מציינים את רומם של   Horowitz   (2797 )-( ו 29.2.2227; מידע בע"פ, 27°2) 

. מדרגות גידוד ורכסים של אבני חול, הדומים לאלה של רכסי הכורכר במישור החופי הישראלי, מצויים שיאי ההצפות

  .(Horowitz, 1979)ברומים דומים בחופים רבים סביב הים התיכון 

הסבר אחר כרוך בהתרוממות של מישור החוף, הנמשכת מתקופת הפלייסטוקן המוקדם עד זמננו. ההתרוממות 

פרק   –יכולה להיות טקטונית )התרוממות של שדרת ההר המרכזית בתקופת הפלייסטוקן המוקדם, שנחלשת בהדרגה  

_________________________  
 נדירים, ואין הם מעידים על תופעה כללית של התאבנות חוליות רוחביות. )en échelon(רכסי כורכר שמבנם תדריגי  1.50
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(, דחיקת הים מערבה בגלל סדימנטים, שהובאו מדלתת הנילוס ונסחפו מיבשת הלבנט הדרומי, אשר הצטברו מול  2.2

קו החוף לאורכו, שקיעה מתמדת של מפתן היבשת בעקבות העומס הגדול של הסדימנטים הנילוטיים הנרבדים עליו או 

 (Harel et al., 2017תוצאה של צרופים שונים של התהליכים האלה. תאור זה נתמך לאחרונה גם על ידי הראל ושותפיה  

ומקורות נוספים בתוכו(. התרוממות המישור החופי אינה אחידה: גילו של חול במזרח שפלת פלשת, הנמצא כיום         

מיליון שנה )נ' פורת,   2.2-הוא כ   2.2מ', אשר נמדד בשיטת הלומיניסצנסיה   92-ק"מ מזרחית לקו המים וברום כ   22-כ 

מ"מ באלף שנים, המהיר מעט יותר מקצב ההתרוממות בן  2.21 –(, היינו קצב התרוממותו איטי מאוד 2222מידע בע"פ, 

חוף בסף -( ִחשבו. מחשופי אבן 2779מ"מ לאלף שנים של המישור החופי )השפלה הנמוכה( שבגין וזילברמן )   2.2

-(, נרבדו בשיאה של הצפת הים בתקופה הבין 2.1מ' )תמונה    1-2מ' מקו המים וברום  922-222הכרמל, המצויים כיום 

U/Thתוצאות של בדיקות גיל בשיטת    ;  et alGalili,. (2007שנה, כפי שתואר לעיל    222,222קרחונית האחרונה לפני  
2.2 

 מ"מ באלף שנים בלבד. 22-2° –(, וקצב התרוממותם איטי 2222נ' פורת, מידע בע"פ,  –מצביעות אף הן על גיל זה 

לא ברור האם שדות החול בעורף החוף מצטברים בעת הצפת או נסיגת הים. בעת נסיגת הים נחשפים שטחים חוליים 

רחבים ההופכים להיות מישור חופי. כמו כן, נצבר חול רב ברצועת החוף של ים שעומד במקומו זמן רב. מאידך גיסא, 

ים, שמציף את היבשת, מונע ממנה חלק נכבד ממקורות החול ולא יתרום חול מנושב, מלבד המעט העובר כל שנה על 

משמעית, כפי -ידי התייבשות בין גאות לשפל לתחום היבשה או על ידי סערות גדולות. קביעה זו איננה בהכרח חד 

ק"מ(, אשר נושבה ונצטברה בעורף החוף במשך אלפי השנים האחרונות,  2.°שמעידה רצועת החול הרחבה בפלשת )עד 

 (. 9.2-ג' ו2.2; תמונות 9.2בעת הצפת הים הנוכחית )פרק 

תארו את תהליך כיסוי חוף הים והמישור החופי בחולות ובנגזריהם )הקרקעות  (Harel et al., 2017)הראל ושותפיה 

בעת הצפתה המרבית של שפת היבשה בשיאה של תקופה       (high stand)החוליים(: רומו של מפלס הים מגיע לשיאו 

קרחונית. בעת הזו המפתן היבשתי הוא מישור ימי רדוד, והים, שלוחך את החוף, מגדד את רכסי הכורכר שלאורכו -בין

; 7.1.2-ו   2.2המצב המוכר כיום לאורך קטעים ארוכים של חופי הים התיכון )פרקים    –ויוצר בהם צוקים ומזקפים  

(. התנמכות רומו של מפלס הים בתקופה הקרח הבאה תחשוף את המפתן היבשתי לאטמוספירה, 7.22-ו   2.2תמונות  

, יטפסו 2.22והחולות שהצטברו עליו בעבר ינושבו מזרחה אל היבשת וינדדו במישור החופי. בדרכם הם יכו בצוקי החוף 

. בהמשך דרכם אל פנים מישור החוף החולות הנודדים יכסו ויקברו 2.22על רכסי הכורכר החופיים ויכסו וידגישו אותם  

קרחונית, ויגביהוהו. עם האטת תנועתן ובתוך זמן קצר אחרי ייצובן -את הקרקעות, שהתפתחו על פניו בתקופה הבין 

(, ובחלוף 7.2-ו   9.1.2-2פרקים  –החוליות תתלכדנה בקרבונט, תתאבנה )הסתלעות( ותהפוכנה לרכסי אאוליניט )כורכר 

יָּה( את פני הרכסים ויַיצרו דור חדש של  לָּ הזמן )עשרות אלפי שנים( תהליכים פדוגנטיים )יצירת קרקעות( יַבלו )במובן בְּ

 (. רצף ארועים זה על פני המישור החופי חוזר שוב ושוב עם הזמן.9.1.2קרקעות כיסוי )חמרה וקרקעות נגזרים( )פרק 

המחזוריות,   (eustatic oscillations)  התנודות האאוסטטיות הימיות   , (Harel et al., 2017)  לדעת הראל ושותפיה 

ֵפל( “  הלוח השטוח ” האחראיות לרצף המאורעות שתוארו לעיל, מהוות מנגנון של שימור תבנית   )בעל התבליט השָּ

הנטוי קלות מערבה של מישור החוף החשוף לאטמוספירה ומפתן היבשת המוצף בים הרדוד בהמשכו. מספר מחזורי 

זה נושא, גדל ככל שמספרן של התנודות האלה גדל ועוביין הכללי הולך “  לוח ” אאוליניט תחתון ופליאוסול בגגו, ש 

ֵפל, שעושהו לוח כמעט חלק( נשמרים.“ לוח”ותופח אך מבנה ה  ונופיו )היינו תבליטו השָּ

חוף של רכסי כורכר צרים, -תבליט המישור החופי בתקופת הפלייסטוקן עוצב על ידי אלומה קשתית מקבילת 

(. חולות מנושבים מחוף הים, שבמהלך תקופה זו 2.2-ו 2.2; תמונות 2המופרדים על ידי עמקים אורכיים )מרזבות( )פרק 

(, וסדימנטים 9.22תמונה    –שהה בדרך כלל במערב, סילט וחרסיות, שסופות ִנשבו ממדבריות רחוקים )אבק  

אלוביאליים, שנחלים סחפו מפנים הארץ, שקעו ומלאו לאיטם את המרזבות. נפחי החול שהצטברו במרזבות היו קטנים 

יותר ככל שהמרזבה היתה רחוקה יותר מהים. באקלים החם והלח יחסית, ששרר בין תקופות הקרח הקרות והצחיחות 

_________________________ 
 

אלפי שנים, אכן נתגלה  2532, אשר כוסה בחוליות צעירות יותר מגיל )(MIS 1אלפי שנים  513335צוק חופי קבור בנוי מאאוליניט שגילו   1.55
(Neber, 1001)    (. הראל ושותפיה 2.52; תמונה  2.2.3)פרק (Harel et al., 1052)  מניחים שצוקים קדמונים קבורים יתגלו גם ברכסי כורכר

 מזרחיים יותר בשרון ובסף הכרמל. 
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 (Itzhaki, 1955; Dan et, הפכו החול והחרסית לקרקעות חוליים(Bar-Matthews et al., 1997, 1998, 1999)בתקופה הזו 

(al., 1969; Dan and Yaalon, 1971    חמרה במרזבות פלשת והשרון   –(  9.1.1-ו   9.1.2,  1.2.2)פרקיםYaalon,1992;) 

(Gvirtzman and Wieder, 2001    שהתחילו להתפתח לפני ,)אלפי   22-22וגרומוסול וקרקעות בצתיות )הידרומורפיות

(-Kadosh et al., 2004; Sivan et al., 2004a; Cohenשנים בלבד, בתחתית המרזבות בחלקו הדרומי של סף הכרמל  

(Seffer et al., 2005 עובי הקרקעות החוליים דק לעומת זה של יחידות הכורכר שעליהן הם נחים בגלל הזמן הארוך .

(, אבל בגלל שטיפה וסחיפה הם הגיעו לעובי ניכר במרזבות שבין רכסי 9.1.2-ו   1.2.2הדרוש להיווצרותם )פרקים  

המזרחי בפלשת והשרון, אשר לא הוצף מראשית תקופות הקרח בפלייסטוקן, נוצרו שכבות ף  הכורכר. במישור החו 

( נמשך גם בעת שיאה של 9.1.2, פרק pedogenesis –מ'(. תהליך יצירת הקרקע )פדוגנזה  222-חמרה עבות מאוד )עד כ

, אך 2.22אלפי שנים, שאקלימה היה קר וצחיח   22-29-לפני כ )  (Last Glacial Maximum, LGMתקופת הקרח האחרונה  

בת כאלף השנים, אשר בה שררו תנאי קור ויובש   Younger Dryasאלפי שנים, בתקופת    22.2-רציפותו נקטעה לפני כ 

. אבק רב, שנישא ברוח ממדבריות בצפון אפריקה וחצי האי ערב )תמונה (Gvirtzman and Wieder, 2001)קיצוניים  

מ' עוביו, אשר מאוחר יותר התפתח לקרקע  2.9עד , (loess)(, שקע בתקופה זו וכסה את המישור החופי במעטה לס 9.22

 Gvirtzman and Wieder, 2001; Cohen-Seffer et;  277°; נצר ושות', 2772נצר,  –חרסיתי כהה )גרומוסול עין הקורא 

(al., 2005. 

התחממות האקלים אחרי תקופת הקרח האחרונה גרמה להפשרת קרחונים, עליה גדולה בכמות המשקעים 

סטרטיגרפיה האירופאית, -ההצפה הפלנדרית לפי הכרונו   –והתרוממות מהירה של מפלס הים, אשר הציף את היבשת  

 1,222-שהגיעה לשיאה לפני כ   –(  2.2לפי הכרונולוגיה האוקיאנית הגלובלית )תמונה    2אקלימיות  -דרגה איזוטופיות 

(. מפלס הים, אשר בשיאה של תקופת הקרח האחרונה היה נמוך 2.2)פרק  Sivan et al., 2001; Galili et al.,) (2005aשנים

מ' מרום המפלס הנוכחי, עלה בשעור ממוצע   222-בכ 

מ' בסופה של  -12-מ"מ לשנה לרום של כ 21-22-של כ

 (Fairbanks,1989; Antonioli andתקופת הפלייסטוקן 

Oliverio,1996; Lambeck and Bard, 2000; Lambeck 

et al., 2002, 2004    קו החוף, 2.22ואחרים( )תמונה .)

ה קשת רחבה כמעט מקבילה לקו החוף הנוכחי  וָּ שתָּ

אשר נמשכה מדלתת הנילוס עד לבנון, נע מזרחה, 

ק"מ   22-ובסופה של תקופת הפלייסטוקן שהה כ 

ק"מ ממערב  2°-ממערב לקו החוף הנוכחי באשקלון, כ

ק"מ ממערב   2-1.2-לקו החוף הנוכחי בתל אביב וכ 

 –לקו חוף הכרמל הצפוני הנוכחי )מפה בתימטרית  

(Almagor and Hall,1984 קו החוף החלק הופרע על .

ידי גוש הכרמל הסלעי, שחוטמו )הטבוע כיום( הזדקר 

שנים,   22,222-22,222ק"מ לפני  2-ק"מ הימה )כ 2.2-כ

 ,Eytam; 222°בשלהי תקופת הפלייסטוקן( )צביאלי,  

1988 Eytam and Ben-Avraham, 1992; (Belknap 

and Mart, 1999    (. ראש הכרמל, שרק 2.2°)תמונה

מערבי )מדרגת חיל הים( הוצף בעת -חלקו הצפון 

ההיא, ִהווה את גבולו הצפוני של התא הליטורלי של 

חופית של חולות מדלתת -הנילוס ומנע הסעה אורך 
_________________________  

אך הוא ניכר היטב במדידות איזוטופים ,  (Gvirzman and Wieder, 2001)לשיאה של תקופת הקרח האחרונה אין ביטוי בחתך הקרקע   1.51
 (Bar-Mattews et al., 1997, 1998, 1999)בהרי יהודה    Speleothem)  –של חמצן ופחמן במשקעי מערות קרסטיות )זקיפים ונטיפים  

 .  (Begin et al., 1985; Yechieli et al., 1993)ובִרישומים של מפלסי אגמים בבקעת הירדן 

 22,222-דרום הגליל לפני כ-. שחזור קו החוף עתלית1.25תמונה 
שנים. הקו השחור מסמן את קו החוף בעת שיאה של תקופת 

 שנים והקו האדום מסמן את 20,222-הקרח האחרונה לפני כ
 (. 1225שנים )מעובד מתוך צביאלי,  22,222-קו החוף לפני כ
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(, אשר, ככל הנראה, התקיימה עד לזמן זה. חוף הכרמל הצפוני, אשר השתרע לאורכו של רכס °הנילוס צפונה )פרק  

 . 2.22(222°מערות, שהיה טבוע בחלקו, היה אף הוא סלעי, מפורץ מאוד ועתיר באיים סלעיים קטנים )צביאלי, 

מפתן היבשת שהוצף כוסה בסילטים וחרסיות חוליים נילוטיים, אשר הצטברו בקצבי סדימנטציה גבוהים, בייחוד 

Cס"מ לאלף שנים לפי גילי  272-929בסוף תקופת הפלייסטוקן וראשית תקופת ההולוקן )
 (. 2222אביטל,  – 21

בצות, שנקוו בשלהי תקופת הפלייסטוקן, כסו שטחים נרחבים של מישור החופי. בחלקו המרוחק מהים נקוו הבצות 

בעקבות תנודות אקלימיות קטנות, שגרמו לשטפונות בנחלים היורדים מן ההרים, אשר מימיהם נלכדו במרזבות 

המזרחיות, שרצפתן היתה רפודה בחומרי סחף חרסיתיים אטומים לחלחול ודרכי ניקוזן אל הים נחסמו על ידי רכסי 

בשוליו המערביים של המישור  .(Kadosh et al., 2004; Sivan et al., 2004a; Cohen-Seffer et al., 2005)המישור החופי 

החופי נקוו הבצות בעקבות הצפת הים, אשר יצרה לגונות אורכיות רדודות במרזבות המערביות וגרמה לעליית המפלס 

של מי התהום אל פני השטח ולנביעת מעיינות רבים בתוכן, הניכרים בעושר צמחיה ואחדים מהם אף במשקעי טרוורטין 

-Galili et al., 1997a, 2007; Cohen; 2221; גלילי, 2799; גלילי וענבר, 2792)משקע קרבונט אופייני למעיינות( )כפרי, 

(Seffer et al., 2005    ורובן   אלפי שנים, בעת תקופת הקרח האחרונה,   22-22(. בצות החלו להיקוות כבר לפני  2.2)פרק

 (,.Kadosh et al.,2004; Sivan et alשנים )תקופת ההולוקן התחתון, שאקלימה היה לח(   9,222-22,122התייבש לפני  

(2004a הבצות התקיימו בעיקר בתקופה החמה והלחה יחסית אחרי תקופת הקרח האחרונה, אך לא ברור כיצד נוצר .

. הבצות מתוארות ונדונות גם (Sivan et al., 2004a)חלקן בתקופה קרה וצחיחה ומדוע הן התייבשו בתקופה גשומה  

 .2.2בפרק 

החולות המנושבים הצעירים כסו את רצפי הכורכר והחמרה הקודמים באי התאמה, אך זו טושטשה במקומות רבים 

(. כך, למשל, מחזור 2.21על ידי פדוגנזה. החולות החדשים לא קברו את רכסי הכורכר, אלא רק הגביהו אותם )תמונה  

(, שיוצר נוף שטוח יחסית, מכסה באי התאמה 7.2.2-1פרקים    –הכורכר והחמרה העליון )כורכר עליון וחמרה עליונה  

ורין   פרקים         –בולטת מחזור כורכר ופליאוסול בעל טופוגרפיה גבעית תלולה יותר )כורכר תחתון ופליאוסול ִחיוָּ

ה חול קרבונטי מנושב את רכס דור )קלקארניט 2.2(, ובתקופת ההולוקן )פרק 7.2.2-2  (.7.2.2-ו 1.2.2.2פרקים  –( ִכסָּ

 

 2.21ההולוקן . התפתחות הנוף בתקופת2.2

 . תאור כללי2.2.2

היבשה והקרה, שב האקלים וחזר להיות לח, חם ובעל   Younger Dryasבשלהי תקופת הפלייסטוקן, אחרי תקופת  

משרעת עונתית קטנה בהשפעת פעילות מונסונית אינטנסיבית בקווי רוחב נמוכים, עליה בשפיעת הנילוס וגידול בכמות 

 (,.Luz and Perelis-Grossowicz, 1980; Rossignol-Strick et alמזרחי של הים התיכון-המשקעים שהובאו לאגן הדרום

(1982; Rossignol-Strick, 1983; Bar-Matthews et al., 1998, 1999, 2003) שנה )הולוקן תיכון(   9,222-. החל מלפני כ

שנים( של  2,222-222-הלך האקלים ונעשה חם ויבש יותר, אך התהליך הזה היה תנודתי, ותקופות קצרות )כל אחת בת כ

החליפו בתדירות גבוהה תקופות ארוכות   Schilman et al.,) (2001, 2002אקלים קריר, יבש יחסית ובעל עונתיות בולטת

(. 2.29)תמונה    (Gvirtzman and Wieder, 2001)שנים( של אקלים חם ולח יחסית   2,222-222-קצת יותר )כל אחת בת כ

ותהליכי   (Bar-Matthews et al., 2003)פעילות המונסונים פחתה מאוד, המערכת ההידרולוגית המקומית נחלשה מאוד  

בּור  (aridity)הצחחה  החלו במזרח הים התיכון. בתקופות היבשות נושבו חולות מרצועת החוף אל  (desertification)וִמדְּ

(. 9.1(, אשר ִהוּו את חומרי האב שמהם התפתחו קרקעות )פרק  9.2ק"מ לפחות )פרק    °פנים המישור החופי כדי  

בתקופות הביניים הלחות התפתחו קרקעות ונקוו בצות על פני המישור החופי, אך ככל שהאקלים נעשה יבש יותר 
_________________________ 

 

וצורת חלקיו   Avraham, 1992)-(Eytam and Benמעל סביבתו  ‘  מ   50-מתנשא עד כ ‘,  מ   10-ל   30רכס מערות, כיום בעומקי מים בין    1.53 
אלומתי, מגלה שרכס מערות, כמוהו כשוניות חיל הים על ראש -הבולטים קשתית. סקור ברזולוציה גבוהה, אשר נעשה באמצעות מדהד רב 

(, עשוי סדימנטים, שטיבם אינו ברור, הנראים כחוליות 50.1; תמונה 50אכזיב )פרק -הכרמל שבהמשכו ורכס בוסתן הגליל מול חוף שבי ציון
(dune-like bedforms) (Sade,2006). 

קדום להיום. אסכולות אחדות   , (calendar years)שנות חמה    55,100-51,000-, שהן כ C14שנות   50,000ראשיתה של תקופת ההולוקן היא  1.52 
הגדירו זמני ראשית אחרים לתקופת ההולוקן, אך השימוש בהגדרת זמן זו, שנקבעה באופן שרירותי בכינוס האיחוד העולמי לחקר הרביעון 

(International Union for Quaternary Research, INQUA) הוא הנרחב ביותר 5025-ב ,(Roberts, 1998). 
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הפדוגנזה היתה תחילית יותר 

והקרקעות שנתהוו חוליים יותר, 

דלים יותר בחומר אורגני ובעלי 

פרופיל תחילי בלתי מפותח )פרק 

-(. אדמת חמרה אדומה 1.2.2

חומה נוצרה ברבע הראשון הלח 

של התקופה, אך בהמשכה, ככל 

שתהליך ההצחחה התעצם, נוצרו 

רגוסולים )קרקעות תחיליים(, 

ובסופה רק קרומי קרקע דקים 

(Gvirtzman and Wieder, 2001) .

ם האלה  י מי ם האקלי י י ו נ השי

משתקפים גם בסדימנטים במפתן 

היבשתי הרדוד מול דרום ישראל 

)זיקים וניצנים( ומרכזה )בית ינאי(. בהולוקן התחתון חלה עליה דרמטית בקצבי הסדימנטציה, וִאתה הספקה של חומר 

, אשר הביאה לפוריות גבוהה בעמודת מי הים והתפתחות של אוכלוסיית פורמיניפרים (nutrients)אורגני וחומרי מזון  

ִתיים רבגונית, המאופיינת בשוויון של מספר מיניה ונפיצות גבוהה שלהם בסדימנטים החוליים של קרקעית הים.  ֶבנְּ

בהולוקן העליון פחתו מאוד קצבי הסדימנטציה, הספקת החומרים האורגניים וחומרי המזון נעשתה תנודתית מאוד 

ואוכלוסיית הפורמיניפרים התאפיינה במספר מצומצם של מינים, נפיצות נמוכה של פרטים וריבוי מינים סתגלניים 

 (.2222; טפיירו, 2222)אופורטוניסטיים( )אביטל, 

כל אותה עת המשיך מפלס הים לעלות, הים המשיך להציף את היבשת בקצב שהלך ופחת עד התייצבותו לפני           

(, וחולות שנושבו מרצועת הליחוך שבשפתה נדדו הרחק מזרחה על פני המישור 2.22; תמונה 2.2.2שנים )פרק  1,222-כ

(. לאורך החוף נתהוו לסרוגין לגונות, מקווי מים 9.2החופי של פלשת והשרון וכסו שטחים רחבים בחלקו המערבי )פרק 

ד'(. על אלה מעידות קונכיות 2.22מהולים ומֵלחות קשורות חלקית אל הים וגם אסטואר רחב בשפך נחל קישון )תמונה  

פֹוִניֹות  של צדפות וחלזונות וקובות של פורמיניפרים, החיים בסביבה ימית רדודה בעלת טווח מליחות רחב, וִצדְּ

(ostracods)    מהמיןCyprideis torosa טחביים-, המוכרות מגופי מים יבשתיים שטווח מליחותם רחב, לצד צדפות, חי

(Bryozoa)    ,2221,  2792וקווצי עור קטנים האופייניים לסביבה ימית, אשר נמצאו בסדימנטים ששקעו בהם )גלילי ;

 ואחרים(.  Galili et al., 2005a; 2222; אביטל, 2772גלנטי, 

ֳארכים, עד   מ' אורכם( במרזבות בין רכסי   22חרסיות בצתיות כהות במחשופים רבים ובתוך מדגמים גלעיניים )מתָּ

עונתיות ושלוליות עונתיות מגוונות -הכורכר, במוצאי נחלים, בחופים ובקרקעית הים מולם מלמדים על היקוות בצות רב

ֵעי מים   על פני המישור החופי   (wetlands)מאוד בממדיהן ובטיב מימיהן ועשירות בצמחיה וחי, אשר יצרו נוף של ִבצְּ

 ,Itzhaki, 1955; Bakler, 1976; Nirא', ב'; 2799כספא,  -; טור 2797,  2799; בקלר,  27°2איסר    –דאז )פלשת והשרון  

; סנה, 2792; רבן,  2799; רונן ועולמי,  2792; פראוסניץ ּוֶורשֵנר,  2792; מיכלסון, 27°2ושות', ניב  –; סף הכרמל 1977

 Sneh and Klein, 1984; Galili and;2222ספר ושות', -; כהן2221, 2792; גלילי, 2792; אדלר, 2792; סנה וקליין, 2792

Weinstein-Evron, 1985; Galili, 1986; Galili et al., 1997a, 2004, 2007; Kadosh et al., 2004; Sivan et al., 2004a, b; 

Cohen-Seffer et al., 2005 2772; שמר,  2772; גלנטי ושות', 2772; גלנטי, 2222; 2792סיון,  – 22; מפרץ חיפה, פרק ;

 Slatkine and Rohrlich, 1964; Komornick et al., 1970; Inbar and Sivan, 1984; Sivan, 1986; Rohrlich;222°צביאלי, 

et al., 1993; Sivan et al., 2000; Zviely et al., 2006, 2007 2792,  2712אבנימלך,  –; גליל ;Lewy, 1986; Lewy et al., 

ד'(. שרידים -ג' 1.29-ו   2.27,  2.29)תמונות    Neev et al., 1987);  2799; גלילי וענבר, א'2799ניב ובקלר,  –; כללי 1986

. נופם של Noy, 1967);  2779; הרטמן ושות',  279°יוסף,  -של מחנות אדם מצביעים על ריבוי של חיות ציד )ניר ובר 

. התלות בין התפתחות הקרקעות לאקלים בתקופת ההולוקן. תלות זו מוצגת 1.29תמונה 
על ידי סדימנטים אופייניים המתפתחים בתנאי אקלים צחיחים עד רטובים בסדר יורד 

 .Gvirtzman and Wieder, 2001))מעובד מתוך 

 

 זמן,  אלפי שנים קדום להיום
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ֵעי המים השתנה כל העת: בצות שונות בממדים שונים נקוו והתייבשו במקומות שונים ובזמנים שונים. השינויים  ִבצְּ

ַיצגות רצפי מאורעות קצרים, כל אחד בן כמה מאות שנים, של  האלה משתקפים בשכבות הסדימנטים הבצתיים, המְּ

התייבשות בצות וקבורתן על ידי חול מנושב מרצועת החוף במערב. הסדימנט בחלקו התחתון של כל מחזור בצתי עשיר 

יחסית בחול ועני בחומר אורגני. הוא נעקב בסדימנט, המכיל גרגרים רבים של מינרלים עתירי מנגן וברזל. בגג המחזור 

בּול עתירי חומר אורגני )המעידים על בצה מפותחת ויציבה(, אשר חלקה העליון נסחף,  יחידת קרקע הידרומורפי כהה וכָּ

תמונה ;  1.2.2-ו   2.2)פרקים    (Cohen-Seffer et al., 2005)התאמה מן המחזור שמעליה  -והיא מופרדת במישור אי 

 ד'(.1.29

ַות )אקוויפר    –בצות ושלוליות, שניזונו ממימי שטפונות של הנחלים היורדים מההרים וממי התהום הגבוהים של ַאקְּ

(aquifer (, המשיכו להתקיים או נקוו לאורך כל תקופת ההולוקן. הן ִכסּו שטחים 22.2פרק  –תנינים )עינות כבארה -ירקון

' נוקזו ויובשו 27°2-, ורק בשנות ה27-נרחבים במרזבות המזרחיות בשרון, בסף הכרמל ובעמק זבולון עד שלהי המאה ה

, 2.27; תמונות  22-22( )פרקים  2799אביצור,  א';  2799איילון,  ;  2792וייץ,  ;  27°2אריה ושות', -בןהבצות האחרונות )

 (.22.2-ו 22.2

חברות אדם התיישבו על מישורי החרסית הבצתית הכהה במישור החופי זמן קצר אחרי התייבשות הבצות, החל 

 Pre-Pottery Neolithic, PPN) (Galili and–קרמית  -שנים )ראשית התקופה הניאוליתית הקדם   22,222-מלפני כ 

(Weinstein-Evron, 1985; Bar-Yosef, 1988 יישוביהן פרחו וגדלו במשך התקופות הניאוליתית הקרמית .Pottery) 

(Neolitic, PN  שנים קדום להיום( 2,222והכלקוליתית )עד (Garfinkel, 1999)  (. 2.2)פרק 

 

 . התפתחות הנוף2.2.2

ההיסטוריה הגיאולוגית הרביעונית של סף הכרמל המצומצם בגודלו, אשר בו נתגלה הריכוז הגדול ביותר של 

מושבות האדם הפרהיסטורי בחופי הארץ, נחקרה בפרוט רב על ידי גיאולוגים וארכיאולוגים רבים, והיא מַיצגת גם את 

הארועים, הידועים הרבה פחות, במישור החוף של פלשת והשרון במהלך עידן זה. המורפולוגיה, הסדימנטים 

וההיסטוריה הגיאולוגית של עמק זבולון וחוף הגליל המערבי בעידן זה, שגם הם נלמדו היטב, נדונים גם כן בפרקים 

 .22.2-2-ו 22, 2.°

 

 
 . חרסית שחורה בחוף עתלית, ליד שפך1.20תמונה 

 .)2950ח ועדת הזיפזיף, “נחל אורן )מתוך דו

 

. בצות במרזבה של הרצליה2.19  תמונה  
ליל, כיום בהרצליה‘מערב לג-)מדרום  

(.1991, מתוך קדר, 24.1.1918פיתוח;   
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 22,222-בראשית תקופת ההולוקן, לפני כ 

מ' יחסית   -12שנים, היה מפלס הים ברום  

Faלמפלס הים הנוכחי  irbanks ,)  1989 ;  

Lambeck and Bard, 2000; Lambeck et al., 

של כבול בצתי,   C14ואחרים(, וגיל    ,2002 2004

שנדגם בקידוח ימי מספר קילומטרים ממערב 

, מלמד שלפני (Neev et al., 1987: 78)לקיסריה 

מ'   -22שנים הגיע מפלס הים לרום    7,222-כ 

(. גידוד 2.22יחסית למפלס הים הנוכחי )תמונה  

 בהתמדה,  נמרץ לאורך קו המים, שרומו עולה 

ִעצב קו חוף קשתי לאורך רובו של החוף 

הישראלי. קו החוף החדש קטע את רכסי החוף, 

שנותרו כצוקים לאורכו, וחשף בהם פתחים אל 

עמקי האורך הצרים )המרזבות( ביניהם. דרך 

חלק מן הפתחים פלש הים אל המרזבות ודרך 

אחרים, הארוכים שבהם, נושבו חולות מרצועת 

החוף מזרחה אל המישור החופי. מדרום 

דֹור )פרק   ( היה קו הצוקים אחיד 22.9לגבעות גָּ

רכסי כורכר וישר כתוצאה מגידוד מהיר של  

פריך, שליכודו חלש, בעוד שצפונה לגבעות 

גדור, שם הכורכר קשה וסדוק, קו החוף אינו 

גֹות רבות,  סָּ מֹות ונְּ דָּ רגולרי ולאורכו התפתחו קְּ

         2אף כי מתארו הקווי הישר נשמר )פרקים  

 (. 22.12-ו 22.12, 7.22, 2.9, 2.9; תמונות 7.2-ו

מול סף הכרמל הצפוני הגיע קו החוף 

של רכס דור העולה אל שיפוליו המערביים  

א'(. הים הציף מחצית 2.22הטבוע כיום )תמונה 

מראש הכרמל המזדקר לים )מדרגת התשבי(, 

מדרגת שקמונה בראש  –ולראשונה גם את חלקו המערבי של מפרץ חיפה. מפרץ תחילי רדוד זה בין ראשי יבשה סלעיים 

ה )חלקו הדרומי של רכס עכו( בצפון -הכרמל בדרום ִריָּ מערב עד -היה פתוח לגלים מכיוון צפון   –מזרח  -מערב ורכס ַּפטְּ

צפון. חוף הגליל מצפון למפרץ זה השתרע לאורך צדו המערבי של רכס פטריה, והיה סלעי ומפורץ. ִמתאר החוף הצפוני 

 . Zviely et al., 2006, 2007); 222°ק"מ מערבה )צביאלי,  2-2.2של ישראל דמה והקביל למתארו הנוכחי, אך היה מוסט 

אזור המשברים הרחב, אשר התפתח לאורך החוף הישראלי מדרום לבליטת ראש הכרמל מעל קרקעית ים בעלת 

(, והצפת מחציתו של ראש הכרמל פתחה 2חופית של חולות נילוטיים צפונה )פרק  -שיפוע מתון, ִאפֵשר הסעה אורך 

א'(. במפרץ חיפה נרבדו 2.22; תמונה 22( והלאה אל חוף הגליל )פרק °בפניהם את הדרך אל מפרץ חיפה התחילי )פרק 

(, וסדימנטים אלוביאליים, 22-ו   22גם חולות ביוגניים, שגודדו מהמעטה הביוגני שעל רכסי הכורכר שהיו בו )פרקים  

 (.222°( )צביאלי, 22שהובלו אליו על ידי נחלי עמק זבולון )פרק 

מגדים, עתלית, ודור )ממזרח למערב; רכס  –(, רכסי הכורכר האורכיים הצפופים בסף הכרמל 2.2כאמור לעיל )פרק 

חסמו את דרכם של הנחלים, שירדו מהר הכרמל אל הים, ואלצו אותם להיקוות   –מערות כבר היה טבוע בעת ההיא(  

 . שינויי מפלס הים עם הזמן בחופי ישראל: )א( במשך1.12תמונה 
השנים האחרונות. העקומות מבוססות על ממצאים  9,222

ארכיאולוגיים וסדימנטולוגיים ועל השוואה למודלים איזוסטטיים 
אזוריים של שנויי המפלס. גבולות העקומות הם גבולות הזמנים 

המרביים והמזעריים של ַהַסָמִנים הארכיאולוגיים והסדימנטולוגיים 
 . הניצב השמאלי של התרשים מציגGalili et al., 2013))עיבוד מתוך 

 5,222את מרחקו של קו המים העתיק מקו המים הנוכחי. )ב( במשך 
 .Pirazzoli, 1991)השנים האחרונות )מתוך 

 זמן )מכויל, אלפי שנים קדום להיום(  

 מתקנים חצובים,
רומי-הלניסטי  

 עוגני אבן,
 ברונזה תיכונה

 עתלית ים,
 גיל עליון

 סמן ארכיאולוגי, גבול תחתון

סמן ארכיאולוגי, גבול עליון 

 סמן ארכיאולוגי, גבולות

 סמן גיאומורפולוגי

 מפלס הים הקדום על פי הסמן

 

 כפר סמיר,
 גיל עליון

 כפר סמיר,
 באר

 עתלית ים,
 באר

 חרסית בצה,
עליון‘ פליאולית  

 מול חדרה

 זמן )לא מכויל, אלפי שנים קדום להיום(

 תחתון

 עליון
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צ ב ב
 

 . שחזור המורפולוגיה הקדומה בחופי הכרמל הצפוני, מפרץ חיפה ודרום הגליל המערבי: 1.12תמונה 
 שנים; קו החוף 0,222שנים; )ד( ולפני  9,222שנים; )ג( לפני  0,222שנים; )ב( לפני  9,222)א( לפני 

 Galili et al., 2005a; Elyashiv, 2013).; 1225הנוכחי מסומן בכל המפות בקו סגול דק )מעובד מתוך צביאלי, 
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-בבצות בתוך עמקי האורך הבין 

רכסיים הצרים )המרזבות( )תמונות 

א'(, שמימיהן 2.22-ו   2.1,  °.2,  2.2

זרמו לאיטם צפונה. מי הנחלים 

בחוף הכרמל הדרומי, מנחל מהר"ל 

עד נחל מגדים, אשר נקוו במרזבה 

המזרחית בין הכרמל לרכס מגדים 

)המשכה הצפוני של מרזבת כבארה 

פרק   –במישור החופי של קיסריה  

(, התנקזו אל 22.2; תמונה  22.2

הפרצה של נחל   דרך מרזבת דור  

אורן ברכס מגדים, ומשם מערבה 

ק"מ(   2-דרך פער אורן הרחב )כ 

ברכס דור, הטבוע כיום )תמונה 

(. הנחלים הדרומיים בצפון סף 2.1

הכרמל, מנחל מתלה עד נחל אחוזה, 

התנקזו אל מרזבת דור דרך הפרצה 

של נחל עובדיה ברכס מגדים, ואלה 

על יד   21112שמצפון לקו רוחב  

כפר סמיר, שבו רכס מגדים נעלם, 

קניון אדם, הטבוע   –זרמו ישירות אל מרזבת דור. בהמשך נוקזו מימי כל הנחלים הצפוניים מערבה דרך פרצה עמוקה  

(. קניון אדם, הקרוי על שמו של 2.22מ' )תמונה    22-22אשר חוצה את רכס דור הטבוע בעומק    –כיום מול כפר סמיר  

מ', קירותיו   2-2מ', עומקו    9-2רוחבו    –הדייג שגילהו, הוא חלק מנחל קדום גדול בהרבה מנחלי סף הכרמל האחרים  

נכון ניקז נחל -אל. Galili et al., 2005a); 2221זקופים ורצפתו מכוסה בחול גס וחלוקי גיר, שמקורם בהר הכרמל )גלילי, 

זה את מימיהם של נחלי סף הכרמל הצפוניים, שזרמו צפונה במרזבה ממזרחו של רכס מגדים, אשר חסם את דרכם 

מערבה, עד למקום שבו הוא נעלם. שם נפתחה דרכם אל הים, והמים שזרמו מערבה על פני המישור החופי דאז חתרו 

 (. 2.22-ו 2.1)תמונות  (Galili et al., 2005a)“ קניון אדם”ברכס דור ויצרו את 

שנים   PPNC)  ,9,222-9,222קרמית ג'  -שנים, בתקופה הניאוליתית הקדם   9,222-מפלס הים המשיך לעלות ולפני כ 

קדום להיום(, הגיע קו המים אל שיפוליו המערביים של רכס דור )כיום רכס החוף הנמשך מעתלית דרומה(. בזמן זה היה 

         2.22ק"מ ממערב לקו החוף הנוכחי )תמונות    2.2-2-מ' ממפלסו דהיום וקו המים שהה עד כ   2°-מפלס הים נמוך כ 

 ,Galili et al., 1993a, 1997a; 2221,  2792ב'(, כפי שמעיד עתלית ים, כפר גדול טבוע מן התקופה הזו )גלילי,  2.22-ו 

(2005a; Galili and Sharvit, 1998a; Sivan et al., 2001 . 

מ' מתחת לפני הים מצפון לפער נחל אורן במפרץ עתלית   22-9עתלית ים, היושבת על קרקע חרסיתי טבוע בעומק  

ד'(. רכס דור, שהמשכו בצפון 2.22מ' מזרחה לחוף דאז )תמונה    222-מ' מקו החוף הנוכחי, שכנה כ  122-222ובמרחק 

מ', ִהווה את קו החוף הסלעי בצפונו של חוף הכרמל, אשר הגן על היישוב מסערות  °-22סף הכרמל טבוע כיום בעומק 

מערביות ומרסס גלים. בין הממצאים הארכיאולוגיים שנתגלו בכפר יסודות של מבנים מלבניים, קירות -מערביות ודרום

, שרידי בעלי חיים, צמחים וחפצים מלאכותיים )גלילי Galili et al., 1993a);  2221ארוכים ומתקנים פולחניים )גלילי,  

  Galili and Weinstein-Evron, 1985; Horwitz and Tchernov, 1987; Galili et al., 1997b, 2002, 2004א';2797ושות', 

(. בתחומי הכפר 9.21)תמונה    (Galili et al., 1993a, 2005b)שלדי אדם    °2ואחרים(, וכן בית קברות גדול, שבו נחשפו  

 

 אלומות(-. קניון אדם. )א( מבט צפונה )הדמיה של מדהד רב1.11תמונה 
 (.2992גלילי, ‘ (. )ב( מבט מערבה )צילום: א1220)מתוך גלילי, 

 א

 צ

 צ

 גרגר-חול ביוגני גס

 ב
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מ', נתגלתה באר,  22הטבוע, בעומק 

מ'        22.2מ' )   2.2שנחפרה לעומק  

 (Galili andמתחת לפני הים הנוכחי(

W e i n s t e i n -E v r o n , 1 9 8 5 ; 

Hershkovitz and Gali l i ,  1990; 

Gali l i  and Nir, 1993; Gali l i  et 

al.,1993b, 1997a; Sivan et al., 

(, ומכאן מסתבר 2.22)תמונה  2001)

כי גובה האתר מעל פני הים היה 

 לפחות כשעור העומק הזה. 

במרזבת דור, שאליה פלש הים 

ס  כ ר ב ת  ו צ ר פ ך  ר ד ם  מ ו ר ת מ ה

-הכורכר, נוצרו לגונות מקבילות 

מ'(,   2-2חוף רדודות )עומק מים   

 Sivan et);2221ק"מ(, שמימיהן היו מהולים בדרגות מליחות שונות )גלילי,  1-2צרות )מאות מטרים ספורות( וארוכות )

al., 2004b; Galili et al., 2005a ב'(. במרזבות המזרחיות שבין רכסי הכורכר 2.22, אשר רכס דור הפרידן מן הים )תמונה

; תמונה 2.2בפנים מישור החוף עמדו בצות של מים מתוקים, אשר החלו להיקוות כבר בשלהי תקופת הפלייסטוקן )פרק 

(. בשוליהן 2.2(. בבצות האלה נקוו מי שטפונות בנחלים, אשר זרמו מהמדרון המערבי של הר הכרמל )פרק  2.27

המזרחיים נערמו סדימנטים אלוביאליים, שנסחפו ממורדות הכרמל. במוצאי הנחלים הגדולים, שנשפכו אל הים, כגון 

(, נרבדו מניפות סחף גדולות בנויות מסלעי וחלוקי גיר וצור 2.1נחל גלים ונחל עובדיה מדרום ומצפון לתל כונס )תמונה 

 (. 21.22-ו 1.7, 1.9)תמונות  Galili et al., 2005a); 2221גדולים, הנחות על התשתית החרסיתית הבצתית )גלילי, 

מ' ממערב   222-בתקופה זו המשיך הים להציף את מפרץ חיפה ולהרחיבו. קו החוף המזרחי הגיע למרחק של כ 

-(. בדרום ' ב 2.22; תמונה  22ק"מ ממערב לקו החוף הדרומי של עכו )פרק    2.1-2.2לחופי הקריות דהיום ולמרחק של  

מערב המפרץ הציף הים לחלוטין את מדרגת תשבי בקצה ראש הכרמל ולחך את מערבה וצפונה של מדרגת שקמונה.       

מערב המפרץ הציף הים בהדרגה את רכסי הכורכר: לראשונה פלש הים אל המרזבות שבין רכסי הכורכר, אשר -בצפון

הפכו ללגונות אורכיות רדודות, ובהמשך הציף הים את רכסי הכורכר פרט לפסגותיהם, אשר נותרו כשרשרות איים 

חוף. מימי הלגונות החופיות נמהלו, ככל הנראה, לפחות בחלקן, במימי הנחלים, שזרמו אל -אורכיים ושרטונות מקבילי

נחל נעמן, שבתקופה זו נשפך אל מרכזו של מפרץ חיפה, ונחל חילזון, שנשפך מדרום לבליטת  –הים בצפון עמק זבולון 

גרגר וחלוקים, שמקורם בגידוד של רכסי -. על קרקעית הלגונות החלו להצטבר חולות גסיAkko Ledge) –עכו )אדן עכו 

הכורכר ובקונכיות בעלי חיים שהתיישבו עליהם. חולות נילוטיים, שעקפו את ראש הכרמל וחדרו לחלקו הדרומי של 

מזרחית, ויצרו שם חוף חולי, שאליו נשפך נחל קישון, הגדול בנחלי עמק זבולון. -מפרץ חיפה, נלכדו בפינתו הדרום 

סביר להניח שבתקופה זו לראשונה החלו להערם באזור החוף חוליות, שחולותיהן נושבו מרצועת החוף מזרחה אל פנים 

עמק זבולון. עמק זבולון, שהיה מישור רחב המשתפל במתינות אל מפרץ חיפה, ורכסי הכורכר שנתהוו בו כוסו בסחף 

 .Zviely et al., 2006, 2007); 222°חרסיתי שנחלי העמק הובילו מפנים הארץ )צביאלי, 

תמונות   –במפרץ חיפה    Talbotורכס    Vernonבגליל המערבי הציף הים העולה את רכס אכזיב )שראשיתו בשונית  

ההצפה הנמשכת ק"מ מערבה לקו החוף הנוכחי.  2-( וקו החוף הגיע אל שולי רכס עכו המערביים, כ°.22-ו 22.2ד', 2.22

של רכסי הכורכר המערביים לּוותה בחדירת הים אל המרזבות המפרידות ביניהם, אשר הפכו ללגונות אורכיות רדודות. 

שבתוכן מאובנים ,   Sivan et al., 1999); 277°( )סיון,  22.9תמונה    –על קרקעיתן שקעו חרסיות ימיות )חרסית נהריה  

ימיים. מימי חלק מהלגונות נמהלו במי נחלים שנשפכו אליהן, כפי שמעידים מאובני צדפות של מים מתוקים וקונכיות 

במישור .  Sivan et al., 1999);  277°; סיון,  2712של שבלולים יבשתיים הנמצאים בסדימנטים הלגונריים )אבנימלך,  

 
 

 
 

 

 (.2992גרינברג, ‘ )צילום: א. באר טבועה בעתלית ים 1.12תמונה 
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החוף, בתוך המרזבות שבין רכסי הכורכר, ִנקוּו בצות, שראשיתן בשלהי תקופת הפלייסטוקן, ועל קרקעיתן שקעו שכבות 

 .Lewy et al., 1986); 2792עבות של חרסית כהה )אבנימלך, 

שנים( כבר הפשירו מרבית הקרחונים, עלייתו של מפלס הים התמתנה מאוד ושעוריה   9,222-בתקופה זו )לפני כ 

מ' יחסית למפלס הים הנוכחי,   -7-שנה הגיע מפלס הים לרום של כ   9,222-מ"מ בשנה בממוצע. לפני כ   2-1-פחתו לכ 

מ' יחסית   -2-שנים קדום להיום( לרום של כ  122,°-עד כ – PNתקופה ניאוליתית קרמית, (ועד סוף התקופה הניאוליתית 

(. בסף הכרמל גודדו חלקים נכבדים מרכסי דור ועתלית וטבעו פרט לפסגותיהם 2.22למפלס הים הנוכחי )תמונה  

במהלך תקופה זו ג'(.  2.22חוף, ומרביתה של מרזבת דור הוצפה )תמונה  -הגבוהות, שנותרו כשרשרות איים מקבילות 

נאלצו יושבי החוף להעתיק את מגוריהם מזרחה, לאתרים על קרקעות בצה שיבשו בחלקה המזרחי של מרזבת דור 

 של רכס עתלית )הרכס החופי דאז( )ראו להלן(. בעורפו 

ק"מ )בחלקו הדרומי של עמק זבולון, מאזור   2ק"מ )מצפון הקריות עד עכו( עד    2.2-במפרץ חיפה חדר הים כ 

ג'(. בשפך נחל 2.22הקישון עד צפון הקריות( מזרחה לקו החוף הנוכחי והציף לראשונה שטחים בעמק זבולון )תמונה  

שפך רחב טבוע של נהר, ששוקעים בו לחילופין משקעים נהריים וליטורליים(,  – estuary(קישון התפתח אסטואר רחב 

(. על קרקעיתו שקעה חרסית כהה נושאת צדפים ימיים 22שהיה פתוח יחסית לים וחשוף לפעילות הגלים )פרק  

שנה קדום להיום( הוצפו שטחים נרחבים בעמק זבולון.  122,°ומיקרופאונה של ים רדוד. עד סוף התקופה הניאוליתית )

ק"מ מזרחה לקו החוף הנוכחי, ואסטואר הקישון התרחב   2-בחלקו המרכזי והצפוני של המפרץ הגיע קו החוף עד כ 

;            2772; גלנטי ושות',  2772ק"מ מקו החוף הנוכחי )גלנטי,    1-קמ"ר( וחדר דרומה אל היבשת כ   22-מאוד )כ 

. הים שהעמיק הציף בהדרגה את כל Komornick et al., 1970; Zviely et al., 2006, 2007); 222°; צביאלי, 2772שמר, 

 רכסי הכורכר במפרץ חיפה, ומאז שוב לא בלטו איים ושרטונות סלעיים מעל פני הים במפרץ. 

ֵבד לאורך החוף הדרומי של המפרץ. חלק מן החול,  נפחי חול נילוטי גדולים, שנלכדו במפרץ חיפה, המשיכו לֵהרָּ

חופיים צפונה, התערבב בסדימנטים ביוקלסטיים, שמקורם ברכסי הכורכר הטבועים במפרץ, -שהוסע על ידי זרמים אורך

( האקלים המקומי, אשר תרם להגברת כמות 2ושקע לאורך החוף במרכז עמק זבולון. בהמשך הביא השילוב של ) 

( עליית פני הים, שהציפה את חלקו המערבי של עמק זבולון וגרמה להצטברות חול ולחסימה של 2המשקעים באזור, )

, המפריד בין מי הים (interface)( ועליית מפלס מי התהום ונדידה מזרחה של הפן הביני  2שפכי הנחלים שזרמו בו, ) 

המלוחים ומי התהום המתוקים, להתפתחות בצות חופיות של מים מתוקים, שאליהן התנקזו הנחלים ואשר בהן שקעו 

,  (Elyashiv, 2013(. אלישיב Zviely et al., 2006; Elyashiv, 2013);222°( )צביאלי, 22.2.2חרסיות אורגניות וכבול )פרק 

תה שני -שחקרה מספר מדגמים גלעינים אשר נקדחו בעת סקר התשתית לסלילת הכביש עוקף  הקריות בעמק זבולון, ִמּפְּ

קריית אתא כיום, ואזור בצות -הקרקע של קריית חיים המזרחית -אזור בצות דרומי בתת   –אזורי ביצות חופיות נרחבים  

הקרקע משתנה -ג'(. משקעי הבצות, שעוביים בתת 2.22הקרקע בין קריית מוצקין וכפר מסריק כיום )תמונה  -צפוני בתת

,  (decomposed)לערך( של חומר אורגני מפורק   °2-221מ', מאופיינים בעיקר בתכולה גבוהה )   °-מ' לכ   2.2בין  

והפאונה והפלורה שהם מכילים מייצגות בעיקר סביבת מים מתוקים, שלקראת סופן של הבצות נמהלו במי ים. לפי 

הבצה הדרומית, הצעירה יותר,   –שנה    2,222-התקיימה כל אחת מן הבצות האלה כ  2.2מכוילות C14 תוצאות בדיקות גיל

 2226°9,°-ו   9,229619קדום להיום, והבצה הצפונית, הותיקה יותר, בין השנים    2,122692-ו   227692,°בין השנים  

 קדום להיום.

(, הציפה את שפתה המערבית של 2.22העליה המהירה של מפלס הים, שהמשיכה בתקופה הניאוליתית )תמונה  

, המפריד בין מי הים (interface)היבשת והסיטה את קו המים בהתמדה מזרחה, שאתו נדד מזרחה גם הפן הֵביִני  

המלוחים ומי התהום המתוקים. שכבת הערבוב בין מים מתוקים קלים, אשר צפים על מים מלוחים כבדים, הסתננה 

לתחתית הבארות הקרובות לקו המים הנסוג והביאה להמלחת מימיהן. היישובים החופיים הסמוכים לקו המים 

והשטחים החקלאיים סביבם כוסו בחולות מנושבים מרצועת הליחוך ותושביהם נאלצו לנָּטשם ולנדוד מזרחה, ומשום 

כך נתקצרו שנות קיומם של יישובי החוף ככל שהיו קרובים יותר לקו המים. יישובים שהוצפו כוסו ונקברו מתחת 
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(, אולם ראוי לציין כי קבורה זו 2.2-ו   2.22תמונות    –לחולות המפתן המתקדמים בעקבות קו המים )חולות חזית החוף  

היטיבה לשומרם, וזאת בניגוד ליישובי רצועת החוף המזרחית שלא הוצפו. אותם יישובים מצאו עצמם ברצועת החולות 

המנושבים חשופים לפגעי הזמן. עם המלחת הבארות וקבורתם של שטחי החקלאות נפגעו קשות תנאי המחיה ביישובים 

 אלה, והם ננטשו ועד מהרה חרבו. 

מית   שנה, ובתקופת המעבר מהתקופה הניאוליתית לתקופה   9,222-, שהחלה לפני כ (PN)בתקופה הניאוליתית הקרָּ

( כבר נתמתן מאוד קצב עליית מפלס הים, אשר נע 2.22)תקופת תרבות ואדי רבה   222,°-922,°-הכלקוליתית לפני כ 

(. יישובי רצועת החוף המזרחיים 2.22)תמונה    )Galili et al., 2221(מ' מתחת לרום המפלס הנוכחי  2עד  9בתחום שבין 

נותרו במקומם, אך יישובי החוף המערביים אשר כוסו בחולות, הועתקו מזרחה לאתרים חדשים על קרקעות יבשים 

, 2722במרזבת דור במדרונות רכס עתלית. שרידי היישובים האלה נתגלו במקומות רבים לאורך רצועת החוף. קפלן ) 

( תארו אתרים קטורים רבים מתקופה זו על רכסי 2799( תאר אתר שנתגלה ברחוב הבשן בתל אביב ורונן ועולמי ) 2727

הכורכר הסמוכים לשפך נחל דליה )כלי צור וחרסים, מעט בורות(. באתרים אלה לא נמצאו מבנים של ממש או ריבוד 

 כלקוליתית. -תקופתי, והם שויכו כללית לתקופה הניאוליתית-שכבות רב

ריכוז של יישובי קבע מתקופה זו )ניאוליתית קרמית ותקופת תרבות ואדי רבה( התגלה על קרקעית הים הרדודה 

כפרים טבועים מתקופה זו.   °מ' מתחת לפני הים( בחוף הכרמל הצפוני, בין נוה ים לחיפה. נמצאו עד כה    9-2)עומק  

גילויים מעת לעת מ', ו   2-האתרים האלה קבורים כיום מתחת לחולות רצועת החוף ומתחת לקרקעית הים עד עומק כ 

תלוי בחשיפת האתרים מכסות חולות המפתן הנודדים על ידי גלי סערות חזקות. כפרים אלה נקראים כיום על שם האתר 

(, מגדים, תל חֵריז, החותרים, כפר גלים וכפר סמיר )פראוסניץ וורשנר, 2.21נוה ים )תמונה    –היבשתי הקרוב אליהם  

 ,Wreschner, 1977a, 1983 Galili et al., 1988; 277°,  א' 2797; גלילי ושות',  2221; גלילי,  2799; רונן ועולמי,  2792

(1993b, 1997a, 1998, 2004, 2005a; Galili and Rosen, 2009, 2010, 2011    (. גילם של הכפרים בטרם 2.1)תמונה

, שהופק C14הצפתם נקבע בשיטת  

ו  א צ נמ ר  אש  , ם י ת י ז י  נ עי ל מג

נו בארות  בממגורות, ועצים, שִדּפְּ

; 2221בכפר סמיר הטבוע )גלילי,  

 ,.Galili et alא';2797, 'גלילי ושות

(1997b, 2004    9,222והוא נע בין  

°-ל  , 2 2 ם   2 ו י ה ל ם  ו ד ק ה  נ ש

)ראשיתו של כפר סמיר בתקופה 

קרמית, לפני -הניאוליתית הקדם 

 Galili et–שנה    9,222-למעלח מ 

al . , ן   (. 2.22( )תמונה  2004  בי

השרידים נמצאו קירות ורצפות של 

 , ים( )בנוה  בתים, בית קברות 

בארות מים מדופנות בענפי עצים 

ואבנים ועשרות בורות מדופנים. נמצאו כלי צור ואבן רבים וכלי חרס, והודות לתנאי הקבורה נשתמרו גם קערות עץ, 

ֵרייז וכפר  ֵרייז. באתרי תל חְּ מחצלות וסלי נצרים. מבנה מגליתי עשוי שורת מצבות אבן נמצא בכפר הטבוע מול תל חְּ

וריסוק, אלפי  סמיר נמצאו העדויות הידועות הקדומות ביותר להפקת שמן זית, הכוללות מתקני הפקה ובהם אגני כתישה

 . ואחרים( Galili et al., 1997b; Galili) and Rosen, 2010חרצני זיתים וֶגֶפת

_________________________  
 –באתר בואדי רבה )נחל אפק    5011-נטבע על ידי הארכיאולוג י' קפלן, אשר זיהה אותה לראשונה ב “ תקופת התרבות ואדי רבה”המונח  1.51

 (,Gopher, 1993; Gopher and Gophna; ומאמרים נוספים(. גופר וגופנאKaplan, 1958; 5013הקטן ביובלי נחל הירקון( ליד ראש העין )קפלן, 

( שייכוה לתקופה 1002יוסף וגרפינקל ) -שייכו את תרבות ואדי רבה לתקופת התרבות הניאוליתית הקרמית המאוחרת בעוד שבר   1993)
 הכלקוליתית הקדומה.  

 
 

 
 

 שרידי בתי מגורים ביישוב נוה ים מתקופת –. חוף נוה ים 1.10תמונה 
 (.1222גלילי, ‘ ואדי רבה, שנחשפו בעקבות סערה )צילום: י
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         Raban, 1987)ב', ג'; 2792(, יצרה לדעת רבן ) 2.22עליית פני הים, שהואטה מאוד בתקופה הכלקוליתית )תמונה  

במפרץ חיפה   ( מפרצים ולשונות ים במוצאי הנחלים ולגונות רדודות במרזבות. בתקופה זו המשיך הים 279°) Bakler-ו 

קו החוף במרכזו של העמק נדד מזרחה ואסטואר הקישון בדרומו התרחב עוד. משהעמיק  –להציף לאטו את עמק זבולון 

הים כוסו בצות החוף על ידי חולות, ששקעו בקרבת החוף, וחוליות, שנושבו מרצועת החוף. אסטואר הקישון היה 

ללגונה רדודה ורחבה, ובצות ומקווי מים קטנים התפתחו גם בשפכי הנחלים גדורה ונעמן בחוף המזרחי של המפרץ 

. בגופי המים האלה שקעה חרסית אפורה כהה Zviely et al., 2006);  222°; צביאלי,  2772; גלנטי ושות', 2772)גלנטי, 

רכה, המכילה לעיתים חומר אורגני וטין. בסף הכרמל מופיעה חרסית זו מול מוצא נחל מגדים ומול כפר סמיר בעדשות, 

 ,Galili; 2799; גלילי וענבר,  2221,  2792מ' )גלילי,    2-2הנחות על חרסית יבשתית חומה כהה בקרקעית הים בעומק  

. צדפי ִלִביָּה מצויה Zviely et al., 2006);  222°מ' )צביאלי,    22ובאסטואר הקישון כשכבה עבה, עד    1985)

(Cerastoderma glaucum)  שלמים )עדיין מחוברים(, אך קטנים ועדינים )בהשוואה לצדפים גסים ממין זה מהים הפתוח

, החיים בטווח רחב של (Pirenella conica)מליחות קוני  -אות למצוקה הנובעת מתנאי סביבה קשים(, ושבלולי מגדל   –

טמפרטורה ומליחות מים, אשר נמצאו בתוך החרסיות האלה, מעידים שמליחותם של גופי המים האלה היתה שונה 

( עד מים מלוחים brackishממי ים מהולים )   –ממקום למקום בהתאם לשעורי הספקת המים וההתאיידות המקומיים  

הניחו שחוליות רוחביות, אשר התפתחו קרוב    2005aet al(Galili ,.;  2221. גלילי ושות' )גלילי, 2.2°(hypersalineביתר )

(, ִהוּו מחסום שהפריד בין גופי המים המליחים האלה )אשר הציפו קרקע 9.2לחוף הכרמל הצפוני ונדדו מזרחה )פרק  

 מ' מעל מפלס הים הכלקוליתי( לבין הים המתרומם ומנע את ניקוזם אל הים.  2-2ברום שלא עלה על 

שנים, הביאו ההאטה בקצב העליה של מפלס הים והאקלים, שנעשה  2,222-2,222-בראשית תקופת הברונזה, לפני כ

יבש מאוד, לנישוב של נפחי חול גדולים מהחוף, אשר כסו את המרזבות המערביות במעטה חול עבה, קברו את 

היישובים הכלקוליתיים במישור החופי ואלצו את תושביהם לנטוש את יישוביהם ולעקור מזרחה לקרקע גבוה יותר 

;  Gvirtzman et al., 1998; Gvirtzman and Wieder, 2001; Engelmann et al., 2001; Frechen et al., 2001–)בשרון  

  .Galili and Weinstein-Evron, 1985; Galili et al., 1993a; Kadosh et al., 2004); 2221גלילי,  –בסף הכרמל 

מ"מ לשנה בממוצע )ראשית שיאה של ההצפה הפלנדרית,   2-מפלס הים המשיך להתרומם לאיטו בשעור של כ 

Flandrian שנים, בתקופת הברונזה התיכונה, הוא   1,222-(, ולפני כ 2.22-ו   2.2; תמונות  2אקלימית  -, דרגה איזוטופית

 (Morhange et al., 2001; Lambeck et al., 2004; Marriner et al., 2005מ' ממפלסו הנוכחי  2.262-היה נמוך לפחות ב

רום זה של המפלס נתמך בעדויות ארכיאולוגיות. מטענים ועוגנים של כלי שיט )ובהם עוגני אבן כבדים   ואחרים(. 

ל”מטיפוס  בָּ ק"ג( מתקופת הברונזה התיכונה, אשר נטרפו במקומות רבים מול חוף הכרמל בעומק    122-שמשקלם כ“, גְּ

מ'. שרידי   1-2-מ' מתחת לפני הים, מתגלים כיום בתוך חול על קרקעית חרסיתית בעומקי מים שאינם רדודים מ  2- 2.2

מ', אך לא רדוד   2-2.2-הספינות, שנטרפו בים פתוח, נסחפו בדרך כלל על ידי הגלים קרוב לקו המים, עד עומק של כ 

, 2792גלילי,    ;2792מ' )אדלר,    2-ממנו. מטעניהן, אשר התפזרו על פני הקרקעית החולית, שעובייה הממוצע היה כ 

(, נתחפרו עם הזמן בתוך שכבת החול ושקעו בה עד נוחם על תשתית החרסית הקדומה. העדרם של שרידי ספינות 2221

מ' ממפלסו הנוכחי וקו החוף   2.262-בעומקים רדודים יותר מעיד שמפלס הים בזמן שבו הן טבעו היה נמוך לפחות ב 

 ,Galili, 1985, 1986; Galili et al., 1988; 2221; גלילי  2799מ' מערבה מקו החוף הנוכחי )גלילי וענבר,    °2-92שהה  

(1993b, 1994, 2005a; Galili and Sharvit, 2000; Sivan et al., 2001  ד'(.2.22)תמונה 

שנה )תקופת הברונזה התיכונה(, כאשר קצב עלייתו של   1,222-, עד לפני כ Raban, 1987)ב', ג';  2792לדעת רבן ) 

(, היו שעורי החתירה של נחלי הארץ גבוהים משעורי ההרבדה של סחפם 2.22מפלס פני הים הואט מאוד )תמונה  

במוצאיהם, והים העולה שהציפם יצר אסטוארים וחדר באפיקיהם הרחק מזרחה אל פנים היבשת. מגמה זו התהפכה 

משהתייצב מפלס פני הים ברומו הנוכחי, וסחף הנחלים יחד עם שטף החול הנילוטי לאורך החופים גרמו לסתימת 

ב'( האמין שכל עוד היה תהליך הסתימה של שפכי הנחלים בשלביו הראשונים נוצלו 2792מוצאיהם אל הים. רבן ) 
_________________________  

כֹות אידוי המלח של עתלית, שמימיהן מהולים    )glaucum Cerastoderma(צדפות ִלִבָיה מצויה    1.55 עד מלוחים )  brackish( חיות כיום בתוך ברֵׁ
 .  )hypersaline(ביתר 
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מוצאיהם המוצפים )אסטוארים( כמעגנים טבעיים מוגנים מגלי הים 

ק"מ   9( וקטעיהם התחתונים )עד  9.2°-ב' ו -א' 2.2°הפתוח )תמונות  

ִשמשו להפלגה אל פנים היבשת. הוא סבר   Raban, 1987)  –ויותר  

שרבות מערי החוף נבנו במהלך תקופת הברונזה התיכונה בצמדים 

יישוב   –שיט  -בגלל היכולת לקיים מעגנים מוגנים במעלה נחלים ברי 

מערבי קדמי על חצי אי סמוך לשפכו של נחל ויישוב )לעתים מספר 

הגנה על -יישובים( מזרחי פנימי במרחק מסוים מקו החוף במקום בר 

אחת מגדות הנחל, בדרך כלל בנקודה שבה חוצה אפיק הנחל את רכס 

 Raban, 1987)  ב', ג'; 2792הכורכר הפנימי )רכס מגדים( )רבן,  

את נתיבי זרימת (. לדעתו, התושבים דאגו לנקות ולווסת 2.22 )תמונה

הסחף כדי למנוע סתימה של שפכי הנחלים והשיט בהם נמשך עד 

חורבן המערך הכלכלי והמדיני של תרבויות המזרח התיכון, שארע 

ב'(. 2792לפנה"ס )רבן,    2-בעקבות פלישת גויי הים בשלהי האלף ה 

תעשיות יצוא וחפצי יבוא ויצוא מגוונים ורבים מכל חופי הים 

אכן התיכון, שנמצאו בערים האלה, והֵתעוד ההיסטורי מכל התקופות  

ב', ג'; 2792מעידים על סחרן הימי הענף, אך מעגניהן, אף שרבן ) 

(Raban, 1987  ,הצביע על מקומם )למשל, תֵלי מיכל, מכמורת, נאמי

            22.1.2,  °.21,  22.9,  22.2פרקים    –הוואם ומשרפות מים  -אבו 

מעגנים חמקמקים   –(, נותרו עלומים  9.2°-ו   2.22; תמונות  °.2°-ו 

(elusive)   בתאורו שלGophna    (2222  )–   שכן עד כה לא נתגלו

 וכיוצא  בקרבתם מתקני עגינה, שרידי ספינות ומטעניהן, עוגנים 

 באלה. 

הארכיאולוגיים והנתונים שנאספו בעשרות שנות המחקר הארכיאולוגי הימי תוצאות חקירתם של הממצאים  

האחרונות )ריכוזי עוגנים, שרידי ספינות טרופות ומטעניהן( אינם עולים בקנה אחד עם דעתו של רבן. הם מלמדים 

שמעגני תקופת הברונזה היו לחוף הים באזורים מוגנים חלקית על ידי שרטונות כורכר, שִסּפקו מחסה כלשהו מרוחות 

( 1.2°-ו   22.27,  22.27,  22.29; תמונות  1.2°-ו   22.9,  22.1,  22.1פרקים    –)בהם יבנה ים, אפולוניה, מכמורת ואכזיב  

המרוחקים “  נמלי ים פתוח ”(. חלק מן המעגנים, כגון אלה שמול אשקלון, אשקלון מיומאס ותל מיכל, היו 2227)גלילי, 

        22.2מאות מטרים מן החוף באזורים של גדמי כורכר חשופים על קרקעית הים שבהם נאחזו עוגני הספינות )פרקים  

 (.22.7; תמונה 22.2-ו

שנים קדום להיום( ִאלץ החול המצטבר, אשר ִׁשווה לחופים את  2,222-2,222בתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה )

מראם המוכר כיום, את תושבי החופים, אשר מספרם פחת מאוד, להתיישב על הרכסים החופיים ובמקומות גבוהים 

 . Raban and Galili, 1985; Broshi and Gophna, 1986; Gophna and Portugali, 1989); 2792)קלונר ועולמי, אחרים 

בחופים רבים, בייחוד חופי הכרמל והגליל, ִגֵדד הים את השיירים הגבוהים של רכסי הכורכר, אשר נותרו כאיים 

מֹות הכורכר, האיים  וחצאי   דָּ וחצאי האיים, איים חשופים, ורובם הפך לשרטונות או טבלאות גידוד טבועות. בחלק מקְּ

 ;Raban,1981, 1987, 1995aא', ב'; 2792; רבן,  2792,  ; סנה 279°, 2792אשר היו מוקפים בים משלושה עברים )סיון, 

Inbar, 1984; Inbar and Sivan, 1984; (Raban and Galili, 1985 הוקמו יישובים עירוניים, מבצרים ונמלים, אשר ,

(, דור 22.7; תמונה  22.2פרק    –(, מגדל שרשון )קיסריה  22.29; תמונה  22.1בהם הם יבנה ים )פרק  האתרים הידועים  

(, עכו 21.29; תמונה  21.9עתלית )פרק  (,  21.21; תמונה  °.21(, תל נאמי )פרק  21.22-' ו ב -' א 2.2°; תמונות  21.2)פרק  

(. סדימנטים חופיים מתקופה זו, 1.2°-ו   2.2°; תמונות  1.2°)פרק  ( ואכזיב  22.22-ד' ו -ג' 2.2°; תמונות  22.1.2)פרק  

. ערי הנמל העיקריות )ערי חוף 1.12תמונה 
מסומנות בעיגול שחור( וערי נמל פנימיות 

תיכוני -נקודות(. קו החוף הים 2-מסומנות ב
 ס משוחזר“לפנה 2-בראשית האלף ה

 ‘(.ב2902)מתוך רבן, 
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המצויים בתוך מפרצים סלעיים קטנים סמוך 

לקו המים, אשר בתוכם נכלאו רסיסי חרס 

וחלקיקי שיש מיובא המעידים על גילם, 

מ' עד   -2.2נחשפו לאורך חוף הכרמל ברומים 

 . Galili et al., 2007); 2792מ' )מיכלסון,  2

במפרץ חיפה הגיעה הצפת הים לשיאה 

ה   –שנים    1,222-לפני כ  וָּ אסטואר הקישון תָּ

ק"מ   2-משולש רחב, שרוחבו היה למעלה מ 

ק"מ אל פנים היבשת   1.9-וקדקודו הזדקר כ 

מזרח לקו החוף הנוכחי, וקו החוף -מדרום 

ק"מ מזרחה מקו  2-המזרחי של המפרץ נסוג כ

החוף הנוכחי. בזמן זה היה קו החוף כולו 

)פרט לאזור חיפה( ממזרח לקו החוף הנוכחי 

 Zviely et al., 2006, 2007);  222°)צביאלי,  

 ד'(. 2.22)תמונה 

שנה הגיע מפלס הים לרומו  2,222-לפני כ

כיום, ומאז חלו בו תנודות קלות בלבד, עד    

מ' מעל או מתחת המפלס הנוכחי )רבן,   2-כ 

 ,Pirazzoli, 1977; 2227א'; סיון ושות',  279°

1991; Wreschner, 1977b; Flemming and 

Webb, 1986; Sivan et al., 2001, 2004b; 

Galili et al., 2005a; Sivan, 2010; Toker, 

ס"מ יחסית למפלס הים הנוכחי, ונמוך עוד  22-22-(. מפלס הים בתקופה הרומית היה נמוך כ2.22ואחרים( )תמונה  2010

ס"מ, יחסית למפלס הים הנוכחי )סיון   92-ס"מ, ואולי אף כ   12-22-כ    –(  לסה"נ   22-22יותר בתקופה הצלבנית )מאות  

. תנודות היסטוריות אלה נקבעו על סמך )א( עומקם או גובהם של מתקנים ומבנים חצובים Toker, 2010); 2227ושות', 

א'; גלילי ושרביט, 279°; רבן,  2797ושל בנינים סמוכים לקו המים, אשר ידוע באיזה רום הם נבנו או ִתפקדו )ורשנר,  

 ,.Dahl, 1915; Wreschner, 1977a, 1983 Flemming et al;2227; סיון ושות', 2229; בושנינו וגלילי, 2221; גלילי, 2772

1978, 1979; Raban, 1981,1983; Raban and Galili, 1985; Galili and Weinstein-Evron, 1987; Galili et al., 1988, 

(2005a; Galili and Sharvit, 1998a, 1998b; Sivan and Galili, 1999  ; ,מיקומם של מדרגות גידוד, טבלאות גידוד )ב(

; 2792; סנה וקליין,  2792; סנה,  279°,  2792שתוארכו מעל ומתחת למפלס הים הממוצע )מיכלסון  צנירים וסדימנטים,

; )ג( שחזור מפלסים של מי תהום בתוך בארות, אשר נחפרו בקרבת הים Sneh and Klein, 1984);  2772גלנטי ושות',  

נ( )ניר “ לסה   2272-2277הצלבנית ) לפנה"ס( עד    222-29°לאורך רצועת החוף מאשקלון עד דור בתקופות הפרסית ) 

; )ד( Nir and Eldar, 1986, 1987; Carmi et al., 1994; Nir, 1997; Sivan et al., 2004b);  2779; טואג,  279°ואלדר,  

שנה קדום להיום( ואילך מול   2,222-וגילוי שרידים של כלי שיט טרופים, עוגניהם ומטעניהם מהתקופה הביזנטית )כ 

. התוצאות תואמות את עקומת העליה (Galili et al.,1988, 1993b)מ'    2-2.9-חוף הכרמל בעומקי מים שאינם רדודים מ 

השנים האחרונות תנועות   2,222-של מפלס הים הגלובלי, ואחידותן מעידה כי מהכרמל ודרומה לא התחוללו ב 

 .(Galili et al.,1988; Pirazzoli, 1991; Sivan et al., 2001)טקטוניות משמעותיות 

מ' מתחת לרומו הנוכחי, החל קו החוף במפרץ חיפה  2-שנים, כאשר הגיע מפלס הים לרום של כ 2,222-1,222לפני 

לנדוד מערבה ולסגת מעמק זבולון. נדידה זו נגרמה על ידי החולות הנילוטיים הרבים, שהמשיכו להגיע אל המפרץ, 

ֵבד לאורך חופיו ולהצטבר בהם )פרק   (, לִהנשב אל פנים עמק זבולון וליבש את שטחיו המוצפים. נסיגתו של קו °לֵהרָּ

 

( דור, אלף שני 2עברים: ) 2-. יישובים עתיקים מוקפים בים מ1.15תמונה 
ממדי )מתוך רבן, -תאור תלת –(; ב' 2909מפת דור )מתוך רבן,  –לפנה"ס: א' 

שנה לפנה"ס )ראשית התקופה הפרסית(;  222-עד כ –( מפת עכו: ג' 1(; )1222
 .)Inbar and Sivan, 1984בתקופה הפרסית )מתוך  –ד' 

רכס כורכר.  –קו המים כיום; שטח כתום  –קו מים עתיק; קו דק  –קו עבה   
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החוף מזרחה נעצרה, ובהמשך הזמן הוא החל לנדוד בחזרה מערבה. התרחבות החופים במפרץ חיפה נמשכה עד זמננו, 

 Zviely et;222°א', 2221; צביאלי ושות', 222°' בעקבות בנייתו של נמל חיפה )צביאלי, 2722-ונעצרה בראשית שנות ה

(al., 2009a ,קצב הנדידה של קו החוף מערבה אינו ברור דיו, והממצאים הליתולוגיים והארכיאולוגיים מעמק זבולון .

; 2772גלנטי,    ;2792היכולים להעיד על מקומו של קו החוף בתקופת ההולוקן המאוחר, מעטים מאוד )קלונר ועולמי,  

. הממצאים ) Inbar and Sivan, 1984; Heimann et al., 2001; Porat et al., 2008;  2792סיון,    ;2772גלנטי ושות',  

   22.1; ציטוטים נוספים בפרקים  2772; גלנטי ושות',  2772הוואם )גלנטי -הארכיאולוגיים והליתולוגיים מאזור תל אבו

(, אשר 279°,  2792( וסביבות תל עכו )סיון,  2°:  2792(, בית הקברות הכנעני הסמוך אליו )קלונר ועולמי,  22.2.2-ו 

מלמדים שההתיישבות המסיבית הקדומה סביב אסטואר הקישון )שהיה, כאמור לעיל, אזור ימי באמצע תקופת 

ס )פרקים " לפנה   2-ההולוקן( ותל עכו החלה רק בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת במחציתו השניה של האלף ה 

 (,.Heimann et al., 2001; Porat et alשנים 2,722(, וגיל החוליות הצעירות בעמק זבולון, שאינו עולה על 22.2.2-ו 22.1

 , תומכים במסקנה הזו.2008)

 

. טקטוניקה פעילה באזור קו החוף 2.1 

 כיום: העדויות ופשרן

ם            ה י ר י צ ו י  ח כ ו נ ה ף  ו ח ה ו  ק ל  ש ֹו  ָאר ִמת

החוף של רכסי הכורכר העלו אצל חוקרים -מקבילי 

רבים את הצורך להמציא הסבר לדבר. אורך הקווים 

עמק הירדן במזרח -והקבלתם להעתקי בקע ים המלח

העלו הסברים הקושרים אותם לפעילות טקטונית, 

אשר, שלא כתווים מורפולוגיים אחרים, תוצאותיה 

 מבנים ישרים וארוכים. 

ארוכה טענו ניב ושותפיו )ניב בשורת מאמרים  

א',  2799; ניב ובקלר, 2792, 2797; ניב, 2799ושות', 

 ,Neev, 1974; Neev et al., 1973, 1976, 1978a;ב'

b, 1987; Neev and Bakler, 1978; Bakler et al., 

1985; Lewy, 1986; Lewy et al., 1986; Neev and 

(Emery, 1991   תיכוני של ישראל, -שקו החוף הים

לפחות בין אשקלון לקיסריה, נוצר כתוצאה מכיפוף 

חוף, -של שולי היבשת ושבירתה לאורך קו מקביל 

מ' ממערב לקו המים הנוכחי,   222-222-המצוי כ 

היכן שמצוי כיום הגבול המערבי הישר והחד של 

           2.29א',  2.29רצועת מרדדי הכורכר )תמונות  

א'(. למקומו הנוכחי הגיע קו המים עקב גידוד 2.27-ו

החוף מזמן אותה שבירה. מאז התייצבותו של מפלס 

שנה )תמונה   1,222הים ברום הנוכחי בערך לפני  

מ', לכל   2חרגו תנודותיו מתחום של  ( לא  2.22

מ', ולכן סדימנטים ימיים שנוצרו בתקופה   2היותר  

מ' מעל לפני הים  2-זו, המצויים כיום ברום הגבוה מ

ר                     י ע צ ה  ר י ב ש ה ל  י ג ש ם  י ד י ע מ  , ם י י ח כ ו נ ה

בכורכר. )א( רכס כורכר גדום טבוע, שגבולו “ . "העתקים1.19תמונה 
המערבי קווי, ישר וחד )תצ"א, מרכז הארץ(. )ב( חתך רוחב סייסמי 

ברכס כורכר טבוע מול קיסריה. )ג( פענוח החתך הסייסמי. קנה 
 Mart andבקרוב )מתוך 16xהמידה מעוות, ההגזמה האנכית 

(Perecman, 1996b  פענוח של החתך הסייסמי בקנה מידה )ד( .
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 שנה. מודל טקטוני זה מתבסס על הממצאים הבאים: 1,222-מ

 (.א'2.27-א' ו2.29תמונות הקו של שרטונות הכורכר לאורך החוף הישראלי )-( הגבול המערבי ישר2)

חוף -ִזהּו בקיסריה לפחות שלושה העתקים מקבילי  Mart (277°a, b)-ו Neev et al., 1978a); 2799ניב ושותפיו ) (2)

ִזהּו בחתכים סייסמיים מול קיסריה שבעה   (Mart and Perecman, 1996a, b)בכורכר הטבוע החשוף; מרט ופרסמן  

גילה   (Mart, 1993, 1996a)ג'(; ומרט  -ב'2.29מ' )תמונה  2-2וזריקתם האנכית ק"מ  1-2חוף, שאורכם -העתקים מקבילי

מזרח וזריקתם האנכית גם כן -צפון -מערב -צפון ודרום-שתי מערכות העתקים בכורכר הטבוע מול עתלית, שכיוונן דרום

 מ'. 2-2

 (,Fritsch and Ben-Dorמ'   2-1.2שקיעת חלקם המערבי של שוברי הגלים של הנמל ההרודיאני בקיסריה בשעור  ( 2) 

 .Reinhardt and Raban,1999)-ו 279°; רבן בשורת מאמרים ארוכה, בהם רבן ושות', 1961

 
 
 

. שלבים בהתפתחות הטקטונית של קו החוף 1.10תמונה 
 בהולוקן העליון(:“ יו-הישראלי )תנועות "יו

מישור חופי נרחב ואחיד פחות או יותר הן ממערב  –שלב א' 
 והן ממזרח לקו החוף הנוכחי. שפוע קל מערבה; 

קו החוף התייצב במקומו הנוכחי לפני כשלושה או  –שלב ב' 
ארבעה אלפי שנים בעקבות התהוותו של העתק לאורך החוף. 
מישור החוף עבר הטיה חריפה מערבה, כאשר הצד שממזרח 

 להעתק עלה ואילו הצד המערבי הימי שקע; 
המתח המרבי, שנוצר על ידי כיפופו של מפתן  –שלב ג' 

היבשת כלפי מערב, התרכז לאורך שני קווי חולשה )קווי 
ציר(: קו החוף וציר הכיפוף שבין המפתן והמדרון היבשתיים. 

שחרור המתח גרם להעתקה לאורך קו החוף, ובעקבותיה 
התרומם הצוק החופי בחזרה עד לאותו מפלס שבו היה מצוי 

ימית שממערב -לפני הכפיפה האחרונה מערבה. הרצועה התת
 (.Neev et al., 2995לקו החוף נשארה שקועה )מתוך 

 
 
 
 
 

 יחידות הגובה מעל ומתחת לפני הים הן
 כל אחת.‘ מ 22בנות 

רבן(. הקו האלכסוני הלבן הוא גבול ‘ קיסריה ונמלה )מתוך אוסף התמונות של א –א “. נמל קיסריה: )א( תצ1.19תמונה 
הכיסוי של מחשופי הכורכר הטבוע. מימין למעלה: אמת מים שנקטעה; )ב( התמוטטות נמל קיסריה כתוצאה מחתירה בחול 

 .Galili and Sharvit, 1998b)התשתית וסילוקו )תרשים מעובד מתוך 

 מזרח

 ב

 שובר גלים כיום ג

 רכס כורכר מפרץ א

 נמל
 פנימי

 מתקני שובר גלים הרודיאני
 נמל

 ב  מערב

רומאיות-אחר  
 חורבות

 

 א
 

 מפרץ
 אמת

 המים
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(, המצוי כיום 2779שנה )ריטה,    2,2226222( מחילות אשר יוחסו לנברנים ימיים בבסיס דרגש קלקארניט, שגילו 1) 

 (.(Neev et al., 1987: 16-19בגובה עשרות מטרים בראש צוק השרון מעל רצועת החוף 

מ'   1-2(, אשר מופיעים כיום  2.92בכורכר, הנוצרים ברצועת הגאות )תמונה    (solution basins)( מכתשוני מיסוס 2) 

              21.2; תמונות  2.1.2)פרק     Mazor, 1960; Neev et al., 1987); 2792; מזור,  2792מעל קו המים ויותר )מיכלסון,  

 ב'(. 21.22-ו

נים  °)  רכיכות ימיות בעלות קונכיה צינורית מסולסלת,   –  (vermetids( טבלאות כורכר מגודד עם מושבות צינורָּ

ב'(, אשר 21.22; תמונה  2.1.2( מול החופים הסלעיים בצפון הארץ )פרק  ס"מ 22החיות על תשתית סלעית שעומקה עד 

. אם היה מפלס (Safriel, 1974, 1975; Tsur and Safriel, 1978)מצביעות על התרוממות החוף בקצב זהה לקצב גידודן  

הים קבוע במקומו היו טבלאות הגידוד מגודדות כליל בתוך זמן קצר, בעוד שהתרוממות מהירה יותר של תחום החוף 

 היתה חושפת את מושבות הצינורנים לאטמוספירה וגורמת למותן, כפי שאמנם ֵארע בטבלאות גידוד מול חוף יבנה ים. 

ז )בין אשדוד  2חוף עשויה צדפים מלוכדים, שעוביים עד -( דרגשי אבן9)  מ', דבוקים למרגלות רכס הכורכר בתל חרָּ

מ', הגבוה בהרבה מהרום שאליו מגיעים גלי סערה, ובמרזבה   22לפלמחים(, ושברי צדפים פזורים על הרכס עד רום  

)פרק   ) Bakler et al., 1985; Neev et al., 1987ב'; 2799, 279°ק"מ ממזרח לקו המים )ניב ובקלר,  2שמאחורי התל, עד 

 (. 22.29; תמונה 22.1

, עם שברי חרס מגולגלים ומשופשפים (Glycymeris insubrica Brocchi, 1814)( צדפים, בעיקר נעמית מצויה  9) 

מ' מעל   12עד    2.2מ' ויותר ואורכם עשרות מטרים, במקומות רבים לאורך החוף בגובה   2מופיעים בריכוזים, שעוביים 

שכבות הצדפים האלה רובדו באופן טבעי  Neev et al., 1973, 1987)א'; 2799פני הים. לטענת ניב ושותפיו )ניב ובקלר, 

על ידי גלי הים, שכן הצדפים ברובם מונחים כשצדם הקמור פונה למעלה בתנוחה שבה מותירים הגלים את מרבית 

הצדפים על החוף )בניגוד להרבדה מלאכותית, היינו השלכה חופשית בידי אדם, שבה רבים מן הצדפים נופלים וצדם 

 הקעור כלפי מעלה(. המרבצים המאוחרים ביותר תוארכו על פי גיל החרסים המאוחרים לימי הביניים, שנמצאו בהם. 

מכסה אתרים ארכיאולוגיים בראש הצוק החופי ובמורדותיו המזרחיים. כיום נמצאים אתרים אלה מנושב    חול ( ( 7) 

 . (Neev et al., 1987)מעל טווח הגובה של נישוב החול, והצוק מונע את נישובם מרצועת החוף ליבשה 

על מנת להסביר את ֵצרופי הממצאים הפרדוכסליים האלה )מרבצי ים צעירים, נבירות ימיות וחול מנושב צעיר ברום 

 ,.Neev et alא'; 2799עשרות מטרים, מבנים היסטוריים טבועים מתחת למימי החוף( הציעו ניב ושותפיו )ניב ובקלר,  

שנה  222,°-(. עד כ2.29)תמונה “( יוֹ -מודל היוֹ )”היסטוריה מורכבת של תנועות טקטוניות לאורך קו החוף  1987 ,1973)

לפני זמננו היו מישור החוף ומפתן היבשת העליון בתחומי היבשת. לפני כשלושה או ארבעה אלפי שנים הוטה מישור 

החוף בכיפוף חריף כלפי מערב. בסוף ימי הביניים נשבר חלקו המערבי של מישור החוף למלוא אורך החוף. ההעתקה 

שחררה את מתח הכיפוף. הצד שממערב לשבר צלל תחת הגלים, והצד שממזרח שב ועלה. הצוק החופי הלך ונדד מקו 

 ההעתקה מזרחה כתוצאה מגידוד, בעוד שהצד הימי נותר שקוע.

הקלקארניט, אף שגרגריו ברובם הם שברי רוב החוקרים פרש אחרת את הראיות הטקטוניות של ניב ושותפיו.  

)פרקים ) , המצוי בחולות גם כיום Helixקונכיות ימיות, הוא בעל ריבוד איאולי והוא עשיר בשרידי השבלול היבשתי  

(. המכתשונים הם חללי 1.2.2.2בקלקארניט אינן ימיות אלא חללי שורשים שנתאבנו )פרק “ נבירות”(. ה7.2.2-ו 1.2.2.2

         2.1.2( )פרקים  2799אדם )רונן ועולמי,  -קרסט ובליית צמחיה )שורשים(, וחלקם ספלולים )גומות חצובות( מעשה 

(. הטענה שתכסית הצינורנים על טבלאות הגידוד מצביעה על התרוממות החופים הסלעיים בצפון הארץ עומדת 21.2-ו 

 ,Schattner, 1967; Goodman-Tchernov and Katz);  27°2הגידוד הטבועות )אלמוג,  בסתירה לשרידים של טבלאות  

, המעידים על הצפה. מרבצי הצדפים הם בכל מקום בהקשר יישובי )תשתית לרצפות ויסודות לקירות(, והם יוצבו 2016

 ;Mazor, 1974; Arad and Wachs, 1976;2792; רונן וזמר, 279°על צדם הקעור על ידי גריפה וריבוד חוזר )רבן ושות', 

(Arad et al., 1978; Ronen, 1980 העדר צמדה ימית וריבוי החרסים וחלקיקי הכורכר המזוותים )שלא שופשפו .

 Arad and; 2792והתעגלו על ידי פעולת גלים( בתוך מרבצי הצדפים מצביעים גם כן על מקורם המלאכותי )רונן וזמר,  

(Wachs, 1976 Ronen, 1980מ' מעל  2.2-חוף, הן אינן גבוהות מ-. שכבות הצדפים השלמים בתל חרז אינן דומות לאבן
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מ' גבוה מקו הסערות כיום(, ושברי הצדפים בשכבות העליונות הם  2.2-2.2מפלס הים והן עדיין בטווח סערות חזקות )

 (.22.1)פרק  (Garfunkel et al.,1977)מרבץ מנושב 

ַשר הג  גבול הכיסוי שבין מחשופי הכורכר הטבוע וקרקעית הים הקו של שרטונות הכורכר הוא  -בול המערבי יְּ

הניצבים לקו החוף: . אין עדות להעתקה בחתכים סייסמיים ימיים  Almagor et al., 2000);  2777החולית )גיל,  

 (,Neev et al.,1978a; Mart, 1996a, b; Mart and Perecmanבחתכים הסייסמיים מול קיסריה ועתלית “  העתקים ” ה 

(1996a, b  אינם מעתיקים דבר, ובשל ההגזמה האנכית בחתכיםx(12-22  הוקנתה אנכיּות מדומה ) למדרונות המערביים

בחוף “  העתק ” (. השוואה של תוצאות קידוחים משני עברי ה ד' 2.29של רכסי הכורכר המגודדים והטבועים )תמונה  

(, אשר נקדחו במיוחד כדי לגלותו, הראתה כי השכבות אינן מועתקות ורציפותן 2.27קיסריה ובים שממערב )תמונה  

חוף לאורך עשרות קילומטרים, אילו התקיימה, היתה -. יתר על כן, העתקה מקבילת(Sargent and Lundy, 1977)נשמרת 

צריכה להיות מלווה ברעידות אדמה חזקות, אשר היו גורמות להרס מוחלט של קיסריה וערים עתיקות אחרות לאורך 

התחוללו בתקופות היסטוריות, ואלו קירות החוף. אין כל תעוד של ארועים קטסטרופיים בקנה מידה כה גדול, אשר  

זרקא -ג'יסר א -הבניינים והרצפות של ערי החוף העתיקות, כולל אמות המים של קיסריה העתיקה שלאורך חוף קיסריה 

; 2792(, מפולסים ומאונכים כביום בנייתם )עולמי ופלג,  22.22-ו   22.21; תמונות 22.2.2פרק  – 2-)אשר נבנו במאה ה

. שוברי הגלים של נמל קיסריה Rim, 1949; Reifenberg, 1950-51; Negev, 1964; Levine, 1975);  2792קרני,  

ההרודיאני שקעו בגלל סחיפת החול מתחת לנדבכי היסוד שלהם, בעוד שחלקיהם המזרחיים של שוברי הגלים ומתקני 

(. 22.7-ו   2.27)תמונות    Galili and Sharvit, 1998b);  2777הנמל, אשר נבנו על תשתית סלעית, נשתמרו במקומם )גיל,  

מעגנים, מתקני עגינה   –השנים האחרונות   2,222המבנים הרבים שנחצבו בכורכר בקו המים לאורך חופי ישראל במשך 

ִלינֹות   , תעלות, בֵרכות רחצה ובֵרכות לגידול דגים )  salinas–וקירות ים, מחצבות חופיות ומתקנים להפקת מלח )סָּ

, ואפילו ) piscines  –)פיסקינות  

נמצאים גם כיום פחות   –גתות יין  

או יותר במקומם המקורי ויכולים 

; 2799לפעול גם כיום )רונן ועולמי, 

  , ט, 279°רבן ושרבי לי  גלי  ; ב'

2777 ;Flemming et al. , 1978 

Sivan and Galili,  1999; Sneh, 

         2.22; תמונות  22( )פרק  2000

(, ומפלסיהם של מי התהום 21.22-ו 

בתוך בארות חפורות מאשקלון עד 

הפרסית דור לא נשתנו מאז התקופה 

לפנה"ס( עד הצלבנית       222-29°) 

; 279°ואלדר,  ( )ניר  22°2  -2277) 

 ,Nir and Eldar, 1986; 2779טואג, 

1987; Carmi et al., 1994; Nir, 

ת 1997) וטבלאו ם  רי י גם הצנ  .

הגידוד שלאורך החופים הסלעיים 

( לא שינו את גובהם 2.1.2)פרק  

בתקופות היסטוריות מעבר לתחום 

שנתית של מפלס הים -התנודה הרב 

Flemming et al; 2792)סנה,   .,  

(1978 . 

 

 . משטחים סלע )כורכר( חצובים בקו המים: )א( חוף פלמחים1.22תמונה 
 בקיסריה“( (; )ב( בֵרַכת ארמון שונית הסלע )"מרחץ קליאופטרה22.22.1222)
 , בתוך22.22.1222גרייצר, ‘ א )צילום: א“(. בתמונה הפנימית: תצ0.22.2999)

 (.1222האיש ופועלו,  –מורג: הורדוס המלך ‘ מצגת של י

 א

 ב
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 . המשטר האוקיאנוגרפי מול חופי ישראל3

 
 מזרחי של הים התיכון-. תבנית הזרימה הגיאוסטרופית באגן הדרום3.3

היא זרימה של מי הים הנגרמת כתוצאה מהבדלי לחצים, השוררים בין   (geostrophic currents)זרימה גיאוסטרופית

הפועלים    (gravity), הנגרמים עקב סיבוב כדור הארץ על צירו, וכוח הכבידה  (Coriolis)גופי מים בים, כוחות קוריאוליס

ס"מ לשניה, והיא פוחתת מאוד סמוך   31על גופי המים. מהירות הזרמים הגיאוסטרופיים אינה עולה בדרך כלל על  

 ליבשה.

 (,Robinson et al., 1991; The POEM Groupמזרחי של הים התיכון-הדגם של הזרימה הגיאוסטרופית באגן הדרום

( 1 9 9 ם   2 י נ ו ת נ ל  ע ס  ס ו ב מ

הידרוגרפיים רבים, אשר נאספו 

 3991-3991בייחוד בשנים  

Özsoy et al .,1989, 1991,) 

. הזרימה הגיאוסטרופית 1993)

סמוך לפני הים מתווה כמה 

 –גדולים    gyres)מעגלי זרימה )

מעגל רודוס הציקלוני )בכיוון 

ֶמְרָסה  ומעגלי  ן(  נגדי לשעו

י  ט נ א ה ה  נ ו מ ק ש ו ּוח  -ַמְטר

 –ציקלוניים )בכיוון השעון(  

ועוד כמה מעגלי זרימה קטנים, 

ם מהזרם העיקרי  המתפלגי

ח  ר מז ן  ו ו כי ל האגן  כז  במר

א'(. בגלל איטיותם 3.3)תמונה  

אין הזרמים הגיאוסטרופיים 

מסוגלים לשאת מסות גדולות 

סדימנטים, -של סדימנט מרחף, אך בשוליהם של מעגלי הזרימה הקרובים ליבשת הם מגבירים או מחלישים זרמים נושאי

 הנוצרים בהשפעת רוחות.

  

 . משטר הרוחות3.3

גבוה(, המתפתחות ליד חוף סיציליה ומערבה לו ומעל  רוחות מהרמות הברומטריות )אזורי לחץ אוויר בקיץ נושבות

לארצות הבלקן, לעבר שקע )אזור של לחץ אוויר נמוך( המונסון העמוק, שמרכזו מעל מדבר בלוצ'יסטן )פקיסטן 

המערבית( והמפרץ הפרסי, ולעבר שקעים משניים רדודים מעל ים סּוף ומעל קפריסין. הרוחות האלה נושבות מכיוון 

מערב עד מערב בארצות הלבנט. הרמה -מערב בחלק ניכר של אנטוליה ומצפון -צפון באזור יוון והים האגאי, מצפון 

( מגיעה בקיץ לשיאה וחוסמת את כניסתם של שקעים, °33-°31הברומטרית בצפון מרכז הים התיכון )ברוחב צפוני  

הבאים מן האוקיאנוס האטלנטי. עקב כך שינויי הלחץ הברומטרי באגן המזרחי של הים התיכון מזעריים, מזג האוויר 

 (.3911יציב, אין משקעים והרוחות בעונה זו מגיעות לשיא תמידותן )מנה, 

בחורף מתפתחות רמות ברומטריות מעל לגושים היבשתיים של הבלקן והרי ַקְוָקז ורכס ברומטרי מעל ִקיֶרַניָקה 

ומצרים המערבית, שמהם זורם אוויר קר לאזור הלחץ הנמוך, המתפתח מעל אגן הים התיכון המזרחי. מערכות הלחץ 

הברומטרי האלה משתנות תדיר ובצורה חריפה בגלל מעבר שקעים ציקלוניים ממערב הים התיכון לחופים של ארצות 

 

. )א( מפה פנימית: תבנית הזרימה הגיאוסטרופית במזרח הים התיכון )מתוך 1.3תמונה 
(Robinson et al., 3993זרימה מול )רוח )מתוך -חופית מושַרת-. )ב(Brenner, 3997. 

 א

 ב
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(. השקעים האלה נעים לאורך קווי רוחב דרומיים מאלה שלאורכם נעים השקעים שמצליחים 3911הלבנט במזרח )מנה, 

מזרח ולגרום -לחדור אל הים התיכון במשך הקיץ. בחלקו המזרחי של הים התיכון עשויים השקעים האלה לסטות לצפון 

לעננות מועטה בארצות הלבנט או להמשיך בדרכם מזרחה לעבר מפרץ אלכסנדרטה וחופי הלבנט ולהביא עננות 

תלוי בהפרשי   –ימים    7עד    3  –. משך מעבר השקעים על פני הים התיכון  (Stiassnie, 1987a, b)ומשקעים לאזור זה  

הלחצים שבינם לבין הרמות הברומטריות מעל ליבשות מסביבם. לפעמים השקעים עוצרים ליד החופים, בעיקר ליד 

מתחזקים בגלל רוחות שהם מושכים מאנטוליה וגורמים למצבי ים סוער “(, שקע קפריסין)”קפריסין, במשך מספר ימים 

שקעים   31שקעים ציקלוניים עוברים את קפריסין בחורף ובאביב מתוך    33-. כ Stiassnie, 1987a, b);  3911)מנה,  

. ברוב ימי החורף אין שקעים ברומטריים שעוברים בים (Goldsmith et al., 1990)ציקלונים, הנעים באזור בממוצע שנתי 

 התיכון, והים שקט.

עוצמת הרוחות הנושבות מהרמות הברומטריות לשקעים הברומטריים תלויה בעומק השקעים, וכיווני נשיבת הרוח 

מזרח הים התיכון הרוחות -קוטר ורדודים( בדרום -תלויים בגודל השקעים. סביב שקעים קטנים )היינו, שקעים קטני 

מערב או מערב, אך סביב שקעים גדולים ועמוקים נושבות לעברה רוחות חזקות -נושבות אל עבר ישראל בעיקר מצפון 

(. 3.3מערב )תמונה  -גם מדרום 

נשיבת רוח רצופה במשך מספר 

ימים מתחוללת בזמן שהשקעים 

 (. 3911עוצרים ליד קפריסין )מנה, 

ם            י ל ק א ה ת  י נ ב ת ל ף  ס ו נ

תיכוני הכללית שתוארה לעיל, -הים

מזרחי של -מושפע האגן הדרום 

הים התיכון מתוויו הגיאוגרפיים 

הייחודיים. רק הרוחות המערביות 

באזור זה הן רוחות נושאות לחות, 

קרות בקיץ וחמות בחורף, אך שאר 

הרוחות, שמקורן ביבשת סביב 

הים, הן רוחות יבשות, חמות בקיץ 

וקרות בחורף. יתר על כן, חופי 

מצרים )ואפריקה הצפונית כולה( 

הם אזור מפגש בין האוויר היבשתי 

המדברי החם והיבש לבין האוויר הימי הקר והלח, שבו גורמים הבדלי הטמפרטורה לערבול האוויר, בייחוד בעונות 

המשתלח אל הים התיכון, מייצג את המצב הזה(. בקיץ, כאשר האוויר חם ולחץ “, אפיק ים סוף”המעבר )אביב וסתיו; 

האוויר נמוך, שוֵקט האוויר, ואלו בחורף אוויר המדבריות אינו חם דיו, הבדלי הטמפרטורה בינו לבין גושי האוויר 

 .(Stiassnie, 1987a, b)הימיים קטנים ולכן פעילותו פוחתת 

, 3.3אקלים הרוחות לאורך החוף נתון לתנודות עונתיות והוא אינו אחיד. בקיץ מתפתחות רוחות מקומיות ובריזות 

שכיווניהן משתנים. בלילה נושבות הרוחות מן היבשה, שמתקררת מהר )לחץ ברומטרי גבוה יחסית(, אל הים, ששומר 

טוב יותר על חומו )לחץ ברומטרי נמוך(, וביום נושבות הרוחות מן הים אל היבשה, המתחממת במהירות. הרוחות מן 

הים חזקות מהרוחות היבשתיות בהשפעת הלחץ האטמוספרי הנמוך השורר באזורי המדבר של ערב והמפרץ הפרסי. 

מערביות עד מערביות מהירות, אך מהירותן פוחתת כלפי -בחודשי החורף, בעיקר בין נובמבר ומרץ, נושבות רוחות דרום
________________________ 

בריזה היא רוח מקומית, המתפתחת במהלך שעות היממה עקב הפרשי טמפרטורה בין הים ליבשה: במהלך שעות היום, היבשה מתחממת   1.3
בקצב מהיר בהרבה מהים, האוויר הסמוך לה מתחמם, מתפשט ומתרומם, ומקומו נתפש על ידי אוויר קריר יותר, הנכנס מכיוון הים. תהליך 

 הפוך מתרחש בשעות הלילה, כאשר היבשה מתקררת במהירות יחסית למי הים.

 . כיווני ועוצמות הרוחות הנושבות סביב שקעים ברומטריים1.3תמונה 
 במזרח הים התיכון )תרשים ללא קנה מידה(.
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 (,Goldsmith and Sofer, 1983; Tsoarצפון. מדרום לחיפה, לאורך סף הכרמל, שולטות רוחות מזרחיות בחודש ינואר 

. רוחות מזרחיות מהמדבריות גם כן שכיחות. הן מופיעות בעונות המעבר, בחודשים אפריל עד יוני ואוקטובר 2000)

(Goldsmith et al., 1990). 

קמ"ש(   33-1קמ"ש(, רוחות חרישיות )   1-3מן הרוחות הנושבות לחופי ישראל הנן נשיבה קלה )מהירות    918-כ 

 38-קמ"ש(, מעט יותר מ   39-39קמ"ש( וֵערות )   39-31מהרוחות הן מתונות )   398-קמ"ש(. כ   39-33ורוחות קלות ) 

מהרוחות הן רוחות סער עז וסופות )מהירות   1.38-קמ"ש(, ורק כ   13-11קמ"ש( וסוערות )   39-39מהרוחות הן עזות ) 

מהרוחות הסוערות   778-מערב ומערב, בעוד ש -מהרוחות הֵערות נושבות מצפון, צפון   778קמ"ש(.    13-גבוהה מ 

מהרוחות הסוערות נושבות בחורף, בין החודשים נובמבר עד   938מערב ומערב.  -דרום -מערב, מערב -נושבות מדרום 

 . (Rosen, 1998a; Golik and Rosen, 1999)מהן נושבות בחודשים ינואר ופברואר  118-מרץ, ו

 

 . רוחות וגלים3.3

 . סיווג הגלים 3.3.3

להלן קבוצות הגלים העיקריות על ). 3.3)תמונה  3.3ככל הגלים, גם גלי הים הנעים על פניו מסווגים לפי זמני מחזורם

 פי הגורמים המחוללים אותם:      

  רוח, הנוצרים מהעברה של אנרגית הרוח הנושבת על פני הים אל גוף המים. באלה נכללים טיפוסי -גלים מּושֵרי

  (surface gravity wave)תדר וגלי כבידה  -גבוֵהי    capillary waves)–גלים רבים: גלים קפילריים )גלים זעירים  

 )הנדונים בפרק זה(.   (swell)גלים שכיחים, גלי סערות וגלי גיבוע –תדר -בינוני

   אנרגיה שמקורה ברעידות   –גלים בעלי זמני מחזור ארוכים, הנוצרים בהעברה של אנרגיה מָכאנית מקרקעית הים

 (.3.3ימיות. על אלה נמנים נחשולי צונאמי )פרק -אדמה וגלישות תת

   גלים מועדיים )גלי גאות–(tide-induced waves  –   תדירות, הנוצרים בהשפעת שדות -גלים מחזוריים ארוכי

 מועדי ים(. – 3.3.3הכבידה של גרמי השמים על מימי כדור הארץ )פרק 

 מועדיים -גלים על(trans-tidal waves)   שעות, שמקורם מעורפל )כנראה שדות כבידה   33-בעלי תדירות גבוהה מ

פלנטריים( והם בדרך כלל מוסתרים בגלל השפעות של גורמים מטאורולוגיים שונים. גלים אלה אינם נדונים 

 בעבודה זאת.

________________________ 

לאורך מרחק השווה לאורך הגל )המרחק הוא משך הזמן של מחזור אחד, היינו רוח הזמן בו מתאר הגל נע , (period)זמן מחזור, או מחזור  1.3
  בין שני שיאי או אפיקי גל רצופים(.

 א'(.3000; מעובד מתוך רוזן, Munk, 3950. סיווג הגלים )על פי 1.1תמונה 

 תדר
  2  10  1  10  -0  10  -1  10  -2  10  -3  10  -4  10  -5  10  -6  10 )מחזור לשניה(
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, שבהם מותקנים (directional wave rider buoys)תכונות הגלים נמדדות כיום באמצעות מכשירים בתוך מצופים  

מכשירים המודדים ברציפות את גובה הגלים, מהירותם, כיווניהם וזמני מחזורם, אשר משדרים את הנתונים האלה 

 האם המנתחות אותם.-ישירות בזמן אמת אל מעבדות

 

 רוח-. גלים מּושֵרי3.3.3 

הנוגעות בפני   gustiness)  –הרוחות )ֵנֶשב    רוח נוצרים כתוצאה מדחיפה, לחץ ומתקפה של התפרצויות -גלים מושֵרי

ככל שגדל חספוס פני הים, משבי הרוח מכים ולוחצים על שטח מים גדול יותר )בצד הגלים   מים(. -הים )פן אוויר 

עולים, אנרגית הרוח המועברת   (tangential drag)הפונה אל הרוח( ושעורי חיכוכם במים   –גלונים ואדוות  –התחיליים 

למים מתעצמת, הגלים גֵבהים וצורתם נעשית סימטרית יותר )מתעגלת(. ממדי הגלים נקבעים על ידי עוצמת )מהירות( 

 wind–הרוח, תקופת הזמן של נשיבת הרוח וכברת הדרך על פני הים שלאורכה היא נושבת )דרך הרוח או מרחב נשיבה  

(Golik, 2000) (fetch גובה הגלים ָגֵדל ביחס ישיר לריבוע מהירות הרוח ולשורש הריבועי של דרך הרוח, וכמות האנרגיה .

הנאצרת בגלים גֵדלה ככל שהם גֵבהים )האנרגיה פרופורציונית לריבוע גובה הגל( וככל שזמן מחזורם ארוך יותר )היינו, 

רוח מגיעים לגובהם המרבי כאשר מהירות תנועתם היא כמעט כזו של מהירות הרוח -ִתְדָרם נמוך יותר(. גלים מּושרי 

היוצרת אותם. אורך וגובה הגלים יכולים לגדול מאוד, אך תלילותם )היחס בין גובה הגל לאורכו( היא לעולם קטנה     

 , ומעבר לסף זה הגלים נשברים.1.33-מכ

 

 . גלונים )גלים קפילריים( 3.3.3.3

שניה,   1.3-( בעלי זמן מחזור קטן מ ripples  –גלים נימיים )גלים ַקִפיָלריים( הם גלים זעירים )אדוות או גלונים  

(. קטע זה של ספקטרום הגלים מושפע יותר משעורו של מתח הפנים במים מאשר 3.3ס"מ )תמונה  3.1-שאורכם קטן מ

על ידי כבידה, בייחוד בתחום התדרים הגבוהים. מהירות הגלים הקפילריים גדלה ככל שזמן המחזור ואורך הגל קטנים, 

 ס"מ לשניה.  71-ס"מ לשניה. ליצירתם דרושה רוח שמהירותה לפחות כ 33-אך תמיד היא גדולה מכ

 

 . גלי כבידה3.3.3.3

של האטמוספרה עם פני הים. הדיפת הרוח מעלה ו/או מורידה )מקומית    (interface)גלי כבידה נוצרים בִמְנָשק 

הפועלים    (buoyancy)וזמנית( את פני המים, אשר שואפים לשוב אל מפלס המנוחה שלהם עקב הכבידה ו/או הציפה 

דקות. גלי הכבידה מתחלקים לקבוצות משנה: גלי  1שניה עד  1.3עליהם. זמן מחזור של גלי הכבידה הוא בתחום שבין 

קבוצת גלים שאינה נדונה בעבודה זו(; גלי כבידה   –שניות    3-1.3בעלי זמן מחזור    (ultra-gravity wavesכבידה  -על 

שניות, כאשר מחזורם של הנפוצים בין הגלים האלה   31-3בעלי זמן מחזור   (ordinary gravity waves or seas) שכיחים

 (.3.3דקות )תמונה  1-1.1בעלי זמן מחזור  (infra-gravity waves)כבידה -שניות; וגלי תת 31-1-הוא כ

(, אך בספרות המקצועית ֵשם 3.3כבידה הם כל הגלים שתדריהם קטנים מאלה של גלי כבידה )תמונה -טכנית, גלי תת

מחזור -ליניאריות בין גלי גיבוע ארוכי -זה שמור לקבוצת גלים המתהווים לאורך החופים כתוצאה מפעולות גומלין לא 

המגיעים לחוף וקרקעית הים )בניגוד לגלי כבידה שכיחים, הנוצרים ישירות מפעולת רוחות(. בעת המגע בין הגלים 

(, מסוננים הגלים 3.1.3)פרק    3.3האלה לתווים מורפולוגיים מחזוריים בולטים בקרקעית הים, כגון שרטונות חול 

כבידה בעלי מחזור -שניות(, וחלק מן האנרגיה שלהם מומר בגלי תת   31-שתדירויותיהם גבוהות )גלים שמחזורם כ 

 הרמוניים לגלי הכבידה השכיחים. -שניות, שהם תת 311-11בטווח 

מ'. בדרך כלל   1-3-מ' ל   1.1-1.3-קמ"ש הגלים בים הפתוח גֵבהים מ   11-קמ"ש ל   1-כאשר מהירות הרוח גדלה מ 

מ' גם כאשר   3מזרחי של הים התיכון אינו עולה על  -האנכי בין פסגת הגל לאפיקו( באגן הדרום גובה הגלים )המרווח  
________________________ 

כבידה, אשר מצדם משפיעים על צורת השרטונות: בעוד שגודל חלקו -לשרטונות החול על קרקעית הים תפקיד חשוב ביצירת גלי תת    1.1
הכבידה )פרקים -הפנימי הפונה לחוף של השרטון מוכתב על ידי אורכם של גלי הכבידה, צורת צדו החיצוני הפונה לים תלויה באורך גלי תת 

 (.1.3.3-ו 1.3.3
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נובמבר( נמוכים -יוני( ובסתיו )אוקטובר -רוחות עזות נושבות. הגלים האופייניים המגיעים לחופי ישראל באביב )אפריל 

 מ'(.  3-מאוד )גובהם פחות מ
כל גלי הכבידה הבינוניים         

)למעלה          3-3)  והגבוהים   ) מ'

מ'( מגיעים לחופי ישראל   3-מ 

מערב        -צפון -מכיוונים שבין צפון 

 91-718-מערב, וכ -דרום -למערב 

מהם מגיעים מהגזרה שבין מערב

(. 3.3מערב למערב )תמונה -צפון-

מהשנה הים שקט עד גלי   118-ב 

 318-מ'(, ב   3)גובה הגלים עד  

מ'(,     3-3גלים ) -מהשנה הים גבה 

3-ב  1 ש              8 ג ו ר ם  י ה ה  נ ש ה מ

מהשנה הוא   18-מ'( וב   3-3) 

ראו   –מ'    3-סוער )גלים גבוהים מ 

להלן: גלים משמעותיים( )תמונה 

(. על פי הסתברות סטטיסטית 3.1

מ' )ים   1מגיעים גלים בגובה  

ם              ע פ ץ  ר א ה י  פ ו ח ל  ) ש ע ו ג

מ' )ים   9שנים, וגלים בגובה    1-ב 

ת                 ח א ם  י ל ל ו ח ת מ  ) ף ע ו ז

 .(Rosen, 1998a, b)שנים    311-ל 

מחזורי הגלים הם בדרך כלל       

שניות   31-7-שניות בקיץ ו   7-3

בחורף. בעת סערות, אשר על פי 

רוב נמשכות זמן קצר )ראו להלן(, 

שניות   33זמן המחזור מגיע עד  

 )בשיא הסערה(.

signiגל משמעותי  f icant)  

(wave   ל כג מוגדר מסורתית 

 (,significant wave heightשגובהו

m0Hor  s(SWH, H   שווה לגובה

ם  לי מהג ליש  ל ש הממוצע ש

הגבוהים ביותר אשר חולפים על 

פני נקודה נתונה בפרק זמן נתון 

ה   נ ו מ ת (3 . ה 1 ר ד ג ה ה  . ) ' א

ל  ג ה ה  ב ו ג ל  ש ת  ש ד ו ח מ ה

פעמים   3המשמעותי מתמטית:  

ערך השורש הריבועי הממוצע של 

 

 

 .Rosen, 3998a). התפוצה של גובה הגלים בחופי ישראל )מתוך 1.5תמונה 
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שהאוקיאנוגרף וולטר מונק     “,  גל משמעותי ” . המונח  (mean sea level, MSL)הסטיה הממוצעת מרום פני הים  

(Walter Munk)   הגדיר בעת עבודתו עבור צי ארה"ב בזמן מלחמת העולם השניה, משמש כביטוי מתמטי אמפירי של

גובה הגלים הנצפה על ידי צופה מאומן. גובה הגלים המשמעותיים, המחושבים מגובהי הגלים הנמדדים במכשירים, 

ב'( משום שהעין האנושית נוטה  3.1אכן דומה מאוד להערכה החזותית של גובה הגלים של רוב הצופים )תמונה  

 יתר של גובהי הגלים הנצפים. -להערכת

ביותר מכלל הגלים הנצפים בשטח ים נתון “  חשובים ” גובה הגל המשמעותי מַיצג גובה ממוצע של קבוצת הגלים ה 

את ממוצע הגלים; )ב( גלים נמוכים מאוד בעלי השפעה קטנה על “  מעוותים ”אחרי סינון של )א( גלים גבוהים מאוד ה

ב'(. גובה הגל המשמעותי 3.1מצב הים, שנוצרים ברובם על ידי רוחות מקומיות; )ג( וגלים מזדמנים שונים )תמונה  

משמש לחישובים שונים ורבים, הכרוכים בעבודה עם גלים )למשל, אנרגיית הגלים(. לשימוש בגובה הגלים 

מהגלים הקטנים. כך, “ חשובים”המשמעותיים יתרונות רבים ביישומים מגוונים של נתוני גלים, משום שהגלים הגדולים 

ידיעה ותחזית של מספר ותפוצת הגלים הגבוהים חשובות מאוד לימאים ולמהנדסי מבנים ימיים, גלי סערה גדולים 

 גורמים למרבית הסחיפה בחוף, גלי גיבוע גבוהים דרושים לגולשי גלים ועוד. 

מדדו את כיווני הגלים המשמעותיים מול חוף אשדוד וִחשבו את גובהיהם   (Levin et al., 2009)לוין ושותפיה  

מצופי מדידה,   9-( מ 33.3.3119-3.3.3993שנים רצופות )   37ומחזוריהם. הם השתמשו בנתונים רציפים שהופקו במשך 

ק"מ צפונה לנמל אשדוד. אלה הראו שרוב הגלים         1.1-ק"מ במרחב שבין מעגנת אשדוד עד כ   31אשר נפרשו לאורך  

(. במהלך שנות 3.7( )תמונה  311°-371°מערב )אזימוט  -צפון -מהזמן בממוצע לשנה( הגיע לחוף ממערב   11.98) 

 333שעות בממוצע )הסערה הארוכה ביותר נמשכה    39סערות בשנה(, אשר נמשכו    1-סערות )כ   93התצפית נרשמו  

 3.1הוגדרה כֵארוע, שבו גובה הגלים המשמעותיים עולה על    (storm)שעות(. סערה    33שעות, והקצרה ביותר נמשכה  

 (,.Levin et alמכלל הגלים שנמדדו( מופיעים ברציפות  18-מ' )כ 3-מ', אשר נמשך כל עוד גלים משמעותיים גבוהים מ

(2009 . 

(, אשר ניתח נתוני 3111צביאלי )

בחיפה,   3113-3993גלים מהשנים  

ם  י י ת ו ע מ ש מ ה ם  י ל ג ה ש א  צ מ

השכיחים ביותר שהגיעו לחוף היו 

מהזמן   11.18מ' )   3-1.1בגובה  

משכיחותם   3בשנה ממוצעת(, פי  

של גלים משמעותיים שגובהם עד   

1 .1   ( 3מ'  3 .9 פי  8 ו ר   3(  ות י ו

משכיחותם של גלים משמעותיים 

(. גלים 31.98מ' )   3.1-3שגובהם  

מ'( פקדו את החוף   3-3.1בינוניים ) 

ו   98-רק בכ  הי והשאר  מהזמן 

מ'. כל הגלים שנמדדו   3-גבוהים מ 

-בחיפה הגיעו מהגזרה שבין דרום 

ם  )אזימוט -דרו ן  מערב עד צפו

(, גלים גבוהים יותר, עד °311-°331

מערב עד -דרום -מ', הגיעו ממערב 1

ב  ר ע ן -מ ו פ ט     -צ ו מ י ז א ( ב  ר ע מ

ם °391-°371 (, והגלים הגבוהי
. תפוצה של )א( גובה הגלים )המשמעותיים( )ב( וזמני מחזורם לפי 1.7תמונה 

 .Levin et al., 3009))מתוך  3009-3993כיווניהם מול חוף אשדוד בשנים 

   

 ים שקט

11.22 

011 – 111 

11 > 

011 < 

111 – 011 

011 – 111 

111 – 111 

111 – 211 

211 – 211 

211 – 11 

111 – 111 

 גובה גל
 ‘משמעותי, מ

22 

 א

 ים שקט

%.92 

 זמן מחזור,
 שניות

< 21 

21-21 

%-21 

0-% 

1-0 

1 > 

 ב
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(. התפרוסת של גובהי הגלים מצביעה על עונתיות: שיא °391-°371מערב )אזימוט -צפון-ביותר הגיעו ממערב עד מערב

מ'(, בחודשי הקיץ יולי ואוגוסט בחוף דדו מדרום   1.9מ'( בחודשי החורף ינואר ופברואר, ושיא שני, נמוך יותר )  3.3) 

 בחופי הדרום והצפון(.   Goldsmith and Sofer, 1983ונתונים דומים של (Carmel et al., 1985לראש הכרמל 

מ',   3.1-3נמדדו בחיפה עשרה ארועים בממוצע לשנה שבהם גובה הגלים המשמעותיים היה    3113-3993בשנים  

מ'. ארועי גלים גבוהים יותר היו   1-3.1מ' ולפחות ארוע אחד שבו גובהם היה   3.1-3שלושה ארועים שבהם היה גובהם 

מ' נמשכו בדרך   3.1-3נדירים יותר. ארועי גלים נמוכים נמשכו זמן ארוך יותר מארועי גלים גבוהים: ארועי גלים בגובה  

שעות וארועי הגלים הגבוהים והנדירים ביותר )גבוהים        33מ' נמשכו עד    1-3.1שעות, אלה שגובהם היה    39כלל עד  

 (.3111שעות בלבד )צביאלי,  33מ'( נמשכו עד  1-מ

 

 . גלי גיבוע3.3.3.3

שניות(. גלי   31-סערות ארוכים )זמן מחזור של גלי גיבוע יציבים גדול מ -הם גלי כבידה מּוָלֵדי   (swell)גלי גיבוע  

האנרגיה, נעים במהירות גבוהה ממוקדי הסערות, שבהם הם נוצרו, ובמהרה הם יוצאים מתחומי הסערות -הגיבוע עתירי

 וממשיכים בתנועתם למרחקים ארוכים באזורי ים עמוק, שבהם משטר הרוחות שונה.

גלי הגיבוע שונים מאוד מגלי הרוח האחרים, הקצרים יותר: רכסיהם נמוכים מאלה של גלי הרוח האחרים, 

שיפועיהם ממותנים, הם רחבים )תלילותם נמוכה(, מעוגלים וסימטריים מהם וצורתם מתקרבת מאוד לצורה של גל 

סינוסואידי אמתי, שאינו נשבר במים עמוקים )הגל נקי מקצף(. במים עמוקים גלי הגיבוע מתקבצים בקבוצות של גלים 

, אשר עוברות אלפי מילים כמעט ללא אובדן אנרגיה. (wave trains)מחזור ונעים בשיירות של גלים  -או   דוֵמי   -ֵזֵהי 

שיירות גלי הגיבוע הגבוהים 

והארוכים נעות במהירות גדולה 

ל  רות התנועה ש ותר ממהי י

שיירות גלי גיבוע קצרים יותר, 

 שנשרכות אחריהן. 

גלי הגיבוע המגיעים אל חופי 

 –  ' מ   3-גובהם עד כ   –ישראל  

ניכרים בעיקר בחודשי הקיץ 

ספטמבר(, שבהם הלחץ -)יולי 

רוחות  ן  ואי יציב  הברומטרי 

( המייצרות 3.3מהירות )פרק  

ם  ה  . ֹות ְמַמְסכ ם  י ל ג ת  ו כ ר ע מ

)גולדסמית וגוליק,   31-, לאורך גזרת ים צרה כ 393°ק"מ, ממצרי סיציליה, מכיוון  30111-עושים את דרכם, הנמשכת כ

3991 ;(Goldsmith and Golik, 1978, 1980  (. 3.9)תמונה 

 

 . גלי ים מתרדד3.3.3.3

קרקעית הם גלים -משפיעים עליה ומושפעים ממנה. גלים מושפעי “,  חשים את הקרקעית ” גלים הנעים בים מתרדד  

(, ולפיכך תנועתם 1.1-הנעים בים שעומקו קטן ממחצית אורך הגל )היינו, היחס בין עומק המים לאורך הגל קטן מ 

מפריעה את הקרקעית ומופרעת בגלל חיכוך המים בקרקעית הים. בגלל חיכוך המים בקרקעית נעשית התנועה החוגית 

orbital motion) –  תנועה קצבית סביב ציר אופקי דמיוני, הניצב לקו התקדמות הגל, של כל אחד מחלקיקי המים שדרכם

 (. 3.9אחורה )תמונה -עובר הגל( שטוחה יותר ככל שהיא קרובה לקרקעית, וסמוך לקרקעית היא הופכת לתנועת קדימה

מהירות התנועה החּוִגית, הנגרמת על ידי גלי סערה, אשר נמדדת מול החוף הישראלי סמוך לקרקעית בעומקי מים עד 

 

 . הדרך של חזיתות הגלים מסיציליה 1.8תמונה 
 .Goldsmith and Golik, 3978)לישראל )מתוך 

 יוון

 תורכיה

 סוריה

 מצרים לוב

 חיפה

 לוב

 חלון
 מרכזי

 חלון
 צפוני

 חלון
 דרומי
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מ', עולה לעתים קרובות על   33.1

מ' לשניה, ובעת מעבר גלים   3

שניות   31שזמן מחזורם עולה על  

מ' לשניה   3-ואף ל   3-היא עולה ל 

(Kit et al., 2000)   ובכוחה לעקור

ולהפריח גרגרי חול מקרקעית הים 

אל המים. מאידך גיסא, החיכוך 

מאט את התקדמות בסיס הגל, אך 

וע במהירות,  לנ ך  רכסו ממשי

כמעט ללא הפרעה. אנרגיית הגלים 

הנעים אל החוף מתרכזת, אפוא, 

ם  י ש ע נ ר  ש א  , ם י ל ג ה י  ס כ ר ב

במהירות תלולים מאוד: הגלים 

גֵבהים, פסגותיהם נעשות צרות 

מאוד בעוד שאפיקיהם מתרחבים 

ונעשים שטוחים. המשך התנועה 

המהירה של רכסי הגלים גורמת 

להתקערותם, ולבסוף, כאשר היחס 

בין גובה הגל לעומק המים הוא    

, הם הופכים להיות גלים 1.33-כ 

וגלים צונחים   (spilling)גולשים  

(plunging) שיוצרים משברים ,

(breakers)    ב'     -א' 3.31)תמונות

 (.3.33-ו

ה  נ י א ם  הי ת  י ע רק ק ר  ש כא

הולכת ומתרדדת ברציפות אלא 

שוב מעמיקה סמוך לחוף, כפי 

ת  ו נ רות שרטו ן שו בי רה  שקו

י  ל י ב ק ף -מ ו ח ה ו  ק ן  י ב ל ף  ו ח

(, מסת המים 1.3-ו   1.3)תמונות  

המתערבלת של הגלים שנשברו הופכת לסדרת גלים חדשה, הנעה אל החוף. הגלים האלה קטנים מקודמיהם. הם 

(. סמוך מאוד 3.33נשברים כשקרקעית הים שוב מתרדדת כאשר הם חולפים על פני השרטון הבא, וחוזר חלילה )תמונה  

קרקעית חדשים. המשברים הנוצרים מחזית הגלים האחרונה -לחוף הקרקעית רדודה מכדי לאפשר יצירת גלים מושפעי 

אפוא, את מימיהם אל פני הים הרדוד שבמפתן הקדמי, אשר הופכים להיות גלים אסימטריים בעלי פסגה “,  זורקים ” 

-מדרגה, אך חסרי אפיק, המשליכים את מימיהם אל החוף ללא התנודה האנכית האופיינית לגלים מושפעי -דמוית 

 .(solitary waves)או גלים בודדים  (translation waves)קרקעית. גלים אלה קרויים גלי העתקה 

כאשר שיפוע קרקעית הים הסמוכה לחוף קֵטן, עליית הגלים אל החוף רצופה ובלתי מופרעת, אך בחוף תלול, 

ימי מעמיק במהירות, אנרגיית הגלים אינה נבלעת בחיכוך וערבול, ובלימת התנועה של הגלים אינה -שהמשכו התת 

פוגעים ביבשת בעוצמה רבה, מתפרצים במעלה החוף   –  (surge)גלים גואים או נחשולים    –יעילה. גלים אלה  

 
 

 
 

 

 ).33.3.3998. שורות משברים מדרום לחוף דדו, חיפה )צילום: "אלבטרוס", 1.33תמונה 

 

. התנועה החוגית של חלקיקי המים בעת מעבר גל בים מתרדד והשפעתה 1.9תמונה 
תנועת גרגרי  –תנועה חוגית של חלקיקי המים; קו מלא  –על הקרקעית. קו מרוסק 

 .Reineck and Singh, 3975)קרקעית הים )מתוך  –הסדימנט; שטח צהוב 

  כיוון התקדמות הגל

 

 . גלים: )א( גל צונח; )ב( גל גולש; )ג( גל גואה )נחשול(.1.30תמונה 

 )ג( גל גואה
 )חוף תלול(

 )ב( גל גולש
 )גל תלול(

 )א( גל צונח
 גל נמוך וארוך()
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 ג'(.3.31וִמשָבריהם עשויים להגיע לגובה ניכר )תמונה 

שארית האנרגיה, שנותרה בגלים הפוגעים בחוף, נישאת בתוך שכבת מים דקה במעלה החוף. אלה הם גלי ליחוך או 

(. ִמֶשִמְתַכָלה תנופת הגלים עקב הזרימה במעלה החוף )עקב החיכוך בקרקעית הים uprush swashגלי שטף עולה ) 

( תנועת המים נעצרת, והמים בחלקם שוקעים ונבלעים בתוך חול 1.3.3ואובדן האנרגיה שהושקעה בהסעת חול( )פרק  

זרימת המים חזרה הימה במורד .  ( 1.39-ג' ו 3.31)תמונות    (backrush swash)החוף ובחלקם חוזרים לים כשטף חוזר  

החוף מקנה להם אנרגיה קינטית, ותנופת הזרימה מושכת אותם אל מתחת למפלס הים וגורמת ליצירת גל מתערבל קטן 

 )backrush breaker (  ס"מ, אשר מתקדם לכיוון הים הפתוח. יש בכוח גלי   31-31, שגובהו בדרך כלל אינו עולה על

תבליט -הליחוך והגלים החוזרים לים לסחוף חול ולהסיעו הימה. על פני רצועת החוף החולית הם יוצרים תווי חוף זעיֵרי 

 (.1.3.3-3וקצרי קיום )פרקים 

נוצרת מצרוף גלי סערה עזה מן הים הפתוח עם גלים גבוהים, הנוצרים בים   (storm surge, storm tide)גאות סערה 

סמוך לחוף על ידי רוחות עזות הנושבות מהים ליבשה. אלה מביאים להערמות מים )עליה מקומית של פני הים( בקרבת 

החוף וליצירת גלים גבוהים הנעים אל החוף. הגלים מן הים העמוק מתקדמים במהירות רבה אל החוף ומתמזגים בגלים 

שהואטו סמוך לחוף, מעצימים אותם ויוצרים ִמשברים גדולים מאוד. תנועת מסת המים וגלי ההעתקה אל החוף גורמים 

לגיבוב מים רבים ולהזרמת מים חזקה במעלה החוף. הכמות של מי הים הנערמת על החוף בשעת שיא הסערה גדולה פי 

אנרגיה אשר גורפות -כמה מכמות המים הנסוגים אל הים הפתוח, והחוף מוצף על ידי סדרות צפופות של גלים עתירי 

 כמויות חול אדירות מהחוף וגורמות הרס רב למבנים חופיים. 

חופים חוליים בעלי שיפוע מתון,   –)  dissipative beach( אנרגיה  -או בולעי   -רוב החופים בישראל הם חופים מפזרי 

(. חלק מן החופים הם חופים    1.3.3אשר הגלים הפוגעים בהם מתקדמים עליהם תוך איבוד אנרגיה הדרגתי )פרק  

( או חופים שבחזיתם מכשולים טבעיים )איים 1.3.3חופים תלולים וסלעיים )פרק   –) reflective beach(אנרגיה -מחזירי

ומרדדי כורכר( או מלאכותיים 

קשים )כגון קירות מבנים(, אשר 

ּור   ִתְחז ( ם  י ר ז ח ו ת מ ם  ה  –מ

(reflection   הגלים הנתקלים בהם

ל  מועט ש ד  איבו ך  תו הימה 

(. 33.31-ו   3.33אנרגיה )תמונות  

הגלים המתוחזרים מן החוף 

עם )  interference( מתאבכים  

 . ף ו ח ה ל  א ם  י ע נ ה ם  י ל ג ה

התאבכות גלים חיובית )מפגש 

ות  ם בנקודות שו ( -גלי מופע

גורמת להתעצמות הגלים, בעוד 

שהתאבכות שלילית )מפגש גלים 

בניגוד מופעים( גורמת להשפלת 

הגלים ודעיכתם. מסיבה זו נוהגים לבנות שוברי גלים מנותקים במים עמוקים יחסית, בעורף רצועת המשברים, כדי 

 למנוע התאבכות חיובית של גלים נשברים, המעצימה מאוד חלק מן המשברים הפוגעים בשוברי הגלים.

 

 . השתברות3.3.3.1

משמעה כיפוף או סטיה בכיוון התנועה של חזית הגלים. קווי העומק של קרקעית  (wave refraction)השתברות גלים 

קו כמעט מקבילים לקו החוף. לפיכך, בסיס חלקה הקרוב לחוף של חזית גלים, הנעה -סמוכה לחוף ישר  (isobaths)ים 

 חול מתוחזרים מקירות של מבנים קשיחים בחוף-. גלים גורפי1.33תמונה 
 ).33.3.3033צביאלי, ‘ האחורי בחוף השרון, הרצליה )צילום: ד
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בקרקעית “  תחוש”אליו באלכסון, 

המתרדדת קודם ליתר חלקיה. 

ִחכּוכֹו של קטע חזית הגל הזה 

בקרקעית מאט את מהירותו והוא 

)משתבר( בהתאמה “  מתכופף ” 

לבתימטריה ופונה אל החוף. יתר 

 , ו הז ם  ית הגלי חז חלקיה של 

הרחוקים עדין מן החוף והמצויים 

 , ר ת ו י ם  י ק ו מ ע ם  י מ ב ן  י ד ע

ממשיכים להתקדם במהירותם 

“ מתכופפים ” המקורית. גם הם  

בהגיעם אל הקרקעית הרדודה, 

כולה משתברת  וחזית הגלים 

בהדרגה, פונה אל החוף ונעשית 

 (. 3.33כמעט מקבילה לו )תמונה 

, ובדרך כלל אף פחות. ככל שהגלים 31-בגלל השתברותן פוגעות חזיתות הגלים בחוף בזווית שהיא לעולם קטנה מ

(, משתברים במרחק גדול מן החוף 3.3.3בקרקעית מוקדם יותר )פרק “ חשים”המתקדמים אל חוף הים ארוכים יותר הם 

ומגיעים אליו בחזית כמעט מקבילה לו. לעומתם, גלים 

רק בקרקעית רדודה “  לחוש ” קצרים, אשר יכולים  

מאוד, משתברים סמוך מאוד לקו החוף וזווית פגיעתם 

 (.3.33בחוף גדולה יותר )תמונה 

שינויים בתימטריים, גם אם הם אינם גדולים, 

או   ) convergence( עשויים לפעול כעדשות ממקדות  

של אנרגיית הגלים. כך, חזית   (divergence)מבדרות  

הגלים הנכנסת למפרץ מתבדרת ועד מהרה מאבדים 

הגלים הרבה מן האנרגיה שלהם, אך חזיתות הגלים 

מתכנסות כלפי הִמְרָדִדים הסלעיים המקיפים כפים 

ובליטות חופיות, ונשברות אל חודיהם המזדקרים 

(. האנרגיה המרוכזת בחזיתות גלים 3.33הימה )תמונה 

מתכנסות עשויה להיות רבה מאוד, ופגיעתם של 

המשברים הנוצרים בחופים כאלה גורמת לגידודם 

 קו העשויים סלעים דומים(.-המואץ )יחסית לחופים ישרי

 

 . צונאמי בחוף המזרחי של הים התיכון3.3

 תרומת עמוס סלמון, המכון הגיאולוגי, ירושלים

 . כללי3.3.3

, הוא גל בתחום מלוא גובהה של עמודת המים )עד מספר קילומטרים באוקיאנוס tsunami) –צונאמי )ביפנית גל נמל 

(. צונאמי נוצר 3.3דקות עד כשעה( )תמונה    1-הפתוח(, שאורכו גדול מאוד )מאות קילומטרים( וזמן מחזורו ארוך )כ 

חופי: שורות הגלים "מתכופפות" -. השתברות גלים ויצירת זרם אורך1.31תמונה 
בהתאמה לקווי העומק בקרבת החוף ופוגעות בו בזווית חדה. המים, הנערמים ליד 

החוף במקום הפגיעה, זורמים לאורך החוף, לעבר המרחב הפתוח שבין קו החוף לבין 
חלקה הרחוק של חזית הגלים, אשר טרם הגיעה לקו החוף, ויוצרים זרמים        

החול נזרק        –חופיים. מסלול החול המוסע על ידי הזרמים והגלים זיגזגי -אורך
חופי מסיעו -על ידי הגלים אל החוף, השטף החוזר מחזירו אל הים והזרם האורך

 .Bascom, 3933)לאורך החוף )מתוך 
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. השתברות גלים: חזיתות הגלים הישרות,  המגיעות 1.33תמונה 
הן מתכנסות לעבר  –מהים הפתוח, משתברות סמוך לחוף 

 .Bascom, 3933)שלוחות יבשה ומתבדרות במפרצים )מתוך 
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ימיות גדולות )אשר -כתוצאה מהפרעה פתאומית וחריפה בגוף המים, על פי רוב על ידי רעידות אדמה וגלישות קרקע תת

חלקן מתחולל על ידי רעידות אדמה, שמוקדיהן בים ולעיתים אף ביבשה(, אך גם כתוצאה מגלישות קרקע או קרחונים 

נוספו ארועי   31-. החל ממחצית המאה ה IOC)מהיבשה לים, התפרצויות געשיות ואף פגיעת מטאוריטים בים )אתר  

ימיים מלאכותיים בקרבת החוף בעקבות עבודות -צונאמי, שמקורם בפיצוצים גרעיניים בים וכן בכשל של מדרונות תת 

  .(Sultan et al., 2011)תשתית מסיביות, שמפירים את שיווי המשקל הטבעי שם 

גובהו של גל צונאמי שמחוללת רעידת אדמה יחסי לרכיב האנכי של התנועה הטקטונית כפי שהיא מתרחשת 

של ההעתק. לפיכך הגלים מגיעים לקו    (strike)בקרקעית הים, ורוב האנרגיה של הצונאמי מתפשט בניצב לציר האורך 

כאשר התנועה בקרקעית הים כתוצאה א'(.  3.31החוף במשרעת אחידה פחות או יותר ובאורכי גל גדולים )תמונה  

מרעידת האדמה מועטה )סנטימטרים בודדים(, או אז לא יתפתח צונאמי משמעותי. גובה גלי צונאמי המתחולל כתוצאה 

מגלישות קרקע בים תלוי בעיקר בנפח החומר הגולש ובמהירות הגלישה, והוא דועך במהירות עם המרחק ממקום 

הגלישה. אורכי הגל במקרה זה קצרים יחסית. לפיכך, פריסת גובה גל הצונאמי לאורך החוף תצטייר כצורת פעמון, 

 ב'(. 3.31)תמונה  ששיאו בנקודת החוף הקרובה לגלישה התת ימית, ושוליו דועכים במהירות לצדדים

בים העמוק הצונאמי נע במהירות של כמה מאות קילומטרים לשעה, הגל ארוך מאוד וברוב המקרים אין גובהו 

)משרעתו( עולה על כמה עשרות סנטימטרים, ולכן הוא כמעט ואינו מורגש. מאידך גיסא, בקרבת החוף, כאשר הקרקעית 

מתרדדת, מהירות הצונאמי מואטת לכדי כמה עשרות קילומטרים לשעה בשל חיכוכו בקרקעית, אורכו מתקצר לכדי כמה 

נ;      “לסה 3101. תרחישי צונאמי: )א( תוצר רעידת אדמה במזרח הים האגאי, מבוסס על רעידת האדמה בשנת 1.35איור 
נ. בתמונות “לסה 3533)ב( תוצר גלישת קרקע שנגרמה על ידי רעידת אדמה בבקע הירדן, מבוסס על רעידת האדמה בשנת 

 .Thio, 3009)מימין גובה מרבי של גלי הצונאמי בים הפתוח, ובתמונות משמאל בקו החוף )תרחישי הצונאמי מעובדים מתוך 
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. בהגיעו אל החוף הוא ) (wave shoaling effectעשרות קילומטרים וגובהו עולה במקרים הקיצוניים לכדי מספר מטרים  

נשבר, ובשל אורכו הגדול הוא מכיל מים רבים ועלול להציף את רצועת החוף השטוחה למרחק גדול יותר מטווח 

ההצפה של גלי סערה, אף הגדולים שבהם. מרחק ההצפה עלול להגיע במקרים קיצוניים לכדי מספר קילומטרים )תמונה 

 (, בהתאם לטופוגרפיה של החוף.3.31

גלים(   7עד    3-פעמי, אך הוא מורכב מסדרה ארוכה של גלים עוקבים. הראשונים שבהם )כ -צונאמי נוצר בארוע חד 

בדרך כלל גבוהים במיוחד ונמשכים מספר שעות. הגל הראשון אינו בהכרח הגל הגבוה או המציף ביותר. לעיתים מתחיל 

שלילי, כך שארוע הצונאמי מתחיל בהשתפלות פני הים ונסיגתו. חזית הצונאמי המתקדם   (phase)הגל הראשון במופע

נראית מן היבשה כנד מים או שטפון הנע במהירות. אחרי פגיעתו בחוף גורף הגל הזה בחזיתו סחף רב, שברים והריסות 

של מבני חוף, ותנועתו מלווה ברעש חזק. במקרים אחרים ההצפה תראה כעליה מהירה של פני הים ולאו דווקא כגל 

. לכן הארוע יכול ימיים בולטים -ומתווי קרקע תת מָתֵוי חוף     (reflection)רגיל. גלים נוספים נוצרים כתוצאה מִתְחזּור 

להמשך מספר שעות עד כיממה )לרוב כמחצית היום( עד דעיכתו, והוא מלווה במערבולות וזרמי חוף משמעותיים. גלי 

. בדומה לכל תופעה גלית, גם גלי ) aftershocks( צונאמי נוספים עלולים להיווצר כתוצאה מרעידות אדמה משניות  

הצונאמי עוברים מיקוד והגברה, פיזור וניחות, התאבכות בונה והורסת, תחזור, עקיפה וכיו"ב, בייחוד בחופים מפורצים 

 (.3.3.3.3)פרק 

איכותיים וכמותיים לתיאור עוצמתו   (scales)בדומה לרעידות אדמה, גם עבור צונאמי הוצעו מספר סולמות  

intensity)  (  וחוזקו )magnitude, Mt  ( של הארוע. סולם העוצמה הראשון לצונאמיSieberg-Ambraseys scale)    על שם

Sieberg ו 3933-, שהציעֹו ב ,-Ambraseys דרגות בלבד ושימש בעיקר באירופה. פפדופולוס   1( כלל  3913-, ששכללֹו ב

דרגות, אשר מקבילות פחות או יותר   33-הציעו להרחיב את הסולם ל  (Papadopoulos and Imamura, 2001)ואיָממּוָרה 

לסולם העוצמה של רעידות האדמה, כאשר הייחוס הוא למידת נזקי הצונאמי )מבנים, חפצים, כלי שיט וכיו"ב( 

ולהשפעתו על אנשים. דרגת העוצמה נקבעת לכל אתר בנפרד, וככל שהארוע חמור יותר דרגתו גבוהה יותר. תפוצה של 

עוצמה סביב מוקד -דרגות העוצמה של ארוע צונאמי נתון במרחב כלשהו משורטטת בדרך כלל בצורה של טבעות שוות 

 הארוע, כאשר דרגתן במרכז מרבית והיא הולכת ודועכת כלפי חוץ. 

, והוא מסתמך על גובה הגל כפי שהוא נמדד Abe   ()3999סולם החוזק )מגניטודה( לצונאמי המקובל כיום הוא של  

במקום נתון, ומרחקו של מקום זה מהמוקד בו נוצר הגל. בשיטה זו, מדידות רבות של אותו ארוע במקומות ובמרחקים 

שונים מהמוקד אמורות להתכנס לערך אחיד )במסגרת אי הוודאות( וזאת בשל תיקון המובנה בשיטת החישוב, אשר 

נועד לשקף את דעיכת הצונאמי במרחב. ככלל, סולם חוזק רציף ולוגריתמי מאפשר לַכֵמת בכפיפה אחת טווח רחב מאוד 

של ארועים שונים בחוזקם. כיום נרשמים ארועי צונאמי באמצעות מדי מפלס ים ומדי לחץ רגישים מאוד, הפרוסים בים 

ועל קרקעיתו. מידע משלים נאסף באמצעות סקרי שטח שנעשים מיד אחרי ארועי צונאמי, המספקים נתונים לגבי תחום 

ההצפה המרבי, גובה הגל באזורי ההצפה, וכמובן על הנזקים שנגרמו. כל אלה מאפשרים לקבוע את חוזקו ועוצמתו של 

 הצונאמי.

 גבול
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 גובה
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 המרבי

 הצפה )מרחק מקו המים(
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 השכיח

 צונאמי

 מי גל הצונאמי עשויים להגיע לגובהם
 המרבי בכל נקודה בטווח ההצפה

 המפלס השכיח של פני הים

 . הפרמטרים המקובלים לתאור כמותי של צונאמי.1.33תמונה 



55 

 

 . ארועי צונאמי במזרח הים התיכון 3.3.3

המידע על ארועי צונאמי באגן המזרחי של הים התיכון שהתחוללו מוגבל. ההיסטוריה המתועדת הארוכה של האזור 

מספרת על ארועי צונאמי רבים, אך אין בה מידע כמותי )למשל גובה ואורך גל( מספק. התאורים נכתבו מנקודות מבטם 

הסובייקטיבית של המדווחים, אשר לעיתים אף לא חזו בארוע. עם זאת, מידע זה הינו בעל ערך רב משום שעל פי רוב 

 הנו העדות היחידה המצויה ששרדה, ובעזרתה ניתן לאפיין ארועי צונאמי עתידיים, תכיפותם והקפם.

, המתאר מי ים שהציפו את 31.31.3719מחופי ישראל ידועים רק שני תאורי צונאמי כמותיים: האחד מתאריך  

 Ambraseysמ'(, אך ללא ציון המיקום של הרחובות וגובהם מעל מפלס הים הקבוע  3.1-רגל )כ 9רחובות עכו עד גובה 

and) Barazangi, 1989 ( אשר 9.7.3911-. השני, מהעת החדשה, מתאר צונאמי שמקורו ברעידת האדמה בים האגאי ב ,

(. רישום )ָמֵראֹוגרמה( זה ועוד 3991הגיע לחופי ישראל ונרשם בפרוט במד גאות צף בנמל יפו )גולדשמיט וגלבוע,  

. ניתוח (van Dorn, 1987)אחדים כדוגמתו, שנרשמו במזרח הים התיכון, שימשו לצורך חקירה מעמיקה של האירוע  

 Perissoratis and(, וממצאיהם תומכים בהשערתם של  3119)   .Beisel et alמפורט נעשה לאחרונה גם על ידי  

Papadopoulos (3999 שהצונאמי )

נגרם משילוב של העתקה וגלישה 

ימית גדולה שבאה בעקבותיה. -תת

מחקר זה מצביע על חשיבותו של 

; 3.3תעוד כמותי מפורט )טבלה  

 (. 3.37תמונה 

גם הארכיאולוגיה תורמת 

נתונים, כגון הצונאמי שנגרם על 

ידי התפרצות הר הגעש סנטוריני 

שנה קדום   30111-בים האגאי כ 

Bruins et al)להיום   . ,  2008) ,

ם   י נ ש ה ח  ו ו ט 3ב 1 1 1 -3 1 3 7 

 .(Friedrich et al2 2006)לפנה"ס  

מידע מתקופות קדומות יותר ניתן 

להפיק מחקירת משקעי צונאמי 

(. עדויות 3.3.7פרק  –)צונאמיטים 

ימיות מתקופות פרהיסטוריות, כדוגמת התמוטטות צלע -עקיפות לארועי צונאמי עולות גם מבדיקת שרידי גלישות תת 

. בהעדר עדויות ישירות עדיין ניתן להצביע על ) (Pareschi et al., 2006שנה    90111-ֶאטָנה בסיציליה לפני כ הר הגעש  

טקטוני, הפעילות הגעשית -מקורות פוטנציאליים לצונאמי בישראל על בסיס הבתימטריה, המבנה הסייסמו 

 והסדימנטולוגיה של האגן המזרחי של הים התיכון. 

בהסתמך על עדויות ְכאלה נבנתה תמונת ארועי צונאמי, שפקדו את חופי ישראל ומזרח הים התיכון בתקופות 

 (,.Salamon et al(, והוערך חוזקו של כל אחד מהם. ניתוח פרטני של הדיווחים ההיסטוריים 3.39היסטוריות )תמונה  

( על שינויים במפלס הים לאורך החוף ובנמלי הים שלאורכו. נזקים ואבדות בנפש 33-מ 31מעיד ברוב המקרים )) 2011

(. מנתונים אלה נבנתה תבנית של הגורמים לצונאמי 3.3בערי חוף ובנמלים תוארו בכשליש מארועי הצונאמי )טבלה  

שלהם. מידע זה מאפשר הדמיית תרחישים, ובעיקר  (repeatability)בישראל ותרומתו של כל אחד מהם, וכן תקופת הֶחֶזר 

 (. 3.3)טבלה  )Salamon, 2011( ואומדן כמותי מסיכוני הצונאמי (worst case scenario)את התרחיש החמור ביותר 

 –(  3.3)טבלה  על פי הגורם לארוע  מזרח הים התיכון בצורות שונות: )א(  -ניתן לסווג את ארועי הצונאמי בדרום 

 רעידות אדמה באזור הקשת ההלנית )כרתים והים האגאי(; לאורך הקשת הקפריסאית )אם כי עד היום לא ידוע על 

 
 

 
 

, אשר ארעה בים האגאי, יוון, 7.5. גל צונאמי ביפו: רעידת אדמה בעוצמה 1.37תמונה 
, יצרה צונאמי שהגיע לחופי ישראל כשעתיים מאוחר יותר. טווח 9.7.3953, 03:33-ב

הזמן שבין היווצרות הצונאמי )ימין למעלה( להגעתו לחוף יפו )שמאל למטה( יכול 
מ וזמן “ס 38לשמש להתרעה מוקדמת. משרעת הגל המרבית, שנמדדה ביפו, היתה 

דקות. תחילת הארוע לא נרשמה משום שככל הנראה באותה עת  35-33המחזור 
 ).3983החליפו את ניר הרישום )עיבוד מתוך גולדשמיט וגלבוע, 
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י אמ נ  צו
הרשימה כוללת את ארועי הצונאמי שהתרחשו בחוף המזרחי של הים התיכון, ממצרים בדרום ועד מפרץ איסקנדרון בצפון ובקפריסין, כפי  

(, אשר התבססה בעיקר על 3033) .Salamon et alשעולה מדיווחים היסטוריים ורישומים מודרניים. הטבלה מעובדת מתוך הרשימה של 
( ומקורות נוספים כמפורט בעבודות הללו. 3009) Guidoboni et al. (3993 ,(Guidoboni and Comastri (3005 ,(Ambraseysהקטלוגים של 

 .1.38מיקום ארועי הצונאמי בתמונה 

 תופעות ונזקים הגורם היקף חופים שנפגעו תאריך האירוע

 רחב כרתים, יוון, תורכיה לפנה"ס 3137-3111
התפרצות הר הגעש סנטוריני 

 )תרה( בים האגאי

סביר להניח שהגיע לישראל, אך 
העדויות לכך שנמצאו עד כה אינן 

 משמעיות-חד

 לפנה"ס 1±3311 
 אוגרית

 )ליד לטקיה, סוריה(
 הים הציף את העיר וחציה נהרס לא ידוע מקומי

 3-אמצע המאה ה
 לפנה"ס

 הים הציף את החוף וסחף אנשים לא ידוע מקומי בין צור ועכו

 לפנה"ס 31
בין אלכסנדריה ופלוסיום 

 )צפון סיני(
   לא ידוע מקומי

 331לדצמבר  33)?( 
 לספה"נ

 מקומי בין קיסריה ויבנה
 רעידת אדמה ביבשה

 מערב סוריה-בצפון

ספק צונאמי. פגיעה אפשרית 
בנמל קיסריה. המקורות 
ההיסטוריים והעדויות 

 משמעיים-הגיאולוגיות אינם חד

 311יולי  33
אלכסנדריה, יוון, כרתים, 
 הים האדריאטי, סיציליה

 רחב
 רעידת אדמה חזקה

 בכרתים 9במגניטודה  

נפגעים רבים ונזק רב 
 באלכסנדריה ולאורך
 הדלתה של הנילוס

 113יולי  9
 לבנון וצפון ישראל,
 יתכן גם בקיסריה

 מקומי
 רעידת אדמה בים
 מול חופי לבנון

נזק ואבדות בנפש בערי החוף 
בלבנון ובפרט בבירות, לווה 

 בנסיגה חריפה של הים ובהצפה

 731ינואר  39
 (739)יתכן 

)?( דרום לבנון וצפון 
 ישראל

 מקומי
 רעידת אדמה
 בעמק הירדן

מרבית הערים והכפרים שלאורך 
החוף נהרסו, אולם לא ברור אם 
הדיווח ההיסטורי מתייחס לים 

 התיכון, לכנרת או לים המלח

 913ליוני  33
 Massisa(0(חוף מסיסה 

ליד מפרץ איסקנדרון 
 )אלכסנדרטה(

 מקומי
 רעידת אדמה
 בקרבת מקום

 הצפה של הים

 3133דצמבר  1
 (3133ינואר  3)יתכן 

 מקומי צפון ישראל
 רעידת אדמה, ככל הנראה

 בעמק הירדן
 נמל עכו יבש לפרק זמן

 3131מרץ  33בין 
 3137מרץ  33לבין 

 מקומי מפרץ איסקנדרון
 רעידת אדמה
 בקרבת מקום

 הים עלה וירד )Cilicia(בקיליקיה 

 מקומי דרום ישראל 3119מאי  39
 רעידת אדמה ביבשה?

 בדרום ישראל
הים נסוג באופן משמעותי וחזר, 

 אנשים רבים נסחפו

 3313מאי  31
דרום לבנון וצפון ישראל, 

 קפריסין
 אזורי

 רעידת אדמה ביבשה
 בלבנון וצפון ישראל

גלים עצומים בין קפריסין לסוריה 
)לבנון של היום(, נזק למגדלורים, 
 ספינות הוטלו אל החוף, נזק בעכו

 3333מאי  33
לימסול, פאפוס 

 )קפריסין(
 מקומי

 רעידת אדמה
 בדרום קפריסין

הים בין פאפוס ולימסול נסוג 
 מהחוף, נמל פאפוס יבש לחלוטין

 רחב אלכסנדריה, עכו, כרתים 3313אוגוסט  9
 רעידת אדמה חזקה

 באזור כרתים

 הים נסוג והציף בעכו,
 אנשים שירדו לאסוף

 בים נסחפו וטבעו” מציאות“

 3319דצמבר  39
צפון סוריה, ליד הר 

 )Cassius(קסיוס 
 מקומי

 רעידת אדמה ביבשה?
 בצפון מערב סוריה

 סירות נזרקו לחוף

 מקומי בין יפו לעזה 3131ינואר  33
 רעידת אדמה,

 יתכן בעמק הירדן

הים ביפו ובדרום הארץ נסוג 
ולאחר מכן חזר והציף, אנשים 

 רבים אבדו

 מקומי לבנון וצפון ישראל 3719אוקטובר  31
 רעידת אדמה ביבשה
 בגבול סוריה לבנון

 הצפה ברחובות בעכו לגובה
 מ' וברציפים בטריפולי 3.1-3

 3719נובמבר  31
ישראל, אזור הדלתה של 

 הנילוס
 אזורי ?

 רעידת אדמה ביבשה
 בגבול סוריה לבנון

בעכו מספר אבדות, וסירות הוטלו 
אל החוף; עכירות בים ליד 

 אלכסנדריה ביום שלאחר הרעידה

 3971יוני  33
אלכסנדריה, יוון, 

 איטליה?
 בינוני

 רעידת אדמה
 בים האגאי

 הים הציף את הנמל באלכסנדריה

 אזורי צפון סוריה 3973אפריל  3
ככל הנראה רעידת אדמה 

 מערב סוריה-ביבשה, בצפון
 הים עלה והציף את

 חוף אנטקיה )אנטיוכיה(

 3919דצמבר  39
סיציליה, דרום איטליה, 
חופי לוב ומערב מצרים 

 עד אלכסנדריה
 רחב

ימית -רעידת אדמה וגלישה תת
 במצרי מסינה, סיציליה, איטליה

עשרות אלפי נפגעים והרס 
 מאסיבי במסינה

 קפריסין ודרום תורכיה 3913ספטמבר  31
-מקומי
 אזורי

 רעידת אדמה בים,
 דרומית מערבית לקפריסין

 סדרה של גלי גאות בקפריסין,
 לא נגרם נזק

 אזורי הים האגאי 3911יולי  9
 ימית-רעידת אדמה וגלישה תת

 בים האגאי
נזקים באיי יוון שבים האגאי, 
 צונאמי חלש נרשם בנמל יפו

 : אירועי צונאמי היסטוריים שפגעו בחופי מזרח הים התיכון3.3טבלה           
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ומעלה( לאורך סעיפים של מערכת   1-1.1; רעידות אדמה חזקות )עוצמה  3.3צונאמי אשר הגיע לחופי ישראל משם( 

העתקי בקע ים המלח, אשר יוצאים אל הים התיכון, כגון העתק הר לבנון, כפי שהוצע עבור רעידת האדמה וארוע 

ולא מן הנמנע גם העתק הכרמל. ארועי הצונאמי הנפוצים 0  (Elias et al., 2007)לסה"נ בעקבותיה   113הצונאמי משנת 

ימיות במדרון היבשת, אשר -בישראל ולאורך החוף המזרחי של הים התיכון נגרמו ככל הנראה מגלישות קרקע תתביותר 

 ,Almagor and Garfunkel, 1979; Ambraseys and Melville; 3911התחוללו בעקבות רעידות אדמה יבשתיות )שלם,  

(1988; Ambraseys and Barazangi, 1989; Arieh, 1989 ,גם אזור הדלתא של הנילוס עלול להוות מקור לארועי צונאמי .

ימיות ורעידות אדמה משמעותיות שם, אם כי טרם נצפו או דווחו -כפי שניתן להסיק מהעדויות הרבות לגלישות תת 

 ארועים כאלה. 

, שהוא פונקציה של מרחק. כך ניתן להבדיל ארועים מקומיים מאלה שבאים ממרחק. על פי זמן ההתרעה הצפוי)ב(  

ומעלה( עלולה לבשר על צונאמי ִמָיִדי כתוצאה מגלישה במדרון   1רעידת אדמה ממקור קרוב )ככל הנראה מעוצמה  

 7.1היבשת, אם כי לא בכל המקרים עלול להיווצר צונאמי. גלי צונאמי מרעידות אדמה רחוקות )ככל הנראה מעוצמה  

ומעלה( או גלישות ענק, המתחוללים באגן המזרחי או בים האגאי, יגיעו לחופי ישראל לפחות כחצי שעה לאחר האירוע 

 ויותירו זמן להתרעה.

 

 . מודלים של סיכון 3.3.3

הנובע מצונאמי תלוי בעיקר בעוצמת הגורם היוצר אותו, בתבליט של מדרון ומפתן היבשת ושל   ) hazard(   האיום 

 )risk( החוף, וכמובן במצב הים ומועדיו, כאשר האיום גובר בעת סערה וגאות וקטן כאשר הים שקט ובשפל. הסיכון  

שלהם, ובעיתוי ) vulnerability( והפגיעּות) exposure(למתקני תשתית וליישובי החוף ואוכלוסייתם תלוי במידת החשיפה 

הארוע, כגון צונאמי במהלך חופשת הקיץ כאשר החוף עמוס בנופשים לעומת צונאמי בזמן סופה חורפית כאשר החופים 

 נטושים מאדם. 

בהעדר ֵתעּוד כמותי של ארועי צונאמי בעבר קשה לתכנן אמצעים הנדסיים יעילים למזעור הנזק הצפוי. כדי לקבל 

מושג כמותי על הארועים האלה הוכן מודל ממוחשב של תרחישי צונאמי, אשר מתאר את היווצרותו, התפשטותו 

במרחב, והצפת השטחים שארוע נתון עלול לחולל. ההדמיות נסמכות על מודלים פיסיקליים אשר מתארים את תנועת 

טופוגרפית -הגלים בים באמצעות משוואות מים רדודים ואת ההצפה ביבשה. לצורך הדימוי מכינים מפה בתימטרית 
________________________ 

שבהם לוח טקטוני אוקיאני נוחת מתחת ללוח טקטוני יבשתי, )  subduction zones( הקשתות ההלנית והקפריסאית הנן אזורי הפחתה   1.3
כאשר הקשת קמורה בכיוון הלוח הנוחת. כפי שהניסיון בעולם מלמד ובהתאמה למודל הטקטוני, החיכוך בין הלוחות הנעים באזורי 

  ההפחתה עשוי ליצור רעידות אדמה חזקות במיוחד, ובעקבותיהן גם אירועי צונאמי משמעותיים.

ארועי צונאמי במזרח הים התיכון: )א( ארועים שראשיתם ברעידות אדמה מקומיות; )ב( ארועים שראשיתם . 1.38תמונה 
העתק עיקרי; מספר  –קשת הפחתה; קו כחול  –מקרא: קו ורוד . Salamon et al., 3007)ברעידות אדמה רחוקות )מעובד מתוך 

החוף שלגביו דווח על פגיעת  –הצונאמי; פס צהוב עם או בלי תאריך -תאריך ומוקד משוער של רעידת האדמה מעוררת –חום 
 הר געש. –מסלול הצונאמי מהמקור לחוף שנפגע; מילה נטויה בירוק  –הצונאמי; חץ אדום 
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מפורטת ככל האפשר של קרקעית הים ושל החוף, ובוחרים בגורם המתאים לצונאמי שאותו חוקרים. מגדירים את 

הגיאומטריה של הגורם לצונאמי ואת השינוי הבתימטרי שהוא מחולל, כאשר עבור רעידת אדמה מציינים את מידת 

ההסטה הטקטונית ועבור גלישה תת ימית את נפחה, המדרון שלאורכו היא נעה ומהירות תנועתה. תוכנת התרחישים 

מתרגמת את השינוי שנוצר בתבליט של קרקעית הים להפרעה בגוף המים, ומחשבת את התקדמות ההפרעה )גלי 

הצונאמי(, שנוצרה על גבי הבתימטריה, ואת תחום ההצפה על גבי הטופוגרפיה של החוף. החישוב מאפשר לקבוע 

באופן כמותי בכל רגע נתון את התפשטות הצונאמי במרחב, גובה הגלים בים ובחוף, זמן הגעתו של הגל הראשון אל 

החוף מרגע תחילת האירוע, מהלך ההצפה של החוף ועוד. בהעדר ידיעה ברורה של הפרמטרים הפיסיקליים המשפיעים 

בעבר )לאו דווקא בחופי הארץ(, בוחנים את   ) benchmarks( על הארוע, מכיילים את המודל בעזרת מידע מארועי אמת  

 של המודל. מודלים שקיבלו תוקף  (validity)  התוצאות בעזרת ניסויים מבוקרים במעבדה, ובהתאם מאשרים את תקפותו 

מאפשרים ביצוע מבחני רגישות וחיזוי אזורים מועדים להצפה, הכנת מפות סיכון, חקירת התופעות הגליות שמלוות 

צונאמי, בחינת עומסים על מבנים ועוד. ככל שהדימוי מפורט יותר כך זמן המחשוב ארוך יותר וחורג בהרבה מזמן 

ההתרעה. לפיכך חשוב להכין מבעוד מועד מלאי של מקרים ממוחשבים כך שאפשר יהיה להעזר בהם מיד )בזמן אמת( 

 בהתאם למיקום ולפרמטרים המאפיינים את הארוע.

, אשר נקבע כתקן (Titov and González, 1997)בארה"ב    MOSTבין המודלים הנפוצים בעולם יש לציין את המודל  

. ) National Oceanic and Atmospheric Administration) NOAAלהרצת תרחישים על ידי המרכז למחקרי צונאמי של  

(. כמו כן נעשה שימוש במודל 03131  3119נקלט לאחרונה בישראל )גלנטי ושות',    GeoClaw (LeVeque, 2006)המודל

NAMIDANCE  שפותח לצורך דימוי והמחשת ארועים בים התיכון , )Yalciner et al., 2007 ( בצד אלה קיימים מודלים .

(, אשר שימש כבסיס למפות סיכוני צונאמי בישראל 3119)    Thioשפותחו על ידי חברות ייעוץ פרטיות, כמו זה של 

 (. 3.39-ו 3.31)תמונות 

כיום, סיכוני צונאמי לאוכלוסיה, למבנים ולתשתיות 

גדולים לאין שעור ממה שהיו בעבר. זאת כתוצאה מבינוי 

עירוני וכפרי נרחב, מתקני נופש וקיט של ִצבּוִרים גדולים 

והתרחבות חסרת תקדים של תשתיות חופיות )כגון נמלים 

ותחנות כוח( לאורך רצועת החוף. עיקר הבינוי והפיתוח נעשו 

לפני התעוררות המודעות לסיכוני צונאמי בשנים האחרונות, 

 וחלקו הגדול בוצע ללא התייחסות לסיכונים האלה. 

תכיפותם של ארועי צונאמי באגן המזרחי של הים התיכון 

 311-שנה, ובחופי ישראל אחת לכ   311-הוא ארוע אחד ב 

שנה, כאשר בחלק מהמקרים השפעת הארוע לא היתה אחידה 

. הניתוח הכמותי ) (Salamon et al., 2007לאורך החוף  

הראשון של צונאמי בישראל התמקד בגובה הגל הצפוי 

. (Miloh and Striem, 1978)מרעידת אדמה וזמן המחזור שלו 

-פרמטרים אלה חושבו גם לגבי צונאמי שמקורו בגלישה תת 

עבודות חלוציות לזמנן.   –  ) Striem and Miloh,) 1976ימית  

בשנים האחרונות נעשה ניתוח פרטני של מגוון תרחישים 

( ונבנתה מפה של Thio, 2009;  03131  3119)גלנטי ושות',  

אשקלון, גוש -האזורים המועדים להצפה לאורך חופי אשדוד 

(. המפה מלמדת שאזורים 3119דן ומפרץ חיפה )סלמון,  

נמוכים ושטוחים בקרבת הים, כגון פתחי נחלים )בשור, 

תחום ההצפה  

גבול ההצפה  

 מישור וגבעות נמוכות 

 שטח הררי 

 

. מפת האזורים המועדים להצפה במקרה התרחיש 1.33תמונה 
החמור ביותר במפרץ חיפה וחופי הכרמל והגליל )עיבוד מתוך 

(. התרחיש ראשוני ואיכותי במהותו ואינו מדייק 3003סלמון, 
 בהשפעתם של מבנים מלאכותיים, כדוגמת חומות עכו ונמל חיפה.
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(. יצוין 3.39איילון, ירקון, פולג וקישון( יוצפו למרחקים גדולים בהשוואה לרצועת החוף שלמרגלות צוקי החוף )תמונה 

עוד כי תחום ההצפה המרבית כתוצאה מהצונאמי אינו זהה בהכרח לקו הגובה ביבשה המקביל לגובהו המרבי של גל 

 הצונאמי, וזאת משום שגל הצונאמי מביא אתו מים רבים, אשר עלולים להיערם על החוף לגובה רב יותר.

 

 . שינויים במפלס הים3.1 

הוא רומם של פני הים במקום שהם פוגשים ביבשה )קו המים(, והוא משמש כמישור ייחוס   (sea level)מפלס הים 

. מפלס הים אינו אחיד בכל עת ובכל מקום על פני כדור הארץ. הוא משתנה 3.1לציון גבהים על פני היבשת ובקרקעית הים

תדיר עקב המשיכה )הכבידה( ההדדית בין כדור הארץ, הירח והשמש )השפעת הכבידה של גרמי השמים האחרים זניחה 

בהקשר זה( והשפעה של גורמים סביבתיים אחרים )טמפרטורה, רוח, לחץ אטמוספרי, גלים, זרמים, תנועות קרקע ועוד(. 

התנודות במפלס הים, הנגרמות על ידי כוחות אסטרונומיים, מחזוריות )נדונות בפרק הנוכחי(, והאחרות מקורן בֵצרופי 

(. שינויים איטיים במפלס הים, הנגרמים לאורך תקופות זמן ארוכות בנות מאות 3.3-ו   03.3 3.3כוחות משתנים )פרקים 

תנועות יבשה אנכיות עקב שינויים בכובדם של   –  (eustatic changesעד מיליוני שנים כתוצאה משינויים אאוסטטיים  

 קרחונים שנחים עליהם( וטקטוניים, אינם נדונים בעבודה זו.

, המוצבים במקומות mareograph)  –באמצעות מדי גאות )ָמֵראֹוגרף   3931-מפלס הים בישראל מנוטר כבר משנות ה

 (satellite altimetry)נמדדים מועדי הים גם באמצעות לווינים    3991. משנות  (Rosen, 2002a)שונים לאורך החוף  

2001) .,et al(Cabanes  3.1. המדידות האלה משמשות לקביעת רום פני הים הממוצע  (mean sea level, MSL) הנחוץ ,

 (Israel Land Survey Datum, ILSD)לקביעת רום האפס הטופוגרפי 
 mean–ורומי מפלס הים הגבוה ביותר )גאות    3.1

higher high water level, MHHW ( ומפלס הים הנמוך ביותר )שפל–(mean lower low water level, MLLW  מועדי הים .

מחושבים מנתוני מדידות רציפים, אשר נרשמו לפחות לאורך מחזור ִשְמִשי שלם אחד, כדי שניתן יהיה להפחית את 

 –  (isostatic changesהשפעת התנודות האסטרונומיות המחזוריות וכדי לנפות נתונים של גורמים שאינם אאוסטטיים  

 3999, מצוטט בתוך בלנק ורוזן,  3999שינויי נפח של מי האוקיאנוסים כתוצאה מהצטברות או הפשרת קרחונים(. בלנק )

(, קבע את רום מפלס הים 3993-3911שנים )   39א'(, אשר ִעֵבד נתונים ְשעתיים שנרשמו באשדוד במשך  3111ורוזן,  

+ ס"מ יחסית לרום 37.77-ו   -0+33.93  3.73  –הממוצע ואת רומי מפלס הים הנמוך והגבוה בחוף הים התיכון הישראלי  

ברשת הקואורדינטות הישנה של   3.1+ ס"מ מעל אפס האיזון הארצי 33.3-ו   -0+1.1  9.3האפס הטופוגרפי, בהתאמה ) 

, אשר שימש לקביעת רום מפלסו 3111ישראל, בהתאמה(. להערכת המרכז למיפוי ישראל, רום פני הים הממוצע בשנת  

 ס"מ מעל אפס האיזון הארצי )אתר המרכז למיפוי ישראל(.  33-הממוצע של הים התיכון לאורך חופי ישראל, הוא כ

 

 . עליית מפלס הים3.1.3

השנים האחרונות מהיר  311-רוב החוקרים סבור שקצב עלייתו של מפלס הים העולמי הממוצע )המפלס האאוסטטי( ב

עליית מפלס הים עקבית, והיא מתאימה .  (Douglas et al., 2000)משמעותית מקצב עלייתו באלפי השנים האחרונות  

, אשר גרמה וגורמת להפשרת חלק (Klein and Lichter, 2009)  31-לעליית הטמפרטורות בפני כדור הארץ במאה ה 

 . 3.1תוצאות של אפקט החממה –מכיפות הקרח בקטבים וצמצום שטחי הקרח ביבשה )בעיקר אנטארקטיקה וגרינלנד( 

________________________ 

שנה(. באופן מעשי, גובה הייחוס )רום   1..3באופן תיאורטי, מפלס הים הממוצע נקבע על סמך מדידה רציפה של מחזור שמשי שלם )    1.3
האפס הטופוגרפי( נקבע על פי שיקולים מקצועיים ועל פי החלטת מנהל המרכז למיפוי ישראל )מפ"י(. לאחרונה, עודכן גובה הייחוס בישראל 

( ביחס לרשת האיזון הארצית. 3001-ס"מ לערך )נקבע ב   33. המפלס הממוצע של פני הים )התיכון( בחופי ישראל נמצא בגובה  3331בשנת  
רשת האיזון הארצית, שגובהה מיוחס למפלס הים הממוצע, היא רשת גבהים בניהול המרכז למיפוי ישראל. רשת הגבהים מונה נקודות 

 רבות, המפוזרות בשטח ישראל, אשר משמשות כנקודת מוצא למדידת וקביעת גבהים למטרות שונות )אתר המרכז למיפוי ישראל(. 
תחמוצת הפחמן, אדי מים וֵמָתאן, המסוגלים לבלוע -אפקט החממה הוא כינוי לתהליך שבו גזים באטמוספירה של כדור הארץ, כגון דו   1.1

גלים )גזי חממה(, מתחממים ופולטים בחזרה את האנרגיה הנבלעת, שברובה חוזרת לאטמוספרה התחתונה -אדומה ארוכת-קרינה אינפרה
ולפני כדור הארץ. קרינה חוזרת זו יוצרת מחזורים של פליטת וחזרת קרינה מפני כדור הארץ, אשר בכך גורמות להתחממות האטמוספירה. 

 ריבוי גזי החממה מאז המהפכה התעשייתית גורם לחימום יתר של האטמוספרה בזמננו.
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רישומי מדי הגאות בארץ ובאגן 

הים התיכון מצביעים על תנודות 

טווח במפלס הים מאז -ארוכות 

Klein et alשהחלו במדידתן  . , )  

(2004a; Klein and Lichter, 2009 .

רום פני הים עלה בהדרגה מאמצע 

 31-עד סוף המאה ה   39-המאה ה 

ן   3.1-1.1בקצב   מ"מ לשנה. בי

היו השינויים   3999-3913השנים  

במפלס הים מזעריים )גולדשמיט 

ע,   39וגלבו 91 ;Sh i rman  and  

(Melzer, 2002; Shirman, 20040 

ץ  ח ל ב ה  י ל ע ל  ל ג ב ש ר  ש פ א

 3.33-3.73האטמוספירי בפני הים ) 

ִמיִליָבר(, אשר ִדכאה את ההשפעה 

 (Kleinהאאוסטטית שלא נפסקה 

(and Lichter, 2009 בין השנים .

 (Shirman and Melzer, 2002; Shirman, 2004)ס"מ יחסית לרום האפס הטופוגרפי    1-עלה מפלס הים בכ  3993-3977

פי   –מ"מ לשנה    31-הואץ מאוד קצב העליה של מפלס הים והגיע לשעור של כ  3113-3993א'(, אך בשנים 3.31)תמונה 

)תמונה   Rosen, 2002b; Shirman and Melzer, 2002; Shirman, 2004); 3113)רוזן,  31-מממוצָעה בכל המאה ה 31-1

. מראשית המאה הנוכחית Klein et al., 2004a)(   3977ס"מ משנת    31-31-ובס"ה עלה מפלס פני הים בכ   –ב'(  3.31

, 3119-3999בשנים    התמתן מאוד קצב עליית מפלס פני הים, ורומו, אשר נמדד על ידי המרכז למיפוי ישראל )מפ"י( 

)אתר המרכז למיפוי   3113-3993הפוך למגמה שנרשמה בשנים   –מצביע על מפלס ים יציב שאף התחלף למגמת ירידה 

ב'(. אפשר שתבנית זו של השינוי בעליית המפלס היא חלק מתנודה אסטרונומית שמשית מחזורית 3.31)תמונה  ישראל(

ס"מ בין השנים        31.1(. מאידך גיסא, הנתונים האחרונים שנאספו מצביעים על מפלס הים שהתרומם  3113)רוזן,  

(,Rosen( 3119-3113מ"מ/שנה בשנים  1.3-ו 3113-3993מ"מ/שנה בשנים  33.3מ"מ/שנה בממוצע:  1.9) 3119-3993

(2010 . 

תרחישים שונים של פליטת תרכובות פחמן גזיות   1מסתמכות על    33-תחזיות הרום של מפלס הים במאה ה 

 (,לאטמוספרה ברחבי העולם והצלבתם עם נתונים מורכבים רבים, אשר הורצו במודלים אקלימיים ממוחשבים 
3.7

IPCC

. התרחישים האלה משתרעים על פני טווח רחב בין תרחיש נמוך, המדמה מצב פליטה יציב במאה הזו 2013 ,2007)

הקף מלווה בצמיחה כלכלית מואצת, -)היציבות שנחזתה כבר הופרה(, לתרחיש גבוה, החוזה גידול דמוגרפי רב 

המבוססת על ייצור וצריכה מוגברים ושימוש יתר במשאבי אנרגיה מאובנים. ההתחממות על פני כדור הארץ במאה       

(, ובתקופה זו צפוי מפלס הים להתרומם 3117)גוטליב ושות',    1.3-3.3°, היא בשעור  3117, שנחזתה בשנת  33-ה 

 ,Rosen; 3113א',  3111)רוזן,    31-משעור העליה של מפלס הים בכל המאה ה   3ס"מ, פי    11-עד כ   39בשעורים שבין  

2009 .,et al., 2004a; Klein and Lichter, 2009; Levin et al2002b; Klein    3.7 ואחרים(. דו"חIPCC            החמישי

(IPCC, 2013)    בממוצע בתרחיש גבוה.   3.7°בתרחיש נמוך ובת    33-במאה ה   3°חוזה עליית טמפרטורה ממוצעת בת

 

 . שינויי הגובה של פני הים מתוך מדידות שבוצעו באשדוד ויפו:1.30תמונה 
 ;Shirman, 3003))מתוך  3000-3958מ בשנים “ס 5.9)א( התרוממות ממוצעת בת 

)נתוני המרכז למיפוי ישראל בתוך  3998-3993מ בשנים “ס 30-)ב( התרוממות של כ
(Shirman and Melzer, 3003 מ בשנים“ס 3.5-והשתפלות של כ 

 )אתר המרכז למיפוי ישראל(. 3009-3999

ס
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 מ"+ ס1.9התרוממות ממוצעת של מפלס הים: 

 זמן  )שנים(

 א

 

_______________ 
1.7
 IPCC בשמו המלא , Intergovernmental Panel on Climate Changeממשלתי של מדעני אקלים, הפועל מטעם תכנית -, הנו ֶחֶבר דיון בין

והארגון המטאורולוגי העולמי, שתפקידו להעריך ולחזות שינויים אקלימיים שיתחוללו עקב שינויים )  UNEP( הסביבה של האו"ם  
בטמפרטורה על פני כדור הארץ, פליטות גזי חממה, שינויים ברום מפלס פני הים והיתכנות ארועי אקלים קיצוניים על פני כדור הארץ 

 .3031-וב 3007-ב – 33-שני דו"חות במאה ה  IPCC( פרסם3031כתוצאה מפעילות טבעית ואנושית. עד כה )
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ס"מ בתרחיש נמוך, או בין               31ס"מ ובממוצע    13-31הדו"ח צופה עליה גבוהה ִמְבעבר של מפלס פני הים, כדי  

ברמת ודאות בינונית . הדו"ח אף צופה  31-ס"מ בתרחיש גבוה יחסית לרומו בסוף המאה ה   13ס"מ ובממוצע    93-31

. התחזיות האלה שנויות 31-ס"מ יחסית לרומו בסוף המאה ה 99יתרומם מפלס פני הים בתרחיש גבוה כדי  3311שבשנת 

ס"מ   31במחקרים השונים הם בטווח בין   33-במחלוקת, ואומדני ההתרוממות של מפלס פני הים עד לסופה של המאה ה

. באומדנים שלעיל לא נכללים שינויים ברום ) Klein et al., 2004a;  3: טבלה  3133ס"מ )ביתן,   311ס"מ, ואף עד  91-ל 

נכון עקב התווספות של נפחי מים גדולים לאוקיאנוסים מהפשרת קרחונים, שינויים יחסיים -מפלס הים, אשר ייגרמו אל

 מקומיים עקב תנועות של לוחות טקטונית, וכוח משיכה לא אחיד על פני כדור הארץ. 

 

 . מועדי הים )גאות ושפל(3.1.3

הנם תנודות של התרוממות והשתפלות קצביים )מחזוריים( של פני הים   tide and web)  –מועדי הים )גאות ושפל  

)וגופי המים האחרים על פני כדור הארץ(, המתחוללים פעַמִים ביממה בהשפעת שדות המשיכה )הכבידה( של הירח 

והשמש. כוח המשיכה של שני גופים גדל ביחס ישר למסתו של כל אחד מהם וקטן ביחס הפוך לריבוע המרחק ביניהם. 

הירח, שמסתו קטנה לאין ערוך מזו של השמש, קרוב מאוד לכדור הארץ ולכן השפעתו על מועדי הים גדולה מזו של 

 השמש. 

מפן המים הפונה אל הירח   –מפניו )מצבי גאות(  “  בולטים ” במהלך היממה נמשכים פעַמִים מימיו של כדור הארץ ו 

בעוד שמפלס המים נותר בעינו בשני צדדיו של כדור הארץ הניצבים לציר  –ומפן המים שבצדו הנגדי )תופעה משלימה( 

הדמיוני המקשר בין שני גרמי השמיים האלה )מצבי שפל(. התנודות האלה במפלס הים הם גלים מועדיים )גלי גאות( 

(, הנעים ללא הרף על פני השטחים המוצפים בכדור הארץ עם 3.3תמונה  –שעות  33-ל 33ארוכים מאוד )זמן מחזור בין 

תנועת הירח סביבו. במהלך היממה משלים הירח הקפה מלאה אחת סביב כדור הארץ, וכל אזור על פניו נמצא, אפוא, 

 33-, כ (diurnalשעות( ויומי    33-כ ,  (semi-diurnalיומי  -מחזורים חצי   –פעַמִים בתחום הגאות ופעַמִים בתחום השפל  

 39.1ימים(, חצי שנתי, שנתי וִשְמִשי )  39, חודשי, ְיֵרִחי )(fortnightly)שבועי -שעות(. המרכיבים האחרים הם מחזורים דו

א'; 3111. תנודות קיצוניות של מפלס הים יכולות להתרחש בשילוב עם מצבים מטאורולוגיים קיצוניים )רוזן,  (שנים 

(Stiassnie, 1987a, b.  נוסף לאלה, השתברות גלים(refraction) הנגרמת על ידי תווים מורפולוגיים מקומיים של קרקעית ,

 (, עלולה לגרום לשינויים מקומיים בתבניתם. 3.3.3הים באזורי חוף שונים הנמצאים בדרכם של גלי הגאות )פרק 

עלייתם ונפילתם של פני המים )גאות ושפל( בקרבת החוף, גורמת להצפה וחשיפה מחזוריים של רצועת היבשת 

תלוי בשיפוע הטופוגרפי של החוף   –היא רצועת הגאות    –משני עבריו של קו המים הממוצע. רוחבה של רצועה זו  

ימי ובעוצמתה המחזורית של הגאות. זרמי גאות חזקים חורצים נתיבים עמוקים בתשתית החוף בעת -והמשכו התת 

ההשתפלות, ואלה חוזרים ומתמלאים, לפחות חלקית, עם שוב הגאות והצפת השטח שנחתר. חלק מן הסדימנטים, אשר 

 (.1.33-ו 01.3 01.3 3.33גלים )תמונות -נסחפו על ידי זרמי שפל, נרבדים בים הרדוד כשרטונות שוברי

, או מועד ים מרבי, (spring tide מ' 1.3בין  –תיכוני של ישראל קטנים מאוד -ֵשעורי הגאות והשפל לאורך החוף הים

יום, כאשר הירח והשמש נמצאים משני עברי כדור הארץ על ציר דמיוני אחד וכוחות המשיכה   33-המתחולל אחת ל 

, או מועד ים רבעוני, הָחל בתום הרבעים הראשון  (neap tideמ' 1.31-שלהם מצטרפים וגורמים לגאות ושפל מרביים( ל

כאשר הירח והשמש ניצבים לכדור הארץ ופועלים על מימיו בכיוונים  –הופעה של חצי סהר  –והשלישי של חודש ירחי 

, ואין הם (Rosen, 1998a; Golik and Rosen, 1999)ניצבים, הגורמים לגאות נמוכה במיוחד ושפל גבוה במיוחד(  

 חופים ונושאי סדימנטים.-מסוגלים ליצור זרמים מגדדי

 

 גלים-. זרמים חופיים מּוְשֵרי3.1

שבירת הגלים המתקרבים אל החוף במים המתרדדים גורמת להסעה מתמדת של נפחי מים לעבר החוף, ואלה 

אנרגיה פוטנציאלית בגלל מפלס המים   –(. האנרגיה האצורה במים  1.3נערמים בין קו המשברים לקו המים )תמונה  
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supere( המוגבה   levat ion (

 0(turbulence)ואנרגיה ִעְרבּוִלית 

המשתחררת בעת שבירת הגלים 

-יוצרת זרמים חופיים מושרי   –

גלים מקבילים לחוף וניצבים 

לו, שמהירותם, כיוונם, טווח 

ם  ת ו ל י ע פ ך  ש מ ו ם  ת מ י ר ז

משתנים תדיר, בתחום שבין קו 

ל  והרחוק ש וגבולה  החוף 

ִכי(.  רצועת המשברים )אזור הדֳּ

השפעת הרוחות המקומיות, גם 

אלה שמהירותן גבוהה )לעיתים 

קמ"ש(, על היווצרות   31מעל  

הגלים גורפים, מסיעים ומרבידים חול ומשנים ללא הפסק את פני -חופיים זניחה. הזרמים החופיים מושרי -זרמים אורך

 (.1.3החוף וחזית החוף )בין קו המים לגבולה החיצוני של רצועת השרטונות( )תמונה 

  

 חופיים-. זרמים אורך3.1.3

  חופיים-. היווצרות זרמים אורך3.1.3.3

חזיתות גלים, המתקדמות באלכסון אל החוף, אינן 

פוגעות בו בבת אחת לכל אורכן. המים הנערמים ליד 

החוף במקום הפגיעה זורמים, אפוא, לאורך החוף לעבר 

המרחב הפתוח שבין קו החוף לבין חלקה הרחוק של 

חזית הגלים, אשר טרם הגיעה לקו החוף, ויוצרים זרמים 

  3.9חופיים -אורך 
induced longshore currents)-(wave 

(. מימי הגלים הלוחכים 3.33-ו   03.33  3.33)תמונות  

החוזרים, אשר זורמים על פני החוף המשופע אל חזית 

 (cross-shoreחוף -החוף בהמשכו, יוצרים זרמים ניצבי 

(currents or bed return flows הזרימה לאורך החוף .

זמנית, ולמעשה קיימים כל -ובניצב לו מתרחשת בו 

כיוון -המעברים ביניהם. הפרדתה לשני טיפוסי זרם נבדלי 

 (Aagaardמלאכותית, והיא נועדת לצורכי הפשטה בלבד 

(and Masselink, 2001 חופי חזק -. רכיב הזרימה האורך

הרבה יותר מזה של הזרימה הניצבת לחוף. לפיכך ניתן 

חופיים ולמדוד -לצפות בדרך כלל בזרמים האורך 

)בקשיים ניכרים( את כיוונם, מהירותם ומשך זרימתם 
________________________ 

חוף )פרק -חופיים וניצבי -הסבר זה הוא פשטני, אך די בו כדי להסביר את התופעות שבהן עוסקת העבודה הנוכחית. התהוות זרמים אורך   ..1
( מורכבת יותר. רכיב התנופה )מומנטום או כמות תנועה( המאונך לחוף של שטף המשברים שפוגע בחוף, המוגדר כמאמץ הקרינה 1.3.3

(radiation stress),  ט לחץ ָראִדֶינְּ ט הלחץ הוא בעליה  ,(pressure gradient)מתאזן על ידי גְּ ָרִדֶינְּ שפועל בכיוון מנוגד לו. ביטויו הפיסיקלי של גְּ
(set-up)  או ירידה(set-down)  של מפלס הים. הפעולה המשוקללת של רכיב הגזירה(shear)  ט הלחץ יוצרת זרמים ָרִדֶינְּ של מאמץ הקרינה וגְּ

, שעוצמתם גדולה הרבה יותר מעוצמת זרמים (rip current)חוף  -וזרם פריצה ניצב   (longshore current)חופי -זרם אורך –מסדר גודל שני 
 (.1.7רוח )פרק -מושֵרי

 חופית והסעת חול לאורך החוף-. זרימה אורך1.33תמונה 
 ).Marine Environmental Issues)מתוך אתר 

 

 
 
 
 

. חזיתות 1.33תמונה  
גלים פוגעות בזווית 
בחוף הכרמל, חיפה, 

-ויוצרות זרם אורך 
ם.  דרו ִכּוּון  ב י  פ חו
ע  ס ו מ ה ל  ו ח ה
ו  פ ג א ב ר  ב ט צ מ
הצפוני של הֹשרטום, 
ה  ש ע נ ר  ש א
ף  ו ח ה  . י ר ט מ י ס א

ם        י ל ג ה ו ל  ו ל ת
נכון קצרים, ולכן -אל

ם  י ר ב ת ש מ ם  ה
ל  א ֵתָרה  י ה  ב ר ק ב
ם  י ל ג ה . ף ו ח ה
ק  ו ח ר ם  י ר ב ת ש מ
יותר מחופו הצפוני 
 , ם ו ט ר ש ה ל  ש
המוצפת  תו  י שחז
משתפלת במתינות 
 : ם ו ל י צ ( ה  מ י ה

 ).35.7.3997"אופק", 

 מגדלי
 כרמל
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)באמצעות מעקב אחרי נתבים רדיואקטיביים, פלואורסצנטיים ואחרים, מלכודות סדימנטים למיניהן ושאיבת מים נושאי 

חוף, ועל פעילותם מעידים שינויים בצדודית החוף )רצועת ליחוך רחבה -סדימנטים(. קשה מאוד לצפות בזרמים ניצבי 

 (.1.3; תמונה 1.3.3פרק  –החוף בחורף -שעליה רכסי גבב בקיץ, רצועת חוף צרה שעליה שרטונות בקרקעית הים סמוכת

 (longshore drift)כאמור לעיל, ככל שהגלים קצרים יותר זווית פגיעתם בחוף גדולה יותר ורכיב ההסעה לאורך החוף 

(. גלים קצרים יעילים, אפוא, יותר בהסעת סדימנטים מגלים ארוכים. 3.33-ו   3.33; תמונות  3.3.3.1גדול יותר )פרק  

מהגלים הפוגעים בחופים הנם   118-מזרח הים התיכון משום ש -לעובדה זו חשיבות רבה בהסעת חול לאורך חופי דרום

. היכן שהקרקעית הסמוכה לחוף תלולה (Goldsmith and Golik, 1980)שניות    1-קטן מ   גלים קצרים בעלי זמן מחזור 

הגלים הארוכים אינם נשברים אלא קרוב לחוף, ופוגעים בו בזווית ולא במקביל לו. לפיכך גם בקטעי חוף כאלה יש 

 חוף ניכרת.-הסעת חול מקבילת

מרוחב אזור המשברים   3/3-ברצועת המשברים, במרחק של כ   –חופית מתרחש בקרבת החוף  -עיקר הזרימה האורך

והיא מתחדשת ומתעצמת עם כל גל שמגיע אל החוף. מהירות הזרמים  – (Stiassnie, 1987a, b)כאשר הוא נמדד מהחוף 

;   °11 -°31 ( חזיתות הגלים פוגעות בחוף בזווית של  3חופיים )ואתה הכושר להרחפת והסעת חול( ְמַרִבית כאשר )-האורך

( וטווח 1( אנרגיית הגלים גבוהה; )3החוף חלקה ולא מופרעת; )-( קרקעית הים סמוכת3( קו החוף ישר ואינו מופרע; )3)

חופית רצופה יותר, -. ככל שזווית הפגיעה של חזיתות הגלים בחוף גדולה יותר הזרימה האורך  (Bird, 2000)הגאות נמוך

וככל שהגלים גדולים יותר הספקת המים והאנרגיה האצורה בהם גדולות יותר והזרימה מהירה יותר. ככל שטווח הגאות 

נמוך יותר רצועת החוף המוצפת בעת הגאות צרה יותר, ולכן פיזור הגלים הפוגעים בה קטן יותר וריכוז האנרגיה שלהם 

חופית: מכשולים בדרך הזרימה -על פניה גדול יותר. לצורת קו החוף והבתימטריה השפעה רבה על הזרימה האורך 

החוף, גורמים לפיזור והתפוגגות אנרגיה, ומפריעים או אף -חופית מאטים או אף מסיטים אותה ממהלכה מקביל-האורך

חוסמים כליל את הסעת החול לאורך החוף. על מכשולים אלה נמנים גורמים טבעיים, כגון חופים מפורצים )קו חוף 

(, שרטונות חול, שוניות ואיי כורכר 3.9; תמונה  31-33ותאורים בפרקים    1.3מתפתל( השכיחים צפונה למכמורת )פרק  

(, ומכשולים מלאכותיים 31-33ותאורים בפרקים    1.3המצויים במים רדודים לאורך רובו של החוף הישראלי )פרק  

המזדקרים לים, כגון נמלים, מעגנות, מזחים, דורבנים, ומוצאי צינורות )ניקוז, ביוב, חשמל וכבילי טלפון( וכן שוברי 

( 1.3.3חוף ברצועת המשברים )פרק  -(. מאידך גיסא, שרטונות מקבילי 31-33ותאורים בפרקים  7.3גלים מנותקים )פרק 

 חופיים מגיעים למהירותם המרבית.-החוף, שבה הזרמים האורך-סוככים על המרזבה סמוכת

חופיים מתמידים ורצופים כמו זרמים -בגלל תלותם בגלים, שעוצמתם וכיווניהם משתנים תדיר, אין הזרמים האורך 

שנים בכל עונות השנה כי            1מצא בתצפיותיו בחוף אשדוד במשך    (Striem, 1971)(. שטרים  3.1.3בים הפתוח )פרק  

הגלים מתרחשת לאורך רצועה -חופית מושַרת -מהזמן כלל לא התחוללה זרימה לאורך החוף. הזרימה האורך   3/3-ב 

מ', במרחק              7מ', אך עיקר פעילותה ברצועת המשברים, בדרך כלל עד עומק    31חוף צרה, עד לעומק  -מקבילת 

(. בעתים של סערות עזות עשויה 3.37)תמונה    (Golik et al., 1996a, b; Golik and Rosen, 1999)מ' מן החוף  311-311

(. על פי רוב מהירות 3111מ' מן החוף )צביאלי,    911-מ' במרחק כ   31רצועת המשברים להתרחב מאוד, עד עומק  

ס"מ לשניה, אך במקומות אחדים לאורך חוף ישראל חושבו ו/או נמדדו בעת סערה   11-31הזרימה אינה עולה על  

 ;Stiassnie, 1987a, b;3111ס"מ לשניה ואף יותר )א' קיט וד"ס רוזן, מידע בע"פ בתוך צביאלי,  311-311מהירויות של 

(Golik and Rosen, 1999 מ', ומעבר לעומק זה מהירותם   3-1.1חוף מגיעים למרב מהירותם בעומק מים  -. זרמי אורך

 מלאה בעורף רצועת המשברים. -פוחתת עם המרחק מן החוף עד לדעיכתה הכמעט

 

 . תבנית הזרימה לאורך החוף3.1.3.3

          Emery and Neevתבנית )מודל( תיאורטית להסעת החול הנילוטי לאורך חופי ישראל הוצעה לראשונה על ידי  

(. בתבניתם שתי מערכות הסעה נפרדות ובלתי תלויות, הפועלות לאורך החוף: מערכת הסעה מונעת על ידי זרמים 3911) 

רוח הנע -חופי מושרה -גלים באזור המשברים, ומערכת הסעה משנית, המונעת על ידי זרם מול -חופיים מושרי -אורך 
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מדרום לצפון על פני הים בחלקים העמוקים של ירכתי החוף של 

(. ההנחה הבסיסית של החוקרים היתה 1.3-ו   3.1ישראל )פרקים  

מ'( והגבוהים  3-3שבקרבת חופי ישראל חזיתות הגלים הבינוניים )

מ'(, שראשיתם באזור שבין סיציליה לתוניס   3-)למעלה מ 

ק"מ, נעות  30111-ארוכה מאוד בת למעלה מ ומרביתם עושים דרך

מערב למערב -צפון -שבין מערב   31°-בתוך גזרת ים צרה בת כ 

(. כל הגלים, אף אלה המגיעים 3.9-ו   3.3; תמונות  3.3.3.3)פרק  

מערב )מהים האגאי(, פוגעים בזווית גדולה בחוף צפון סיני -מצפון

( 3.33תמונה    –  39°-)עד רפיח( )כיוון החוף, האזימוט, גדול מ 

חופית נטו לכיוון מזרח )ללא מרכיב זרימה -לזרימה אורךוגורמים 

אשר גורפת את החול מחופי מצרים וקרקעית הים מולם למערב(,  

גלים הן כמעט מקבילות ומביאה אותו לחופי הארץ. אותן חזיתות  

לחופי ישראל, וזווית פגיעתן בחוף קטנה מאוד. קו החוף של 

לפיכך גם .  1.1( 3.33)תמונה  ישראל קשתי וכיוונו משתנה בהדרגה  

זווית הפגיעה של חזיתות הגלים בחוף משתנה ממקום למקום 

חופית לאורך קו החוף הישראלי -לאורכו, וכיוון הזרימה האורך 

הוא צפונה או דרומה בהתאם לסטיה מן המקביל. כאשר חזית 

חופית מכוונת -מזרח הזרימה האורך -לצפון הגלים מתקדמת  

ן  ם באה מצפו ית הגלי חז כאשר  ו  , ן מערב הזרימה           -לצפו

חופית חלשה יותר. במקום -חופית מכוונת לדרום. ככל שחזית הגלים מקבילה יותר לקו החוף הזרימה האורך -האורך 

חופית, -שבו חזית הגלים מקבילה לחוף )היינו, נקודת המפגש בין שני כיווני ההסעה המנוגדים( לא נוצרת זרימה אורך 

חוף, הזורמים לעבר מקום זה מדרום או מצפון, הולכים ונחלשים עד התבטלותם. נקודת מפגש כזאת נקראת -וזרמי אורך

. הואיל ומקומן ותנועתן של נקודות האתנחתא נשלטים על ידי כיווניהן (longshore nodal point)נקודת אתנחתא חופית 

גורמים   –שהם תכופים, אפילו ִמֵדי יום    –זיתות הגלים ביחס לחוף, אפילו שינויים קטנים מאוד בכיוון הגלים  של ח 

לאורך החוף. של נקודות האתנחתא ולשינויים משמעותיים בעוצמת הזרימה וכיווני ההסעה של החול  לתזוזות גדולות 

כך, למשל, כל הגלים הנעים 

( יוצרים 371°מזרחה )מאזימוט  

חופית לכיוון צפון, -זרימה אורך 

יוצרים נקודת   391°וגלים מכיוון  

אתנחתא בבת ים; גלים מכיוון 

יוצרים נקודת אתנחתא   393.1°

 331°בנתניה, ואילו גלים מכיוון  

אורך יגרמו לזרימה דרומה לכל  

 (Emery andהחוף הישראלי 

Neev, 1960; Goldsmith and

(Golik, 1980  (. 3.33)תמונה 

בגלל מתאר החוף הקשתי 

זווית הפגיעה של כל חזית גלים 

נתונה הולכת וקטנה ככל שהחוף 
 א 

 חוף -אזור התבדרות גלים: זרמי אורך

אזור התכנסות 
-של זרמי אורך

אזור זרימה 
 חופית-אורך

 א

 ב

 ג

 צפון סיני

 מחוז
 דרומי

 אזור השתברות חזקה:
 חוף משתנים-זרמי אורך

 א 

 מפרץ
 חיפה

 מחוז
 צפוני

 

ה   נ ו מ 1ת . 3 ה      3 מ י ר ז ה ת  י נ ב ת  .
  Emery and Neevחופית של  -האורך 

(: חזיתות גלים המגיעות ממערב 3930) 
פוגעות בזווית קטנה כלפי צפון בחוף 
הדרומי של המחוז הדרומי ובזווית 
 . קטנה כלפי דרום בחופו הצפוני

חופיים שנוצרים -הזרמים האורך 
מתכנסים בנקודת האתנחתא, שבה 

‘(. מקבילה חזית הגלים לחוף )מצב א 
שינוי קל של כיוון חזית הגלים כלפי 
צפון יגרום לזרימה צפונה לאורך כל 

ושינוי הכיוון כלפי ‘(,  החוף )מצב ב 
דרום יגרום לזרימה דרומה לאורך כל 

בצפון סיני פוגעות ‘(.  החוף )מצב ג 
חזיתות הגלים בזווית גדולה בחוף 
והזרימה תמיד מזרחה. במפרץ חיפה 

ה         מ י ר ז ה ו  , ם י ר ד ב ת מ ם  י ל ג ה
חופית חלשה. בחוף הגליל -האורך 

כיווני הזרמים משתנים תדיר בגלל 
שינויים קלים בכיוון חזיתות הגלים 
שהן, לרוב, כמעט מקבילות לחוף, 

י  הא ת  הקרקעי לל  בג , -ו ת י לר ו ג ר
שגורמת להשתברות חזקה )מתוך 

(Goldsmith and Golik, 3978. 

 
 . השינוי בכיוון קו החוף של ישראל1.31תמונה 

(Az  ,3003= אזימוט( )מתוך צביאלי.( 
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צפוני יותר, ועמה פוחתת עוצמת הזרימה, ולעתים היא מתהפכת בכיוונה. מִסָבה זו כמויות החול המוסע לאורך החוף 

(. הצטברות חול מצפון למכשולים המזדקרים הימה, כגון 1.3  ; תמונה 7.3-ו   1.3הולכות וקטנות מדרום לצפון )פרקים  

(, אכן מעידים על תנועה    33.31-ו   033.7  033.33  033.37  03.31  3.33שוברי גלים ושרטומות, שנבנו לאורכו )תמונות  

החוף המהירים והחזקים ביותר, אשר בכוחם לעקור ולהפריח את עיקר המסה -חופית של חול דרומה. זרמי אורך-אורך

 –(, ולכן  3.3מערב )פרק  -של גרגרי החול מהקרקעית ולהסיעה, הם אלה הנוצרים עקב הסערות החזקות הבאות מדרום 

הסעת החול לאורך החוף הישראלי היא   –'(  3971-; ניב, מידע בע"פ, אמצע שנות ה 3911)    Emery and Neevכך טענו 

מסכים רוב החוקרים נטו צפונה ואין הצטברות של חול במרחב הימי שבין תל אביב לחיפה. למרות טענה זו, שלה  

העוסקים בנושא זה, מודל הזרימה הזה אינו יכול להסביר מדוע לא הצטברו נפחי חול גדולים בתחום הנדידה של נקודות 

 האתנחתא במרכז החוף של ישראל אחרי אלפי שנים של הסעת חול ממוצאי נהר הנילוס. 

הציעו מודל חדש להסעת החול הנילוטי לאורך חוף ישראל. הם   (Perlin, 1999; Perlin and Kit, 1999)ֶפְרִלין וִקיט  

הראו שחזיתות גלים הנוצרות במוקדי סערה, שמרחקם מהחוף גדול מאוד, נעות אל החוף בקשת רחבה מאוד )אף שהיא 

( 3991-ב   Goldsmith and Golikובעקבותיהם גם    3911-ב    Emery and Neevנדמית להיות חזית ישרה, כפי שהניחו 

זמנית בזוויות שונות שההבדלים ביניהן בדרך כלל קטנים מאוד, אך יכולים להגיע לעשרות מעלות, תלוי -ופוגעות בו בו

(. יתר על כן, גם גובהי הגלים, שמקורם באותה סערה, 3.31במרחקן של מוקדי הסערה שיוצרת אותם מן החוף )תמונה  

שונים בנקודות החוף שבהן זווית 

הפגיעה היא שונה. ניתוח סטטיסטי 

שעתיים, אשר -של נתוני גלים תלת 

 3997-3993זמנית בשנים  -נאספו בו

בתחנות מדידה מול חופי אשדוד 

מ'(, אכן   33וחיפה )עומק מים  

הראה שכיווני הגלים שנמדדו בשתי 

התחנות היו שונים. גם גובה הגלים 

 98-שנמדדו בחיפה היה גבוה ב 

בממוצע מגובה הגלים שנמדדו 

. (Perlin and Kit, 1999)באשדוד  

הזווית בין כיוון חזית הגלים וכיוון 

החוף בנקודת הפגיעה בו היא 

 שקובעת את מאפייני הגלים בנקודה זו.

החוקרים הניחו שכיוון הגלים במים העמוקים טרם פגיעתם בחוף משתנה בצורה קווית )לינארית( לאורך קו      

חוף כלשהו בין שתי תחנות מדידה כאשר מרחקו של מוקד הסערה, אשר יצרה את הגלים, מהחוף גדול יותר -מקביל 

ממרחקן של תחנות המדידה זו מזו. חישוב השינוי בכיוון הגלים ובגובהם לאורך המרחק בין שתי תחנות המדידה נעשה 

מ' עד      1.1-1מ' )   1.1קבוצות במרווחי גובה של    1-כדלקמן: הגלים, אשר נמדדו בשתי התחנות, קובצו על פי גובהם ב 

מ' לא סווגו משום  1.1-מ', שמספרם היה קטן, קובצו בקבוצת גובה נוספת. גלים נמוכים מ 3-מ'(. גלים גבוהים מ 3-3.1

שהם נוצרים בדרך כלל קרוב לחוף על ידי רוחות מקומיות, שהן שונות באזורים שונים, ולכן לא ניתן לקשר ביניהם. 

משנמצאו זוויות הפגיעה של חזיתות הגלים בחופים שמול תחנות המדידה )באשדוד וחיפה(, ניתן לחלק את הפרשי 

השינויים ביניהם לאורך המרחק שבין שתי התחנות )אינטרפולציה לינארית(, להשוות את כיווני הגלים במקטעי המרחק 

לשינויים בכיוון מקטעיהם המקבילים בחוף ולהשתמש במכלול הנתונים כדי לחשב את שטף החול לאורך החוף )פרק 

(. הבדלים קטנים בגובה הגלים הנמדדים בשתי תחנות המדידה יכולים לגרום להסטה זעירה של כיווני הגלים 3.1.3.3

, שטף החול לאורך החוף. טבלת תיקונים של שעוֵרי, ואפילו כיוון המחושבים ובהמשך לשגיאות חישוב גדולות של  

 ( להסעת החול3999)  Perlin and Kit. המודל של1.35תמונה 
 צביאלי(.‘ הנילוטי לאורך חוף ישראל )באדיבות ד
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, מאפשרת חישוב של שטף ) (Perlin and Kit, 1999: Table 4גובה וכיוון הגלים, אשר הוכנה עבור החוף הישראלי  

 הסדימנטים בכל נקודה לאורך החוף בין אשדוד לחיפה.

)א( בזמן איסוף הנתונים, אשר   : (Perlin, 1999; Perlin and Kit, 1999)מגבלות המודל הזה נוסחו על ידי מחבריו  

)אך עד כה לא התקבלו תוצאות מנוגדות   שמשו לניסוח המודל, לא ארעה סערה גדולה והמודל לא נבחן בתנאים כאלה 

)ב( חישובי הסעת   ; ( 39.1.3133א' קיט, מידע בע"פ,    –או המשנות מהותית את התוצאות שחושבו באמצעות המודל  

החול מתאימים לחופים חוליים )היינו החוף היבש וקרקעית הים הסמוכה לחוף( בעלי שיפוע מתון מאוד; )ג( שעורי 

 הסעת החול שחושבו אינם תקפים עבור חופים שכיווניהם משתנים בחדות או בקרבת מבנים חופיים.

יש גם התחשבות בתיקון הזווית הנמדדת של כיוון )חזיתות( הגלים הפוגעים בחופים עקב השינויים המתמידים בין 

)שעור קטן שאין בו כדי להשפיע על תכנון ותפקוד  3.1°-הצפון הגיאוגרפי הקבוע והצפון המגנטי הנודד, שהגיעו עד לכ

, LIFTDRIFTחופית בוצעו באמצעות המודל המתמטי  -המבנים החופיים המזדקרים לים(. חישובי הזרימה האורך 

שפותח במכון ההידראולי הדני, והתוצאות מתאימות לסקרים הבתימטריים, התצפיות מן החופים ותצלומי האוויר. מן 

חופית. שטף הסדימנטים -התוצאות עולה שזוויות פגיעה שונות בחוף גורמות לשינויים מקומיים בכיווני הזרימה האורך

, המושרה הן על ידי הגלים והן על ידי הרוח לאורך חופי ישראל, אכן מכוון )(integrated sediment transportהמתוכלל 

מ'( בין ראש הכרמל ותל אביב מוסע חלק   3-3צפונה וחלקו מגיע למפרץ חיפה, אך לאורך רצועת חוף צרה )עד עומק  

 ;3131ב'( ובחלקו הוא מצטבר מצפון למבנים החופיים הבולטים לים )צביאלי ושות',  3.33מן הסדימנט דרומה )תמונה 

(Zviely and Kit, 2012    (. לזווית הפגיעה של חזיתות הגלים בחופי 33.31-ו   033.7  033.33  033.37  03.31  3.33)תמונות

, ישנה כמובן השפעה גדולה על שעורי נפחי החול המוסעים לאורכם, אך אין 31°-ישראל הדרומיים, שכיוונם גדול מכ

חופי הולכת וגדלה -לה השפעה של ממש על כיוונו צפונה של שטף החול לאורכם. השפעתה על כיוון שטף החול האורך

 Emery and Neev (3911.)( כפי שָצפו 3.33)תמונה  31°-צפונה ככל שכיווני אזימוט החוף הולכים וקטנים מ

 

 . הסעת סדימנטים3.1.3.3

-האנרגיה של הזרמים האורך 

יצבי  ונ החוף מושקעת -חופיים 

בחיכוך בקרקעית הים הרדוד, הסעת 

הגלים במעלה החוף, ערבול מים, 

הרחפת חול והסעתו לאורך החוף 

ובניצב לו. תנועת החול מתנהלת 

במסלול זיגזגי בגלל הזווית שבין 

כיוון הפגיעה האלכסונית בחוף של 

-חזיתות הגלים לבין הכיוון ניצב 

חוף( -החוף של השיפוע המקומי של החוף וקרקעית הים הסמוכה לו, אשר על פניהם חוזרים מימיהן לים )זרם ניצב 

(. כמויות החול המוסעות לאורך חוף כלשהו משתנות תדיר בגלל תנודות במהירות הזרם, עומק ושיפוע 3.33)תמונה  

 הקרקעית, כיוון ושטח הזרימה, וטיב החול )גודל הגרגר, צורה ומשקל סגולי(. 

 (;Inman and Bagnold, 1963שיטות חישוב שונות מקשרות בין אנרגיית הגלים לבין כושרם להסיע חול 

(Mannouijian and Migniot, 1972; Bijker, 1972; CERC, 1973; Komar, 1977( :אי3, אך בכולן קיימים קשיים כדלקמן )

( חוסר נתונים רצופים על תנועת חזית הגלים )משום שהמדידות הנן רגעיות 3ודאות באשר להשפעת סערות; ) -

משנה את אומדן נפח החול המוסע   °3 ( קושי במדידת הזווית של פגיעת הגלים בחוף )הבדל של  3ונקודתיות(;   ) 

( השפעות מקומיות של פיתולים בקו החוף, שוניות ותווי קרקעית אחרים;              3בעשרות אלפי מטרים מעוקבים(; ) 

( הערכות לא מדויקות של גודל הגרגר ואומדן לא בדוק של כמות החול הזמינה להסעה. יתר על כן, כל הפרמטרים 1) 

 . הצטברות חול גדולה מצפונו של דורבן במרכז הטיילת בחוף 1.33תמונה 
 ).3.5.3033צביאלי, ‘ תל אביב מזו שמדרומו )צילום: ד
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האלה מבטאים צילום של פרק זמן 

מסוים בלבד, יציג יותר או פחות, אך 

סערות גדולות או שינויים בכיווני 

הגלים עלולים לשנות מאוד את כל 

התמונה. בגלל השינויים האלה, 

האומדן של כמויות החול המוסעות 

לאורך החופים בכל שיטה שהיא גס 

ודאות רבה )פרק -מאוד ולוקה באי 

1.3 .) 

ן  מ ת  ח א ב ב  ו ש י ח ת  ו א צ ו ת

השיטות המקובלות ביותר מראות כי 

מנפח החול המוסע נעים   91-718

ברצועת המשברים, מרביתם בעומק  

בלבד במפתן   318-31-מ', ו   3-1.1

מ' )א' קיט,   31הרדוד, עד עומק  

Golik et al; 3111מידע בע"פ,   ., 

(1996a, b; Golik and Rosen, 1999  (. 3.37)תמונה 

, תוצאות החישובים של כושר הסעת 3118-אף כי השגיאה בחישוב כמויות החול המוסע יכולה להיות גדולה מ 

(, 7החול מאפשרות להבין את תהליכי הצטברות או סחיפת חול לאורך החופים ואת תהליכי הגידוד בחופי צוקים )פרק  

(. על פי רוב, תצפיות השדה מאשרות את דגם הזרימה החופית: 1.3ונותנים מושג טוב על מגמותיהם ושינוייהם )תמונה 

(. במרכז הארץ )חוף השרון( 7.9בדרום הארץ )חוף פלשת( מצטבר חול מדרום למכשולים בדרכו ונגרף מצפונם )תמונה 

קיימת בדרך כלל, אך לא תמיד, העדפה קלה לצבירת חול מדרום למכשולים בדרכו, גריפה מצפונם וגידוד חופים 

; 1.3בעוצמה חלשה יחסית, ואילו בחוף הכרמל נצפית גם הצטברות חול מצפון למכשולים וגריפה מדרומם )פרק  

 (.33.31-ו 3.33תמונות 

c)כמות החול המוסע בניצב לחוף   ross -shore current)                        ן אינה קלה למדידה, ואף לא לאומדן אמי

(CERC, 1984, 1: 4-65)כמותיות, אשר נשענו בעיקר על בדיקת שינויים בצדודית החוף )עיטם, -. נעשו מעט תצפיות לא

( ושינויים בתימטריים 1.3.3)פרק    Bowman and Goldsmith, 1983; Kit et al., 2000); 3991; באומן וגולדסמיט, 3973

)פרק   (Bowman et al2, 1988a, b), מדידות מהירות של זרמי פריצה  (Bruun, 1978)החוף -בקרקעית רצועת הים סמוכת

ומתוך   (Delft Hydraulics, 1994)חוף  -חופית עקב תנועת חול ניצבת -(, חישוב שינויים במהירות הזרימה האורך 3.1.3

מעריכים שבשנה רגילה   Golik et al.,1996a)( . גוליק ושותפיו  (Kit and Pelinovsky, 1998)תוצאות ממודלים מתמטיים 

מ"ק חול בניצב לכל מטר מהחוף, וכי נפח זה מוכפל או משולש בשנים סוערות. בעונות רגועות, בעיקר  311-מוסעים כ

(;Bascom, 1964, החול מוסע בעיקר אל החוף  1.131-כאשר תלילות הגלים )היחס בין גובה הגל לאורכו( קטנה מ 

(Rosen, 1981 ( מרבית ההסעה היא מהחוף 1.131-, ואז רצועת החוף מתרחבת. בעונות סערה )תלילות גלים גדולה מ

 (.1.3.3לים, ורצועת החוף נעשית צרה )פרק 

 

 . זרמי פריצה3.1.3

הגלים המגיעים מהים הפתוח עורמים מים לאורך החוף. השיפוע של פני המים הנערמים תלוי בעוצמת המשברים 

ותכיפותם, שיפוע, עומק ותבליט הקרקעית, ושטח הזרימה בין החוף לשרטונות. כל זמן שהגלים מסוגלים לקיים שיפוע 

החוף שורר שיווי משקל דינמי, ונפח המים העולים אל החוף שווה לנפח המים החוזרים אל הים -מתון בפני הים סמוך

 

. הסעת סדימנט שנתית לאורך חופי ישראל בהתאם לעומקי המים: נפח 1.37תמונה 
הסדימנט המוסע נטו צפונה לאורך כל אחד מקווי העומק הוא ההפרש בין נפח 

 Bijkerהסדימנט המוסע צפונה ונפח הסדימנט המוסע דרומה, המחושבות לפי נוסחת 
)גרפים בקווים דקים(. הגרף העבה מתאר את ההסעה השנתית המצטברת )מתוך

(Golik et al., 3993a . 
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הפתוח. כאשר נפח המים הנערמים סמוך לחוף גדל מאוד עקב אי יכולתם של מימי גלים הנשברים ברצף מהיר מעל 

חופיים הנעים בכיוונים מנוגדים השיפוע של פני -שרטון לחזור בקלות אל הים הפתוח או כתוצאה מפגישת זרמים אורך

הים נעשה תלול, ומעבר לערך סף תלילות כלשהו, שאותו אין הגלים מסוגלים לקיים, נוצר עומד ההידרוסטטי 

(hydrostatic head)   גבוה, שגורם למים הנערמים לזרום במהירות גדולה חזרה הימה בנתיב ניצב לחוף. זרמים כאלה

 .  (rip currents)נקראים זרמי פריצה

 31Shepard et-( נחקרו כבר מאמצע המאה ה 3.39זרמי הפריצה והמורפולוגיה של קרקעית הים שהם יוצרים )תמונה 

al.,) (1941; Shepard and Inman, 1950, 1951   בגלל המשברים

המתפתחים לאורכו של רכס השרטון הפנימי הסמוך לחוף )שהוא 

( 3.3.3.3קו המשברים, פרק    –האזור הרדוד ביותר בקרבת החוף  

גבוה רומו של מפלס הים שמעליו מזה של הים המכסה את 

(. 1.3-ו   3.33המרזבה הפנימית בין השרטון לחוף היבש )תמונות  

ככל שהים המכסה את שרטון החול רדוד יותר ִמשבריו גבוהים 

יותר, וכך גם רום מפלסו. העומד ההידרוסטטי הגבוה, שמתפתח 

באזור המשברים, גורם לדחיקתם של מי הים אל המרזבה ובתוכה 

חופיים מנוגדים בכיווניהם, -לצדדים, וליצירת זרמים אורך 

מ' אל   71-11שזורמים בה במהירות ההולכת וגדלה למרחק של  

מקומות שבהם מפלס הים נמוך יותר. הזרמים האלה חופרים 

בחוף היבש שלצדם, גורפים ממנו סדימנטים ומשווים לו צורה 

הכיוון האלה גֵבהים -קעורה. בנקודות המפגש של הזרמים מנוגדי

פני הים, והמים, הנדחפים מהמרזבה הרדודה שבין החוף 

והשרטון אל הים הפתוח, חותרים בשיפולי השרטון הפונים אל 

החוף כמה שלוחות הזנה רדודות, שמתלכדות לתעלת פריצה 

(. 3.39צרה ברוחב מספר מטרים החוצה את השרטון )תמונה  

ס"מ   311-11  –הזרם בתעלות הפריצה הצרות מהיר מאוד  

 (Bowmanס"מ בשניה   331בשניה, ובישראל נמדדו מהיריות עד  

(et al2, 1988a, b, 1992; Rosen, 1998a –  גלים כמעט ואינם נשברים בהן. זרימת )ובגלל עומקן )יחסית לרכסי השרטון

, מתחוללת בכל גובהה של עמודת המים, מפני הים עד לקרקעית התעלה, (pulsations)הפריצה, המאופיינת בפעימות  

ראש )” ובכוחה להסיע חול גס, צדפים וחלוקי סלע. בים הפתוח, מעבר לשרטון, מתרחב זרם הפריצה למעין מניפה  

על מי הקרקעית. זרם הפריצה, “  רוכב ” וזרם הפריצה מתבדר לכל הכיוונים כשהוא מאבד מגע עם הקרקעית ו “(, הזרם

המסוכן מאוד לרוחצים בים, מתפוגג מעבר לרצועת המשברים במרחק קצר מהשרטון, תוך יצירת מערבולת איטית, 

שקוטרה עשרות מטרים, אשר מימיה חוזרים ומצטרפים למי הגלים העולים אל החוף. תצפיות הראו כי זרמי הפריצה 

 .(Rosen, 1998a)פעמים רוחב רצועת המשברים  3-מול חופי הארץ מתקיימים עד מרחק השווה ל

כמתואר לעיל, מתפתחים לאורך חופים   (cell circulation)תאי פריצה, שבהם נעים המים בתנועה מעגלית מחזורית  

מ', וביטוים המורפולוגי הוא בחוף קעור קמעא בעורפו של זרם הפריצה ובתעלת  311-311ישרים. אורכם אינו עולה על 

החוף הפנימי )הראשון מהחוף(. הם חוזרים על עצמם לאורכו של החוף ויוצרים -פריצה, שחוצה את שרטון החול מקביל

 (. 3.39)תמונה  3.9טופוגרפיה ריתמית

(ישרה, -ההופעה הריתמית של תאי הפריצה יוחסה לפעולת גומלין בין גלי גיבוע, שמגיעים אל החוף בזווית )כמעט 

 

 

 . זרם פריצה וקו השרטונות. 1.38תמונה 

ה
זב

מר
 

_______________ 
 ( הם גם כן תווים טופוגרפיים חופיים ריתמיים, הנוצרים על ידי אותם גורמים.1.1.1( וסהרוני חוף )פרק 1.1.3שרטונות סהרוניים )פרק  1.3
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, שנע לאורך החוף  edge wave)–לגל סף )שם אחר: גל קצה  

 (Bowen,1969; Bowen and Inman,1969)בניצב לגלי הגיבוע  

(. גלי סף נוצרים כתוצאה משינויים באנרגיית 3.31)תמונה  

 (Gallagher, 1971; Bowen andהגלים המגיעים אל החוף 

(Guza, 1978; Herbers et al., 1995 שהשתברותם )פרק ,

( לוכדות אותו ומתוות את 3.3.3.3( וִתחזּורם )פרק  3.3.3.1

 (Eckart, 1951; Ursell, 1952; Bowen andהחוף-מסלולו צמוד

(Inman, 1971 רבים מגלי הגיבוע, הנעים אל החוף בקבוצות .

(, דומים, אך אינם זהים, לשכניהם 3.3.3.3פרק  –)שיירות גלים 

הם קטנים או גדולים יותר. השינויים מידי רגע בגובה הגלים   –

י  כ ו נמ ם  י י ו נ שי ל ם  י רמ ו ך -ג ר או ה ם  ר בז ת  רו די י           -ת פ חו

(, שיוצרים את גל 3.1.3.3הגלים בקרבת קו המים )פרק  -מּוְשרה

הסף. לגל הסף תדירות נמוכה, מחזור של מספר דקות, הדומה 

או זהה למחזור של גלי הגיבוע שיצרו אותו, אורך גל בן 

קילומטר אחד בֵקרּוב ומשרעת )גובה הגל(, שדועכת ביחס 

לכיוון הים הפתוח )  exponential  –מעריכי )אכספוננציאלי  

התאבכות של שני   ונעלמת במרחק קצר מעבר לקו המשברים. 

גלי סף בעלי תדירות, אורך גל ומשרעת זהים, הנעים בכיוונים 

מנוגדים וחולפים זה דרך זה, יוצרת גל סף עומד )תמונה 

קבועות, שבהן משרעת התנודות אפסית )היינו,   nodes)  –ב'(. גל עומד מאופיין בנקודות צומת )או נקודות מפגש  3.33

קבועות במקומן, שבהן המשרעת מרבית, אשר   (antinodes)תנועה אנכית של המים איננה מתחוללת(, ובנקודות טבור  

 מציינות את מקומות השיא של התרוממות והשתפלות המים בעת חלוף הגל. 

כאשר פוגע גל הגיבוע בגל הסף 

העומד, הניצב אליו, הם מתאבכים. 

הגלים הְמֻאָבִכים התוצאיים בעלי 

המשרעות הגדולות ביותר נוצרים 

ם  ו ש מ  , ם י ר ב ש מ ה ו  ק ך  ר ו א ל

שהמשברים הם הגלים הגבוהים 

ת  בנקודו ף.  החו ית  בחז ותר  בי

הצומת של גל הסף העומד גובה 

הגל המאובך התוצאי הוא כגובה גל 

הגיבוע הנשבר משום שבנקודה זו 

גל הסף אינו נע ואינו תורם מאומה 

ג'(. 3.33בעת ההתאבכות )תמונה  

 –מופע, גובה הגל התוצאי הוא המרבי )סך משרעות גל הגיבוע וגל הסף  -בנקודות הטבור, שבהן מתאבכים גלים שווי 

מופע, גובה הגל המֻאָבך -היינו, משברים גבוהים(, בעוד שבנקודות הטבור שביניהן, שבהן מתאבכים גלים הפוכי 

ד'(.  -ג'3.33היינו, משברים נמוכים( )תמונות  –התוצאי הוא הנמוך ביותר )ההפרש בין המשרעות של גל הגיבוע וגל הסף 

העומד ההידרוסטטי הגבוה, שמתפתח באזורי המשברים הגבוהים, דוחק את מי המרזבה שבין השרטון והחוף לעבר 

הכיוון, ובהמשך את זרמי הפריצה ואת תנועת ההקפה -החוף מנוגדי -אזורי המשברים הנמוכים ויוצר את זרמי אורך 

 

 חוף: משרעת-. ִמְתַות מחשב של גל סף עומד מקביל1.10תמונה 
 .Cutchin and Smith, 3971)הגל דועכת לכיוון הים הפתוח )מתוך 

 

 פסגת
 הגל

 )טבור(
 צומת

 צומת

 אפיק
 הגל

 )טבור(

פסגת 
 הגל

 )טבור(

 
טופוגרפיה  –. זרמי פריצה וקו השרטונות 1.39תמונה 

קווי משברים וזרמי פריצה  –ריתמית: )א( תצלום אוויר 
חוף אופקיים שחורים( מול חוף החותרים -)פסים ניצבי

. )ב( תרשים של Bowman and Goldsmith, 3981))מתוך 
 זרמי פריצה וקו השרטונות בקנה מידה דומה.

 א ב 



55 

 

י  א ת ב ם  י ה י  מ ל  ש ת  י ל ג ע מ ה

ה'(. 3.33-ו   3.39הפריצה )תמונות  

רמי הפריצה  ז ן  בי ם  המרווחי

רגולריים ושווים באורכם לאורכו 

של גל הסף, משום שזרמי פריצה 

זורמים בתוך אזורי המשברים 

הנמוכים המצויים מידי כל נקודת 

 ד'(.-ג'3.33טבור שניה )תמונה 

תבנית )מודל( גל הסף העומד 

ת  י נ ב ת א  י ה ל  י ע ל ת  ר א ו ת מ ה

 (forcingהידרודינמית מקובעת 

( t emp la te ף , שמטביעה בחו

ם  ם מורפולוגיי ובקרבתו תווי

ריתמיים, המשקפים אותה בלא 

ם  י כ י ל ה ת ל ו ם  י א נ ת ל ה  ק י ז

המורפודינמיים )היינו לזרמים, 

סוג, הובלה, סחיפה   –לסדימנטים  

ת   רו ב צט ה   –וה י ג ו ל פו ר ו מ ל ו

 (Komar, 1973; Guzaהמקומיים( 

and Inman, 1975; Inman and 

(Guza, 1982 ְתֵקפותה של תבנית .

גל הסף העומד מותנית בגלי גיבוע 

(ישרה, אבל לעתים קרובות מאוד מערכות גלים אקראיים                       -רגולריים וממוינים, המגיעים אל החוף בזווית )כמעט 

ממוינים הן שמגיעות אל החוף מכיוונים שונים ופוגעות בו בזוויות שונות, ותווים ריתמיים עדיין מתפתחים לאורכו -ולא

Sonu, 1973) 0    וכןDzigaw's web pages; Entsminger, 2002  –    יתר על כן, מבחני שדה 1.3.3סהרוני חוף, פרק .)

מדוקדקים לא תמיד הצביעו על קשר בין גלי סף עומדים ותווים מורפולוגיים ריתמיים, ובבדיקות מחמירות אחרות כלל 

 (Holland and Holman, 1996; Coco et al., 2000, 2001, 2003; Masselink et al., 2004; Cocoלא נתגלו גלי סף עומדים 

and Brad Murray, 2007  ,ואחרים(. על אף כל אלה, מנגנון היצירה של תווים מורפולוגיים ריתמיים, ובהם תאי פריצה

, ואפילו במאמרים (Woodroffe, 2003)המבוסס על תבנית גל הסף העומד, הנו עדיין ההסבר השולט בספרי הלימוד  

 .(Johnson, 2005)חדשים 

משוב מאורגן עצמית חולשתה של תבנית גל הסף העומד הביאה בעשור האחרון לפיתוח תבנית )מודל( חלופית של  

(self-organization model) .אשר נוסח לראשונה על לפי מודל זה, , שאינה מותנית בתבנית מקובעת של תנודות גל עומד

התבנית המחזורית של תווי החוף היא תבנית מורפולוגית דינמית, שמתהווה ברציפות Werner and Fink   (3993  0)ידי  

כתוצאה מפעולות גומלין )משוב או היזון חוזר( בין המים הזורמים והסדימנטים שהם מובילים, ובין אלה לתווים 

תבנית המשוב המאורגן עצמית נשענת על המורפולוגיים המתהווים )תווים מתפתחים, נשמרים או נהרסים ונמחים(.  

 (,Werner and Finkמחשב מתקדמות   (simulations)זמן, מודלים מספריים מפורטים והדמיות  -תצפיות שדה ארוכות 

(1993; Coco et al., 1999, 2000, 2003; Coco and Brad Murray, 2007; Dzigaw ’s web pages המודל גורס שדי .

בשינויים מקומיים זעירים בתכונותיהם של הגלים הנעים אל החוף, כגון שינוי במהירות הגל כתוצאה מהתאבכות עם 

גלים אחרים, או בהפרעות טופוגרפיות זעירות בקרקעית הים, שגורמות להאטה )או האצה( מקומית של הגלים, כדי 

 

 . היווצרות של זרמי פריצה: התאבכות של גלי גיבוע )א( וגל סף1.13תמונה 
 עומד )ב( סופה גל תוצאי )ג(, היוצר אזורי משברים גבוהים ונמוכים לסרוגין
 מעל השרטון הפנימי )ד(. הפרש העומד ההידרוסטטי בין אזורי המשברים

 זרמים –הגבוהים והנמוכים דוחף מים, שזורמים בתנועה סיבובית 
 כיוון )ה( וזרמי פריצה, שמתבדרים מעבר לשרטון-חופיים מנוגדי-אורך

 .Komar, 3973)-ו Bowen and Inman, 3939)תרשים מבוסס על 
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 להתניע תהליך של שינויים טופוגרפיים, שסופו יצירה )או הריסה( של תווים מורפולוגיים ריתמיים. 

התגבהות מקומית זעירה בפסגתו של שרטון החול הפנימי מקטינה קמעה את מהירותו של הגל הנע אל החוף, כושר 

הנשיאה של מימיו פוחת וחלק מן הגרגרים הגסים המרחפים במים שוקע על הקרקעית. ֶצֶבר הגרגרים הזה ֵמֵאט עוד יותר 

את הגל העוקב, וגם ממנו שוקעים גרגרים גסים שהוא נושא, וחוזר חלילה. וכך, בכל המקומות לאורך פסגת השרטון 

(, שבהם עומק המים רדוד מהממוצע בגלל התגבהות כלשהי, מתעצמת 3.3.3פרק    –)היינו, לאורכו של קו המשברים  

שבירת הגלים, רומו של מפלס הים המקומי ָגֵבַה וזרימת המים אל החוף מתחזקת. תהליך זה גורם ליצירת תאי הפריצה 

וזרימת המים המעגלית בתוכם כפי שתואר לעיל: הזרמים, שמגיעים אל המרזבה בין השרטון והחוף, מתפזרים בה 

לצדדים במקביל לקו החוף, ומנקודות פגישתם של אלה, שבהן ָגֵבַה רומו של מפלס הים, זורמים המים חזרה אל הים 

(Falqués et al., 2000; Coco and Bradהפתוח בניצב לחוף בתוך האוכפים בין הפסגות הגבוהות בשרטון החול  

(Murray, 2007    ( וחורצים בהם תעלות פריצה. תאי הפריצה מתפתחים וִנְדָגִשים לאורכו של החוף ככל 1.33)תמונה

(. מאידך גיסא, גלים חלשים, שאינם נושאים 1.3.3פרק  –שהתהליך הזה נמשך )ובסופו נוצרים שרטונות חול סהרוניים 

סדימנטים רבים ושאינם נשברים לגובה רב בעת שהם חולפים על פני השרטון הפנימי, אינם יכולים ליצור ו/או לַשֵמר 

 תאי פריצה, ואלה, אם הם נוצרו בעבר, נהרסים ונמחים.

קיום, אשר מגיבים במהירות לשינויים במצב הגלים. ככל שהגלים נמוכים יותר זרמי -זרמי הפריצה הם זרמים קצרי 

הפריצה לאורך החוף רבים יותר, אך הם איטיים וחלשים, וככל שגלי הגיבוע גֵבהים מספר זרמי הפריצה לאורך החוף 

קֵטן, אבל זרימתם מהירה וחזקה יותר. ככל שהים רדוד יותר זמן קיומם של זרמי הפריצה ארוך יותר. זרמי פריצה אינם 

. זרמי הפריצה, כמו גם השרטונות שלצדיהם, משנים (Komar, 1976)נוצרים באזורים של גלים גבוהים או נמוכים מדי  

, ושינויים במצב הגלים גורמים לנדידה של נתיביהם (Sonu, 1973)את כיווניהם עם השינוי בזווית הפגיעה של הגלים  

 (.Bruun, 1954 –מ' לשנה בממוצע  30111-לאורך החוף )כ

 

 רוח-חופיים מושרי-. זרמים מול3.7

 חופיים-. זרמים מול3.7.3

ִכי )תחום שאון הגלים, היינו אזור המשברים(, בירכתי החוף )תמונה   (, דועכת השפעת הגלים 1.3מעבר לאזור הדֳּ

במהירות, ושוב הם אינם יכולים לַיצר זרמים. ככל שמרחיקים מהחוף עולה השפעת הרוחות המקומיות והעונתיות, 

ועליה מתווספת גם השפעה של רוחות לא מקומיות, המגיעות לאזור הזה. נוסף על הגלים הנעים לעבר היבשה שהרוחות 

(, המתפתחים בפני הים בעת (shear stresses(, גורמים מאמצי הגזירה  3.7-ו   03.1  3.3; תמונות  3.3.3.3יוצרות )פרק  

 (, להנעת המים. 3.3.3נשיבת הרוחות )פרק 

מ'   31-החוף, המשתרעת בין הקצה המערבי הרחוק של רצועת המשברים )עומק כ -מרחקה של רצועת המים מקבילת

ק"מ גם בדרום הארץ, ששּולֹו הימי רחב.   31מ', מהחוף קצר, והוא אינו עולה על    31-31במזג אוויר שכיח( עד עומק  

רכיב הרוחות, הפונה אל היבשת, מניע את מי הים לכיוונה ועורם אותם לאורך החוף. רוב הסערות הגדולות מרימות את 

 (,Striem, 1974; Rosenס"מ   91-71-ס"מ מעל למפלס הים השקט, ולפעמים אף ב   11-31-מפלס הים בקרבת החוף בכ 

(1998a, b ככל שהרוח עזה יותר וככל שזווית הפגיעה של המים הנעים בחוף )כיוונם ככיוון חזיתות הגלים הפוגעות .

בחוף( גדולה יותר רום מפלס הים בקרבת החוף גבוה יותר והתגבהות המים חורגת מאזור הדכי הרחק אל הים הפתוח. 

העומד ההידרוסטטי, הנוצר עקב השיפוע של פני המים, ָגֵבַה וגורם למים הנערמים לזרום לאורך החוף. כיוון הזרימה, 

 (. 3.1.3.3המותנה בזווית הפגיעה בחוף, הוא בדרך כלל צפונה ובחלק מהזמן דרומה )פרק 

החוף ברצועת המים הנדונה איננה חסומה על ידי היבשת, ומאמצי הגזירה -דרכם של רכיבי הרוחות מקבילי 

רוח  -המתפתחים במים כתוצאה ממשבי רוחות עזות מניעים נפחי מים גדולים מאוד בכיוון זה ויוצרים זרמים מושרי 

wind-induced offshore currents)((Kit and Sladkevich, 2001) .  הרוח מקבילה לקווי -על פי רוב, תנועת הזרמים מושֵרי

מהזמן( כיוונם הוא   718חופיים. ברוב הזמן )לפחות  -זרמים מול   –העומק של קרקעית הים ולקו החוף, ומכאן שמם  
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ך  ו מ ס ם  י מ ה ת  מ י ר ז  . ה נ ו פ צ

ל  ל ג ב ת  ט א ו מ ם  י ה ת  י ע ק ר ק ל

התפתחות של מאמצי גזירה סמוך 

 )(bottom stressesלקרקעית הים  

עקב החיכוך של חלקיקי המים 

הזורמים, שתנועתם ערבולית, 

turbulent frictבקרקעית   ion) ( .

מאמצי הגזירה במים הסמוכים 

לקרקעית מנוגדים בכיוונם למאמצי  

י  ר ש ו מ ה  ר י ז ג , -ה ת ו ח ו ר ה

 שמתפתחים במים ומאזנים אותם.

ם -בקיץ הזרמים המול  חופיי

ת  י ת נ ו ע ה ם  ת ו ר י ה מ  , ם י ש ל ח

הממוצעת בפני הים אינה עולה על 

3 ת   1 ת וח פ א  הי ו ה  י נ לש "מ  ס

חופיים חזקים -מערביות זרמים מול -בשעורים ניכרים ככל שעומק המים גדל. בחורף מחוללות רוחות הסערה הדרום 

ס"מ לשניה   11-מהירות זרמי הקרקעית, שנמדדה מול חוף אשדוד, הגיעה ל   . בפני הים ובעמוד המים עד לקרקעית הים 

(. 3.33)תמונה    (Levine, 1996; Kit et al., 2000; Levin et al., 2009)(  31°ויותר וכיוון רובם הקביל לקו החוף )אזימוט  

רובם הגדול גרגרי חרסית וסילט )טין(, אך גם הרבה מאוד   –בכוח הזרמים האלה לסחוף ולהסיע נפחי סדימנט גדולים  

מחזור העושים את דרכם אל החוף )תמונה -גרגרי חול דק, אשר נעקרו מהקרקעית והורחפו על ידי גלי סערות ארוכי 

( זרמי 3137עד ספטמבר  3131מדדו ברציפות במשך שנה תמימה )מספטמבר  (Katz and Crouvi, 2018)(. כץ וכרובי 1.1

מ'.   31ק"מ מהחוף ובעומק    3קרקעית סמוך לקצהו המערבי של מסוע הפחם של תחנת הכוח בחדרה, במרחק  

כיווניהם התחלפו לעתים קרובות, אך אלה השכיחים, בייחוד המהירים שבהם  ס"מ/שניה.   11הגיעו למהירות   הזרמים

תמונה   –  33°(, כמעט במקביל לחוף )אזימוט  1°ס"מ/שניה, זרמו צפונה )אזימוט    33-אשר הגיעו למהירות גבוהה מ 

זמנית נמצא ִמְתָאם )קורלציה( מובהק בין מהירות הזרמים, כיווניהם וכמות גרגרי -(. בין הפרמטרים שנבדקו בו 3.33

מ'(. לאורך רוב   3.1-הזרמים )גלים משמעותיים גבוהים מ -הסדימנט שהם נשאו לבין גובהם וכיוונם של הגלים ַמְשֵרי 

מהירות שהיה די בה כדי לעקור ולהפריח   –ס"מ/שניה    33-ימות השנה )מצב ים רגיל( היתה מהירות הזרמים קטנה מ 

ולהסיעם בכיוונים שונים. עיקר הסעת הסדימנטים התרחשה בעת    (re-suspension)גרגרי סילט וחרסית מהקרקעית 

מזמן התצפית. במאורעות אלה נוצרו זרמי קרקעית  38-אנרגיה, שהיו פעילים לאורך כ-מאורעות עתירי –סערות החורף 

מ"מ( והעלו את שטף   3.13מ'/שניה( בכיוון צפון, שעקרו והפריחו גם גרגרי חול דק )קוטר חציון   33-מהירים )יותר מ

( והירידה בהספקת סילט 1.3)פרק    3913-מביתר ימות השנה. מאז סכירת הנילוס ב   11ם גדולים פי  י לנפח   הסדימנטים 

וחרסית נילוטיים למפתן של ישראל ְמַנִפים זרמי הקרקעית ביעילות את הסדימנטים הדקים מן הקרקעית ומותירים בה 

 (.3.3חול וחצץ )רסק ביוגני ושברי כורכר( בשעורים שהולכים וגדלים )פרק 

 Emery andהחוף של -חופי מקביל לחוף הנה חלק מתבנית הזרימה מקבילת -הסעת חול צפונה באמצעות זרם מול 

Neev   (3911  החולות הזמינים להסעה על קרקעית הים הם חולות, אשר  3.1.3.3( )פרק .) ” מערבה מהרצועה “  נמלטו

הרוחות ממערב לרצועת המשברים, ושקעו ומלאו ביחד עם -הגלים אל האזור מושרה -החוף ומושפעת -החולית סמוכת

מ', רוחב המרזבה           31-31טין וחרסית נילוטיים את המרזבה בין רכס הכורכר החופי והרכס המזרחי הטבוע )עומקו  

(. מסלול ההתפשטות של מי השטפונות העונתיים של נהר הנילוס )קודם 3.3)תמונה  Almagor et al., 2000)(ק"מ(  3-3.1

אבקת צמחים, שמקורם באפריקה   לסכירתו( מול חופי צפון סיני וישראל, הצטברות של מינרלים כבדים וקלים ושל 

 
 3009-3003רוח, אשר נמדדו ברציפות בשנים -חופיים מושרי-. זרמים מול1.13תמונה 

 מתחת לפני הים;‘ מ 3-1.5)א( מדידות בעומק ‘. מ 33.5מול אשדוד בים שעומקו 
 .Levin et al., 3009)מעל קרקעית הים )מתוך ‘ מ 1-3.5)ב( מדידות בעומק 
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“ אורות רבין ” פחם סביב מסוע הפחם של תחנת הכוח  -המזרחית, ונדידה צפונה של גרגרי פחם, שנפלו מאניות פורקות 

 1.3; תמונה  1.3חופיים על פני המפתן היבשתי )פרק  -בחדרה, על קרקעית הים מתחתיו מצביעים על נתיבי זרימה מול 

 וציטוטי מקורות שם(. התפתחות של תעלות גריפה בירכתי החוף לאורך צינורות דלק על הקרקעית של חברת קצא"א

( 1.3( ולאורך מסוע הפחם בחדרה ותצפיות אחרות )פרק  7.3)תמונה    ) (Kit and Sladkevich, 1996מדרום לאשקלון  

חופיים    -מלמדים גם הם על הסעת סדימנטים פעילה על פני קרקעית המפתן היבשתי. בכוח הגלים והזרמים המול 

ק"מ מהחוף מול תל   31-מ' )כ   31-הרוח לעקור ולהפריח גרגרי חול וטין )סילט( מקרקעית הים עד לעומק כ -מושרי 

, כפי שאכן מעידות פלומות של סדימנטים דקים וחלקיקים אחרים (Rohrlich and Goldsmith, 1984)אביב( ולהסיעם  

 ,.Otterman et al; 3993; מאיו,  3993)כגון כלורופיל( המרחפות במי הים מול חופי מצרים וישראל )קרניאלי ושות',  

1974 (Rohrlich and Goldsmith, 1984  המים לאזור הדכי -(. חילופי חול בין ירכתי החוף עמוקי3.33; תמונה 3.1.3)פרק

מתרחשים כאשר צדודית החוף אינה נמצאת בשיווי משקל עם סביבתה, כפי שקורה בחופים לצד מכשולים גדולים, 

 (.1.1; תמונה 1.3המזדקרים הרחק הימה, כגון נמלי עזה ואשדוד ומעגנות גדולות אחרות )פרק 

מ'( והמדרון היבשתי פועלות רוחות חזקות לא מקומיות,  31-על פני המפתן היבשתי החיצוני )עומקי מים גדולים מכ

 הרוחות בים הפתוח  . ) Kunitsa et al., 2005;  3991הנושבות במשך זמן רב על פני שטחי ים גדולים מאוד )רוזנטראוב,  

גורמות להנעה של מסות מים עצומות. מהירות התנועה בגוף המים העבה מואטת מאוד עם עומק המים. החיכוך 

הערבולי של המים סמוך לקרקעית הים העמוק פוחת מאוד, תנועת המים נעשית שכבתית )למינרית( יותר, נפחי המים 

המתעצם של גופי המים הנעים זרימתם נעשית יציבה וקבועה יותר.  (inertia)הרוחות גדלים, ועקב כוח ההתמדה -מונעי

כמו כן, בעומקי מים גדולים מתגברת השפעתו של כוח קוריאוליס על גופי המים הנעים, וכיוון התנועה של המים 

 העליונים מוסט יחסית לכיוון תנועתם של המים העמוקים.

 (Rozentraub andקרקעית עונתית במפתן היבשתי נמדדה במשך כמה תקופות קיץ ותקופות חורף מתון-זרימה סמוכת

(Brenner, 1991; Rozentraub et al., 1993; Kit et al2, 2000 0    לשניה   ' מ   1.1ומהירותה המרבית אינה עולה על

מזרחי של -. תצפיות אלה תואמות דגם מתמטי של הזרימה באגן הדרום Kit and Sladkevich, 2001) ;3991)רוזנטראוב, 

 . (Brenner, 1997) הים התיכון

בכוחן של תנועות המים על קרקעית המפתן היבשתי החיצוני העמוק להסיע סדימנטים דקים על פניה, כפי שמעידים 

מ'( וארוכים )מספר קילומטרים( על פני המפתן היבשתי החיצוני  111-91מ', אורך גל  31-1.1גלי טין גבוהים )משרעת 

חופית: )א( פלומת סדימנט מרחף, שנעה מדלתת הנילוס לאורך חופי סיני וישראל, מתפוגגת מול מרכז -. זרימה מול1.11תמונה 
( חלקיקים מרחפים )כלורופיל בתוך אצות?( מול חופי הכרמל, מפרץ 3-; )בNOAA/AVHRR) 13.8.3995ישראל )הדמיית לווין, 

חיפה והגליל המערבי. אלה אינם סדימנטים גרגריים, שנכלאים במפרץ חיפה ואינם חורגים ממנו צפונה אל מעבר לבליטת עכו; 
( החלקיקים המרחפים 3( הזרימה מדרום צפונה; )3( נתיבי ההסעה מסומנים בקווים צהובים דקים על גבי הדמיית הלווין; )3-)ב

( הקו המרוסק מסמן נתיב זרימה 3חוף; )-חופית סמוכת-( אך בחלקם הם חוזרים דרומה בזרימה אורך1נכנסים אל מפרץ חיפה, )
 .MOS, 33.9.3993)חופית, שפוסחת על מפרץ חיפה וממשיכה צפונה מול חוף הגליל )הדמיית לווין, -מול

  1-ב  2-ב א

0 

1 

3 

0 
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(, סימנים של גריפת סדימנטים, אשר נצפו עד קצה המפתן 3)פרק    Schattner et al., 2015);  3133)מקובסקי ושטנר,  

א'(. אך שלא כסברתם של 1.3; תמונה  1.3ותצפיות אחרות )פרק    (Golik, 1993; Fugro, 2012a, b)מ'   331-311בעומק 

Emery and Neev (3911אין בכוח הזרמים המול ,)-הרוח הפועלים באזור העמוק של מפתן היבשת להזין -חופיים מושרי

(. הם דועכים ומתפוגגים זמן רב לפני 1.1; תמונה 1.3החוף הרדודה אלא בצורה מוגבלת )פרק -בחול את הרצועה סמוכת

Kunitsa et al.   (3111 ,). תוצאות המחקר של  ) Kit and Sladkevich, 2001( חדירתם אליה בגלל חיכוכם בקרקעית הים  

 מים במפתן היבשת, מחזקות את הטענה הזו. -חופי עמוק-המתארות את התפתחותו של אזור החדירה של זרם מול

 

 . פלומת סדימנטים מרחפים3.7.3

הרוח עוקרים גרגרי סדימנט דקים מקרקעית הים הרדודה מול חופי -חופיים מושרי -כאמור לעיל, הזרמים המול 

הדלתא של הנילוס )בעיקר( , צפון סיני וישראל ומרחיפים אותם. הדקים שבהם מתרכזים ברובם בשכבת המים       

א'(. 3.33מ'(, מעכירים אותה ויוצרים פלומת סדימנטים שנראית היטב מן החלל )תמונה   1-הזרמים העליונה )כ-עתירת

כאמור לעיל, ריכוזים צפופים של חלקיקים זעירים אחרים במי הים, כגון כלורופיל, גם כן יוצרים פלומות בולטות 

ב'(. ריכוזי הגרגרים המרחפים מושפעים מגורמים התלויים בזמן )אקלים הגלים, רוחות( ובמרחב 3.33)תמונה  

ק"מ   31-(. פלומת הסדימנטים רחבה מאוד מול דלתת הנילוס, מהחוף עד כ 3993)בתימטריה, גיאומטרית החוף( )מאיו, 

מ'(, והיא הולכת וצרה לאורך חופי צפון סיני וישראל עד להתמזגותה במים צלולים והעלמותה.   31-הימה )עומק כ 

קמ"ש(   3.31ק"מ ליממה )   31-חופיים מניעים את פלומת הסדימנטים לאורך החוף, וקצב תנועתה הוערך בכ -זרמים מול

 (. 3993בממוצע )מאיו, 

ריכוזי הגרגרים בתרחיף גבוהים בחורף, שבמהלכו שטח המים העכור מרבי, גבולותיו חדים והוא נמשך ברציפות 

נתניה במרכז הארץ, ולעתים עד מפרץ חיפה. ריכוזי -)לפעמים עם הפסקות( ממפרץ אלכסנדריה עד מול חופי תל אביב 

באביב ריכוזי .  (, אך רוחבו נותר כשהיה 3.33התרחיף נמוכים יותר בקיץ וגבולות השטח העכור מטושטשים )תמונה  

פלומת העכירות אינה מתפשטת מעבר לרפיח   –התרחיף הם מהנמוכים בכל השנה ותפוצתם המרחבית מצומצמת  

 (. 3993)מאיו, 

 (jet)פטריה: ראשיתן במעין סילון  -מתוך שטח הים העכור מול חופי מצרים פורצות הימה מערבולות גדולות דמויות 

ק"מ, הנעות   31-ק"מ הימה, וסופן בהתפצלות קצהו לזוג מערבולות, כל אחת קוטרה כ   31-31סימטרי, המשתלח  

(. לפעמים, המערבולת יחידה ותנועתה היא בכיוון השעון )בייחוד 3993; מאיו, 3993בכיוונים מנוגדים )קרניאלי ושות', 

מול מערב הדלתא, שפך דומייט ופתח תעלת סואץ(. המערבולות מסלקות נפחי סדימנט גדולים ממערכת הזרימה    

חופית, שמתפזרים ושוקעים לִאטם בים הפתוח. נפחי הסדימנט הגדולים ביותר מסולקים הימה מול החוף באזור -המול

 מזרחית של הים התיכון, שבה קו החוף משנה את כיוונו. -הפינה הדרום –רפיח 
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 . סדימנטים4

 . סדימנטים ברצועת החוף4.4

 –מלוכדים בחופי ישראל ובמפתן היבשת הם מוצרי בליה של הרי אתיופיה  -רובם המכריע של הסדימנטים הבלתי 

אשר הוסעו על ידי נהר הנילוס אל הים התיכון ועל ידי זרמי הים לאורך מפתן היבשת. אליהם  –חול קוורץ, טין וחרסית 

 התווסף חול ביוגני העשוי גרגרים קרבונטיים מרסק של שלדי אצות ובעלי חיים, שחיו בים הרדוד סמוך לחוף. 

(. אחדים מן הנחלים 3.8כמעט ואין בחופי ישראל סדימנטים שהובאו מפנים הארץ או שמקורם בסלע מקומי )פרק  

הזורמים מאזורים הרריים קרובים לים )הכרמל והגליל( גלגלו חלוקים, שהצטברו בשפכיהם ונתפזרו בקרבתם על פני 

רצועת החוף. כמויות זעירות של חול בשפכי נחלים מקורם במרבצי חול חופי קדום יותר. טין וחרסית, שהנחלים מסיעים 

מפנים הארץ, מוצאים את דרכם אל הים הפתוח ואינם שורדים בחופים. חלק מן החולות החופיים מקורו בהרס צוקים 

 בעורף החוף, שאף הם עשויים מחול נילוטי וביוגני, אשר נתלכד לאבן חול )כורכר(. 

גרגר, המצויים בין קו המים -קבוצות לפי אזורי השקעתם: )א( סדימנטים גסי 8-הסדימנטים החופיים מתוארים כאן ב

(. זו סביבה עתירת אנרגיה, וסדימנטים דקים אינם שוקעים בה. על הסדימנטים האלה נמנים 4.4מ' )פרק  41-41עד עומק 

חול קוורץ וחול ביוגני, רסק צדפים, חצץ וחלוקים. בקבוצה זו מצויים גם כן חומרים שונים ממוצא אנתרופוגני, כגון 

חוף סמוך לקו המים;               -חומרי בניין )עתיקים וחדשים( ואשפה. חלק מהסדימנטים הגסים האלה מתלכד לאבן 

מ' ומעלה   41השוקעים במים שקטים מתחת לבסיס הגלים, בדרך כלל מעומק   –טין וחרסית  –גרגר -)ב( סדימנטים דקי

(; )ג( סדימנטים יבשתיים במישור החוף. אלה כוללים חולות מנושבים )חוליות(, גבעות כורכר שנתאבנו מהם 4.8)פרק 

 (.4.4וקרקעות אשר התפתחו עליהם )פרק 

 

 . חול4.4.4

(, 4.4.4החול בחופי ישראל הוא תערובת של חול קוורץ, המובא מדלתת הנילוס, ומעט מאוד מינרלים אחרים )פרק  

חול קרבונטי ביוגני, העשוי רסק של אצות ושל שלדים של בעלי חיים אחרים מן הים הרדוד, ומוצרי פרוק של רכסי 

מינרל שכיח ויציב, שארית של סלעי   –(. חולות הנילוס מכילים בעיקר קוורץ  4.4כורכר שבתחום קו המים )תמונה  

אתיופיה שהוסעה אל הדלתא של הנילוס ולים התיכון. שאר המינרלים של אותם סלעים נתבלו לסילט וחרסיות, שהגיעו 

בסוף מסעם אל הים הפתוח, מעבר לרצועת המשברים. תרומת הדלתא לחולות הארץ פוחתת כלפי צפון, ואלו החול 

הביוגני נוצר במרחק קבוע מן החוף ומתווסף לחולות בשעורים קבועים, ולפיכך נפחו היחסי עולה כלפי צפון. באזורי 

 חול קוורץ ומעט קרבונט.  –גידוד, כמו בצוקי אשקלון והשרון, תורם הכורכר את מרכיביו 

מ"מ בחופי מצרים   1.10-1.40-מ'( קֵטן בהדרגה מ  1חול הקוורץ הנילוטי ממוין היטב. גודל הגרגר בעומק רדוד )עד 

מ"מ   1.40-1.44-מ"מ בחופים מצפון להרצליה, ו   1.43-1.40הרצליה,  -מ"מ בחוף תל אביב   1.441-1.4-וצפון סיני ל 

 ,Shukri and Philip, 1960; Emery and Neev;4666לבין, -; סיון ואלמוגי4636; ניר, 4604במפרץ חיפה )שילוני ושחר, 

(1960; Nir, 1980; Hartman, 1988; Golik, 2000; Frihy et al., 2002 מ' גודל הגרגר הוא          1-. בעומקים גדולים מ

. גרגרי החול הימי, שלא (Pomerancblum, 1966; Golik, 2000)מ"מ, ואין הוא משתנה עם המרחק מן הדלתא  1.40-1.44

. גרגרי הקוורץ Zolkov and Wiseman, 1965);  4694( )באומן,  1.8גבוהה )   4.4כחול המנושב, מזוותים למדי וכדּוריותם 

מופרים )לא -שנמדד במדגמי חול חופי לא   4.4הם ברובם חלקים ומבריקים, ומיעוטם מחוספסים. המשקל היחסי 

 .(Denekamp et al., 1981) 318-מופרעים( הוא כ

, היינו, רסק שלדים של בעלי חיים ואצות bioclast) –מרכיב חשוב של חולות החוף הם ביוקלסטים )גרגר חול ביוגני 

(. ביוקלסטים משמרים בדרך כלל את צורת החלקיק המקורי. על פי רוב הם גדולים מגרגרי 4.4.8החיים במי חוף )פרק 

_________________________  
 כדּוריּות היא היחס בין שטח פני הגרגר לשטח פני כדור בעל נפח זהה. 1.4

 

 סמ"ק של מים מזוקקים. 4סמ"ק של החומר המוצק למשקל  4הוא היחס בין משקל   (specific gravity of solids)משקל יחסי 1.4
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הקוורץ ונוטים לשטיחות כי רובם רסיסים של קליפות וקונכיות. מיונם גרוע משל גרגרי הקוורץ. אחוז הביוקלסטים 

 ,Shalem; 4636בחוף השרון )ניר,  3-98-ברפיח, ו 98בצפון סיני,  18-במערב דלתת הנילוס ל 8-48-עולה בהדרגה מ

(1928; Rim, 1949; 1950-51; Emery and Neev, 1960 ( בממוצע   418. אחוז גרגרי הקוורץ פוחת מאוד צפונה לעתלית

(, והחול בחוף הכרמל עשוי בעיקרו ביוקלסטים, רסיסי כורכר  318-ל   18-מן הסדימנט, אך שעורו משתנה מאוד מ 

קרבונט וסחף חול גירי ודולומיטי מהר הכרמל הסמוך, שעשוי להגיע לריכוז גבוה ליד שפכי הנחלים. אחוז -עתיר 

.  Emery and Neev, 1960; Gur and Goldsmith, 1988);4636; ניר, 4630)גור,  618-ל 418-הקרבונט משתנה מאוד, מ

והוא משמש כחומר גלם “,  זיפזיף ” מ"מ( ועשיר בחלקיקים ביוגניים ידוע בפי העם כ   4.4-1.8גרגר )-עד גס -חול בינוני

 לבניה.

 .. סדימנטיים קלסטיים גסים בחופי הארץ1.4תמונה 

 
 )ב( רסק צדפים

 (.9.41.4777)אשדוד, 

 
 )א( חול ביוגני

 (.9.41.4777)שפך נחל בצת, 

 
 )ד( חלוקים, צדפים וחרסים

 (.9.44.4777)שדות ים, 

 
 )ג( חלוקים מזוותים

 (.9.41.4777)חצרות יסף, 

 
 )ה( חלוקי כורכר שטוחים

 (.4..1.44.1)נוף ים, 

 
 )ו( חלוקי גיר ודולומיט מעוגלים גדולים

 (.9.41.4777)נחל גלים, 
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ִקּטּון הגודל של גרגרי הקוורץ 

עם המרחק ממוצאי הנילוס משקף 

מיון טבעי: חול דק מוסע ביתר 

ם  ובנפחי ת  רו ביתר מהי קלות, 

גדולים יותר מחול גס. כמו כן כמות 

החול הנילוטי המוסע לאורך החוף 

פוחתת בשל סילוק חול למפתן 

העמוק על ידי זרמי קרקעית )פרקים 

( ולכיוון 9.4; תמונה  9.4-ו   8.9.4

היבשה על ידי נישוב רוחות )פרק 

(. לעומת זאת, ספיקת חול ביוגני 3.4

היא, כאמור לעיל, אחידה כי בכל 

( נוטה חול 4.06( דומה לזה של קוורץ ) 4.94-4.68של הקרבונט )  4.4מקום מקורותיו קרובים לחוף. אף כי משקלו היחסי

ביוגני, שהוא גס במקצת מחול הקוורץ השוקע אתו ושגרגריו שטוחים, להתרכז בחוף בגלל גלים, שאינם מאפשרים 

לחלק נכבד מגרגרי הקוורץ הדקים לשקוע, ורוחות, המַנּפֹות את גרגרי הקוורץ הדקים שהגיעו אל החוף. לפיכך הופך 

החול הביוגני להיות השליט בסדימנטים הקלסטיים בחופי ישראל הצפוניים. תוספת רסיסי כורכר )שליכודו קרבונטי, עד 

( לחול ברצועה של חוף השרון כתוצאה מגידוד רכס החופי               6.4וטבלה    4.4.4.4פרק    –ממשקל הסלע    018

קרבונט(   44-448הקרבונט שבעורפה גורמת להגדלה מקומית קלה בגודל הגרגר ובתכולת הקרבונט בחול ) -עתיר 

(Shalem, 1928; Emery and Neev, 1960; Nir, 1985a). 

שכבת חול מכסה את הסדימנטים הנחים על תשתית הכורכר של המרזבה בין רכס הכורכר החופי ורכס הכורכר 

הטבוע המזרחי הקרוב ביותר לחוף, אשר מבצבץ בקרקעית הים )תהום מפתן היבשת הפנימי(. גוף הסדימנטים הזה, 

 ,Nir, 1973בפי “  רצועת החול ; ” (sediment apronאשר ממלא חלקית את המרזבה בין הרכסים, יוצר סינר סדימנטים  

, 4.4; תמונות 4)פרק  'מ 41-81( בירכתי החוף, אשר משתפל מקו המים הימה עד עומק 4144לבין ושות', -אלמוגיו 1984

(. החולות בשכבה זו הם חולות נילוטיים 1.4-ו   4.4

)מן הנילוס(, שחלקם נמלט הימה משטף החול  

(, אשר שקעו 0.4; תמונה  8.0.4חופי )פרק  -האורך 

והצטברו על קרקעית הים בתקופת ההולוקן 

 (,Nir, 1973, 1984; Almagor et al., 1998bהמאוחר

2000; Shteinberg et al., 2016; Goff et al., 2018 

שכבת החול ” ואחרים(. ברוב שטחי המרזבה עובי  

)שכך הוגדרה, נחקרה ומופתה על ידי “  העליונה 

קטן        (Makovsky et al., 2018)  ' מקטבסקי ושות 

ה    4-מ  ב ע ת מ ה  ב כ ש ה  . ' ל        מ ו ח ת  ו ש ד ע כ

 לאורך רצועות חולחוף אורכיות וצרות  -מקבילות 

ק"מ רוחב(, שהן בדרך כלל עבות יותר מול   4-)כ 

,   9-4החופים הדרומיים. עוביין מגיע עד   מ'

ובאזורים מצומצמים, בייחוד מול אשדוד עד תל 

(. מול החוף 4.8-ו   4.4מ' )תמונות   44-44אביב, עד 

הדרומי שכבת החול העליונה מכסה חולות עתיקים 

. שכבת החול העליונה מכסה באי התאמה חולות סילטיים וחרסיתיים, 1.1תמונה 
פליאוסול ומשקעי בצה, הנחים על שכבת חמרה דקה על כורכר בתחתית המרזבה 
 המזרחית )עשויה כורכר( מול תחנת הכוח בחדרה. יחידות הסלע והקרקע הוגדרו

 , עבור1.42בעזרת מדגמים גלעיניים )חתך החברה לחקר ימים ואגמים, 
 ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה(.
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. שכבת החול העליונה בירכתי החוף מתעבה לאורך רצועות 1.2תמונה 
חוף אורכיות וצרות, בייחוד מול החופים -ועדשות חול מקבילות

 הדרומיים. התמונה עוותה כדי להבליט את מיפוי שכבת החול העליונה
 . Makovsky et al., 1.49()מעובד מתוך 4.9xהגזמה אופקית  –
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       4.4.8( )פרקים  4114יותר עם או ללא סילט וחרסית, הרבודים על קרקעות חוליות )חמרה( בתחתית המרזבה )אביטל  

ה, הנחים 6.4.4-ו  (. מול חוף השרון עד קיסריה שכבת החול העליונה דקה יותר, והיא מכסה באי התאמה גם משקעי ִבצָּ

 .)4.4)תמונה  (Makovsky et al., 2018; Shteinberg et al., 2016)על שכבת חמרה דקה בתחתית המרזבה 

חול( וממוין היטב   411-618מ"מ(, נקי )   1.4-1.41מ"מ, בדרך כלל    1.41-1.441החול בשכבת החול העליונה דק ) 

מ"מ, והוא קֵטן           1.8-1.4. קוטר הגרגר הממוצע ליד החוף הוא  Emery and Neev, 1960)  –  4.46-4.19)מקדם מיון  

; סיון ואלמוגי, 4690,  4604; אלמגור,  4604מ"מ ליד רכס הכורכר המזרחי הטבוע )פומרנצבלום ושות',   1.40-1.413-ל 

מהסדימנט החולי עשויים רסק   44-18(.  4.4)תמונה    Almagor et al., 1998b, 2000); 4144לבין ושות', -; אלמוגי4666

מול עתלית. החול   38בצפון סיני עד    8-48-, שתכולתו עולה מ (Hyams-Kaphzan et al., 2008)קונכיות ושאר שלדים 

(,Almagor et al., 1998b, 2000; Golikמ"מ( ככל שפוֵחת המרכיב החולי הנילוטי כלפי צפון  1.8עד  1.4נעשה גס יותר )

מ"מ( זרּועים בקרקעית הים סמוך לרכס הטבוע   1.4-וציטוטי מקורות בתוכם(. רסיסי כורכר גסים )גדולים מ   2002

ֵטן מ   ) 50D(   . ערך החציון )  et alMakovsky,. (2018המזרחי  מ"מ בעומק                 1.4131.8-מ"מ סמוך לקו החוף ל   1.4831.8-קָּ

מ',   41-41ק"מ מהחוף(, ובהמשך הימה הוא נשאר קבוע. סילט וחרסיות מתערבבים בחול מעומק    4-מ' )כ   41-כ 

 ושעוריהם בסדימנט עולים במהירות עם המרחק מן החוף. החול שתואר דומה לחולות הדיונות בחופים ובמישור החוף. 

( ושוקע על פני סינר 0.4; תמונה 8.0.4חול שנגרע משטף החול, העושה את דרכו לאורך החוף אל מפרץ חיפה )פרק 

(, נלכד בו וכמעט אינו מוסע אל הים הפתוח. זאת משום שגלי 4.4תמונה    –הסדימנטים בירכתי החוף )חזית החוף  

מ', להרחיפם או להקפיצם על   41-81-הסערות המצויות אינם מסוגלים לעקור גרגרי סדימנט מקרקעית עמוקה מ 

 8.9.4הרוחות האלה מחוללים )פרק  -הקרקעית ולהסיעם. בעומקים קטנים יותר מסיעים זרמי הקרקעית, שהגלים מושֵרי 

חופי(, את הסדימנטים צפונה על פני קרקעיתה של חזית החוף, אך לא מערבה אל מפתן היבשת הרחוק   -זרם מול   –

של סינר הסדימנטים תלול פחות משיפוע שיווי המשקל   (profile)(. יתר על כן, שיפוע הצדודית  0.1; תמונה  0.8)פרק  

(equilibrium shoreface profile) , המחושב עבור גודלי גרגר אלה. מצב זה מאפשר לנפחי חול ניכרים לשקוע ולהצטבר

; 0.8חופי )פרק  -( ואף ולהצטרף לשטף החול האורך 9.8; תמונה  9.4בחזית החוף עד להשגת שיפוע שיווי משקל )פרק  

 (.0.1תמונה 

חישב את נפח החול הכלוא בסינר הסדימנטים החוגר את החוף מרפיח בדרום עד ראש    (Nir, 1984: Table 28)ניר 

מיליארד מטרים מעוקבים על סמך תכולת החול  0.1-השנים האחרונות, בכ 0,111-אשר הצטברו ב (,4.4הכרמל )תמונה 

(Zvieli andבממוצע מכלל הסדימנטים( שהוא דגם במפתן הפנימי. צביאלי וקיט    918הממוצעת במדגמים גלעיניים ) 

(Kit, 2019 מיליארד מטרים מעוקבים, אשר נכנסו אל המפתן הפנימי של  4-העריכו את נפח החול בסינר הסדימנטים בכ

השנים האחרונות. זאת בהנחה שנפח  1,111מ"ק והצטברו בו במשך  411,111-ישראל בשעורים שנתיים ממוצעים של כ

החול הדק המגודד מצוקי הכורכר החופיים, שאינו שורד במים הרדודים, מתאזן עם נפח החול המנושב אל היבשת 

אמדו את   (Makovsky et al., 2018)והחול הנמלט מסינר הסדימנטים אל המפתן החיצוני עמוק המים. מקובסקי ושותפיו 

השנים האחרונות לאורך מחציתו הדרומית  1,111-נפח החול בשכבת החול העליונה בסינר הסדימנטים, אשר הצטברה ב

 מלמ"ק על סמך מידע שהם אספו ממקורות שונים. 911-עזה עד חדרה(, בכ-של מפתן היבשת הפנימי )מגבול ישראל

(, ותכולת החול 4שיפוע סינר הסדימנטים מתַישר באופן חד היכן שהוא מגיע אל המפתן היבשתי החיצוני )פרק  

מ' בקרבת  11-81בעומק  41-418-שבתוך הטין והחרסיות, המכסים את קרקעית המפתן היבשתי החיצוני, קֵטנה מאוד מ

 Nir, 1973; Almagor et; 4690,  4604; אלמגור,  4604בקצה המפתן )פומרנצבלום ושות',   4-18-רכס הכורכר הטבוע ל

al., 1977  .)44    מ' באזור המעבר הכילו חול רב    11-41בעומקי מים    4663מדגמים גלעיניים, שנדגמו בקיץ    44מתוך–        

. ברוב הגלעינים נמצאו ריכוזי החול (Almagor et al., 1998a)  חול במיעוטם   01-818-חול ברוב הגלעינים ו   60-018

גרגר -גרגר, לעתים הוא מכיל מעט מאוד חול ביוגני גס-מ' מתחת לקרקעית. החול דק 8.8-8-הגדולים בעומקים גדולים מ

 מ"מ(.  4.91-ואפילו חצץ )קוטר גרגר גדול מ

( סילט וחרסיות נילוטיים אינם מגיעים אל מול חופי הלבנט, ואלה 0.4)פרק  4604-ראוי לציין שמאז סכירת הנילוס ב
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 (.4.8( )פרק 4144שבקרקעית הים  נגרפים צפונה. לפיכך הולך וגדל ריכוז החול בפני קרקעית הים )אלמוגי ושות', 

 

 . מינרלים כבדים4.4.4

( של מינרלים כבדים, הניכרים גם בצבעיהם הכהים. המינרלים 4-48החול החופי בישראל מכיל כמויות קטנות ) 

ִטיט  [ 3O2Feo.Fe]הכבדים השכיחים הם ַמְגֶנִטיט  רּוִטיל    ,  [ TiO(Fe,Mg)4] , ִאילֶמִניט  [ 02.3H3O22Fe] , ִלימֹוִניט  [ 3O2Fe] , ֶהמָּ

 [2TiO ]    ּומֹונִָּזיט [4(Ce,La,Di)PO ] שקיפותן הן מסווגות כמינרלים אטּומים -. כל אלה תחמוצות של מתכות, ובשל אי

(opaque) ִּפירֹוְקֶסן    –  . המינרלים השקופים השכיחים הם סיליקטים ברובם[3(Ca,Mg,Fe)SiO]    ַאְמִפיבֹול )סיליקט ,

י  ל ז ר ט  -ב ֹוִטי ִבי  , ) ב כ ר ו מ י  ז נ ג 4A(3]מ l ( S i O3K ( Mg , F e )2H]  ֹוט ד ֶאִּפי  ,[)1 3O3S i3H C a ( A l , F e ַגְרֶנט                                            [(  ,

[3)4(SiO2(Al,Fe,Cr,Ti)3,Mg,Fe,Mn)a(C]  ִציְרקֹון ,[4ZrSiO]  ִלין אּורֹוִליט    [19O4(BOH)Si3Al9H], טּוְרמָּ . [13O2Si5FeAl]וְסטָּ

גרינברג  – מ"מ 1.441-1.104מ"מ; האטומים:  1.499-1.104גרגרי המינרלים הכבדים, שהם קטנים בקוטרם )השקופים: 

( 4.06ערך הידראוליים לגרגרי הקוורץ הקלים )משקל יחסי  -(, הם שווי 1.8-4.6( אך משקלם היחסי גבוה ) 4691ושות', 

ן  מ"מ(, ושוקעים יחד אתם. 1.811-1.441והגדולים מהם ) מינרלים כבדים מגיעים לריכוזים גבוהים ברצועת החוף מכיוָּ

ֵרף בגל החוזר. לפיכך תשאיר סדרה של  שעם פחיתת האנרגיה של הגל העולה הם הראשונים לשקוע, והם האחרונים לִהגָּ

גלים לוחכים מארג של רצועות חול מועשרות במינרלים כבדים, הניכרות בצבען הכהה. שלא כגרגרי הקוורץ הקלים, 

בשטחי סחיפה בתחום רצועת  (residual)המינרלים הכבדים אינם מנּוִּפים בקלות מהחול, והם מתרכזים כמשקע שאריתי 

מינֹות )ֹרבד דק   ִני של 4.4כהות, שעוביין מספר מילימטרים )תמונה    lamina)  –הליחוך, בדרך כלל כלָּ א'(. סילוק ְבֵררָּ

הקוורץ והחומר הביוקלסטי על ידי גלי סערה חושף את המינרלים הכבדים, אשר נותרים בחוף כמשטחים דקים של 

 ב'(. 4.4חולות שחורים )תמונה 

וריכוזם הולך   מאסף המינרלים הכבדים במשקעי המפתן הרדוד דומה מאוד למאסף המובא לים על ידי הנילוס, 

. עם זאת ראוי לציין כי אחדים מן החוקרים  (Shukri, 1950; Pomerancblum, 1966)ופוחת עם המרחק ממוצאי הנילוס

(Stanley, 1989; Frihy et al., 1991a; Frihy and Lotfy, 1997)  טוענים כי מאסף המינרלים הכבדים לאורך חופי צפון סיני

עריש בתקופות של זרימה מוגברת, ותרומה -שונה ממאסף הנילוס, והם מסבירים זאת על ידי תוספת מינרלים מנחל אל 

לא )  (El Banna and Hereher, 2009(. בבדיקות מאוחרות יותר  3.4מנושבת מחולות עתיקים בפנים צפון סיני )פרק  

נמצאה כל סטיה מן ההרכב הנילוטי בחולות לאורכו כל התא החופי הנילוטי, מן הדלתא במצרים עד מפרץ חיפה. 

, שמהם מפיקים טיטניום )מאילמניט( (placers)בשפכי הנילוס ברשידייה ודומייט יוצרים המינרלים הכבדים מרבצים  

. ניפוי חול קוורץ על ידי נישוב עשוי להעשיר את פני  Frihy et al., 1991a); 4691ותוריום )ממונזיט( )גרינברג ושות',  

ניב,   –מנפח החול    418בחופים של צפון סיני )עד  “  חולות שחורים ” השטח במינרלים כבדים, אשר יוצרים מרבדי  

. מינרלים כבדים.4.4תמונה   

 )ב( משטחים דקים של חולות שחורים
 (.14.41.4777)חוף אשקלון, 

)א( חילופי למינות כהות עשויות מינרלים כבדים ולמינות 
בהירות עשויות גרגרי קוורץ ורסק צדפים )בין סבחת 

(.1989עריש, צפון סיני. מתוך ניר, -ברדאוויל לאל  
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  .Shukri and Philip, 1960); 4691; גרינברג ושות', 4609

(, 318מאסף המינרלים הכבדים במפתן היבשתי של ישראל אחיד מאוד, ונשלט )בסדר יורד( על ידי הֹוְרְנְבֶלְנֶדה )עד  

כמות המינרלים  –(. תפוצתם וטבעם משקפים את השפעת הגלים 048עד  –(, ונִָּציץ )ביוטיט 048עד  –פירוקסן )אוגיט 

ברצועת החוף גרגרי  . (Goldsmith et al., 2001)הכבדים הולכת ופוחתת כלפי צפון )עם המרחק ממוצאי הנילוס( והימה 

מ' גודלם דומה, ובעומק גדול  89הקוורץ גדולים בצורה בולטת מאלה של גרגרי ההורנבלנדה, בקרקעית הים עד לעומק 

. העשרה מקומית של צירקון    (Pomerancblum, 1966)מ' גרגרי ההורנבלנדה גדולים משמעותית מגרגרי הקוורץ   89-מ 

מ' מול חוף פלשת מקורה,   41-41( במדגמי קרקעית הים עד לעומק מים  1.61-1.938( ותחמצות טיטניום ) 1.48) 

 .Pomerancblum, 1966); 4694כנראה, בעבודת גלים מקומית )בקלר, 

 (Slatkine andמיליון שנה   1-מאסף המינרלים הכבדים בחולות הנילוס לא השתנה מאז סוף תקופת המיוקן, לפני כ 

(Pomerancblum, 1958; Nachmias, 1969 (.4.4, והדבר מעיד כי מקורות החומר ומשטר ההסעה לא השתנו )פרק 

 

 . מרבצי סערה ביוקלסטיים4.4.8

קונכיות שלמות ושבריהן נצברים על ידי גלים גדולים )גלי סערות וגלי גיבוע( בריכוזים עדשתיים מאורכים בחופים 

חוף -א'(, ובמקומות מוגנים, כגון שקעים ברצועת החול בעורפם של דרגשי אבן 4.1חוליים, לא הרחק מקו המים )תמונה 

  Avnimelech and Boskovitz, 1955;4699( ובמפרצים קטנים, גומחות ופרצות בחזית חופים סלעיים )תמיר, 4.4.1)פרק 

ב'(. לעתים קרובות מלּוִוים צברים אלה בחלוקים וחול גס. עדשות אלה של קונכיות אינן 4.1; תמונה 1.4.4ואחרים( )פרק 

רציפות ואינן נמשכות למרחק 

ארוך. גודלן ותפוצתן תלויות 

בכמות הקונכיות שנחשפו בעת 

סערה על קרקעית הים ובעוצמתם 

המשתנה של הגלים. העובי של 

עדשת קונכיות אינו עולה בדרך 

ם   41כלל על   לעתי ורק  ס"מ, 

רחוקות מתגבבות ערמות קונכיות 

ס"מ במעין מדרגה או  41-בעובי כ

רכס גבב. דרגת המיון של צברי 

הקונכיות היא בהתאמה לעוצמת 

הגלים הפוגעים בחוף ולאופי 

מקום ההצטברות )היינו, יעילותו 

 כמלכודת לצברי הקונכיות(.

הקונכיות הגדולות ביותר 

ת  ו מ ו ק מ ב ר  ב ט צ ה ל ת  ו ט ו נ

הגבוהים ביותר בעדשה משום 

רפן  שרק גלים גדולים יכולים לגָּ

ולהסיען, בעוד שקונכיות קטנות 

ורסיסי קונכיות מנופים על ידי 

גלים קטנים יותר, אשר מסיעים 

אותם הלוך ושוב על פני מצח 

 

 . מרבצי סערה ביוקלסטיים: )א( מרבץ קונכיות על גבי רכס גבב בחוף1.4תמונה 
 (; )ב( מרבץ קונכיות בפרצה בחזית14.4.4777חולי )מצפון למעגן קצא"א, 

 (.49.1.4777הבונים )-החוף הסלעי של שמורת דור

 א

 ב
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החוף, ונותרים קרוב יותר לקו 

 (.1.4.4המים )פרק 

גלי הים גורפים ומשיבים את 

הקונכיות ואת רסיסיהן אל הים, 

וזרמיו מפזרים אותם על קרקעית 

הים. הם נצברים על גבי שרטונות 

י  ל י ב ק ם -מ י נ ו ל ג ֵני  ב מ ב ו ף  ו ח

(ripple)   באזורים שטוחים על פני

; 4694קרקעית ים חולית )עיטם,  

  , ר ל ד 463א 1  , י ל לי ג  ;46 31 ;

(Eitam, 1978; Eitam et al., 1978 

(. על פני 4.0; תמונה  1.4.4)פרק  

קרקעית סלעית הם נצברים בתוך 

שקעים, תעלות, סדקים וחריצים )מול חופים סלעיים( ובמרזבות שבין רכסי כורכר )במקומות שבהם נחשפים רכסי 

. כמו כן, במקומות רבים מול חופי (Bakler, 1975, 1976; Hall, 1976; Eytam and Ben-Avraham, 1992)כורכר טבועים( 

א', ב' ומידע בע"פ, 4693כספא,  -; טור 4691מ' )ניב ושות',    4-1.1ישראל נמצאו קונכיות ורסק קונכיות קבורים בעובי  

4114 ;(Nir, 1977; Fugro, 1998 . 

, אך יש בהן גם שלדים של פורמיניפרים, לוחיות וקוצים (Mollusca)מרבית השלדים הם צדפים ושבלולים של רכיכות 

ביים )בריוזואה  -; בייחוד קיפודי ים וכוכבי ים( ושלדי אצות, חי (Echinodermataשל קווצי עור  (, בלוטי Bryozoa  –טחָּ

נים (Balanus)ים  ונבוביים )אלמוגים( למיניהם. המינים של יצורים אלה הוגדרו ואורחות חייהם של  (Serpulida), צינורָּ

; פוטסמן, 4616, אך למעט תצפיות בודדות )גילת,  Barash and Danin, 1982);  4634מרביתם נחקרו )בנימיני וענבר,  

4118 ;Haas, 1951; Avnimelech and Boskovitz, 1955; Sivan et al., 2006   ואחרים( עדיין לא נערך מחקר כמותי של

 מזרח הים התיכון.-ממש על תפוצתם לאורך חופי דרום

מרבצי סערה בחופים חוליים עשויים בעיקר קונכיות של רכיכות נברניות החיות בקרקעית חולות נודדים בקרבת 

קרקעית צפופות. רצועת המחיה של מינים אלה הופרעה על ידי גלים -(, שאינה מקיימת אוכלוסיות דרות0.4החוף )פרק 

גדולים, שעקרו את קונכיותיהם )ברובן המכריע קונכיות ריקות של פרטים מתים( ממקומן ונשאון אל החוף. הקונכיות, 

 (Kaufman andשנים של צדפות ויצורי ים אחרים -הנודדות הלוך ושוב בין קרקעית הים לחוף, הן מדורות קודמים רבי 

(Magaritz, 1980    או שהן נגרפו והוסעו מחופים מרוחקים. על הראשונות נמנים צדפי נעמית מצויהGlycymeris)

(insubrica Brocchi, 1814, syn. Glycymeris violacescens Lamarck, 1819  מהנפח של כלל   411-368, המהווים

הקונכיות שבחופי ישראל מדרום לחיפה, אשר ככל הנראה רק פרטים מעטים ממנה חיים כיום בקרקעית הים )פוטסמן, 

4118  ;(Mienis et al., 2006; Sivan et al., 2006 הנעמיות, מין סתגלני שמאובניו נמצאו בסדימנטים ימיים מתקופת .

שנים. הופעתן מיוחסת למעבר  1,111-1,111, הופיעו במספרים גדולים מאוד לפני (Moshkovitz, 1963)הפליוקן בשפלה 

( ואשר גרם להתמעטות שטף 4.8מאקלים לח וקריר יחסית לאקלים יבש וחם יותר, שארע באמצע תקופת ההולוקן )פרק 

שנים, כנראה עקב מחסור במזון, שהלך   4,111-4,111המזון אל הים )אוליגוטרופיה(. הנעמיות נכחדו ברובן לפני  

 (,.Sivan et al( 3.4.4, שבו תפשו מינים מצליחים יותר את מקומן )פרק  (succession)והתעצם, וכחלק מתהליך עקיבה 

. חלק מן הקונכיות הוא של רכיכות נברניות, החיות בקרקעית החול הטיני בעומק מים גדול מזה של רצועת 2006)

ה מצויה  (Loripes lacteus Linnaeus, 1758)המשברים. ביניהן אורית חלבית , (Mactra corallina Linnaeus, 1758), ֲעֵרבָּ

ה ֲחֻלִדית (Tellina planata Linnaeus, 1758)ֵטלינה שטוחה   ומיני    (Rudicardium tuberculatum Linnaeus, 1758), ִלִביָּ

ה מצויה  (Donax)סירה  והִחלזון ִמלחון   (Cerastoderma glaucum Poiret, 1789). קונכיות של רכיכות, כגון הצדפה ִלִביָּ

חוף גדולים על פני קרקעית ים חולית מול מעגן מיכאל. -. גלונים מקבילי1.9תמונה 
 (.Eitam, 4799ס"מ )מתוך  .1-ס"מ, גובה כ .9-אורך גל כ
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רכיכות סתגלניות לטווח מליחות מים רחב, הנפוצות בחופי צפון סיני, סמוך  – (Pirenella conic Blainville, 1830)חרוטי 

נסחפו צפונה לאורך החופים של דרום ישראל. מרבצי הקונכיות בחופים  –לסבחת ברדאוויל )שמליחות מימיה גבוהה( 

סלעיים מגוונות יותר מאלה שבחופים חוליים משום שאוכלוסיית הרכיכות של תשתית סלעית )מול חוף הכרמל, על 

חוף בקו המים( מגוונת ועשירה יותר מאשר האוכלוסיות -רכסי כורכר המזדקרים מן הקרקעית ועל דרגשים של אבן 

 (Glycymeris pilosaהנעמית השעירה   שוכנות הקרקעית החולית. בין הקונכיות שבמרבצים אלה יש לַצֵין את אלה של 

(Linnaeus, 1767)  מכלל כמות   4.18, המצויות במפרץ חיפה וחוף הגליל )אך בכמויות זעירות, שאינן עולות על

 סוף אחרי כרייתה של תעלת סואץ.  מינים שהגיעו לאחרונה ִמים, ושל Sivan et al., 2006) –הקונכיות 

 

 . חלוקים, צרורות ורסיסי סלע 4.4.4

חלוקים וצרורות( אינם שכיחים בחופי הארץ. הרוב המכריע של הצרורות בחוף  –סדימנטים יותר גסים מחול )חצץ 

חית שטוחה, עוביים אינו עולה על      מקורו בדרדרת של צוקי הכורכר בעורף החוף. חלוקי הכורכר שומרים על צורה ְלוָּ

ס"מ. שחיקה נמרצת על ידי מערבולת החול של הגל הלוחך מלטשת את החלוקים והצרורות,   41ס"מ וקוטרם עד   8-4

ה'(. חלוקי 4.4קצר קיום )תמונה  (beach shingle)מגדילה את הנקבים הטבעיים שבהם ומדקקת אותם לחצץ חופי שטוח 

כורכר טריים מחוספסים ושפותיהם מזוותות, אך אלה ששהו זמן ממושך על החוף חלקים ומעוגלים היטב. על אלה 

 rhizolith: root–( ומילוי קרבונטי של שורשי צמחים )ִריזֹוִלית  4.4.1חוף )פרק  -נוספים מעט חלוקים העשויים אבן 

(encasement  (, שצורתם מאורכת כשל מקל קצר. חלוקים אלה קשים במידה 4.4.4.4, אשר צמחו בעבר בחוליות )פרק

 ניכרת מחלוקי הכורכר. 

עונתית של -חלוקי הכורכר נשחקים לחול תוך מספר עונות, ורק באזורי כורכר מלוכד במיוחד הם נותרים כסוללה רב

חצץ שאירי למרגלות הצוקים. בדרך כלל קצב השחיקה מהיר מהקצב של בליית הצוק, ומלאי החלוקים, גם בקטעים של 

 ליכוד קשה, אינו עולה על מטרים מעוקבים ספורים לכל מטר חוף. 

       1.8,  4.9א',  4.1; תמונות  1.4.4-ו   1.4חלוקי הכורכר נצברים ביחד עם צדפים על ידי גלי סערה לרכסי גבב )פרקים  

ב'( ומרבצי סערה, וחוזרים ומתפזרים בקו המים על ידי תנועת גלים מתונה. החלוקים הגדולים ביותר נוטים 1.9-ו 

חוף, הנוצרת באזור -(. רבים מהם נכלאים בתוך אבן 1.4.4להצטבר במקומות הגבוהים ביותר על פני מצח חוף )פרק  

(. שיפוע הצדודית של חופי חלוקים תלול יותר מזה של צדודית חופים חוליים )פרק 4.4.1הנדידה של קו המים )פרק  

מ'   4.1-קיימא כזה, אשר מתנשא לגובה כ -(, ולפעמים הצדודית מופרעת על ידי מדרגת גלים תלולה. רכס גבב בר 1.4.4

( עד לכיסויו בסוללת אבן להגנת צוקיה 4.9, התקיים בחוף אפולוניה )תמונה  813-41ושיפוע חזיתו הפונה לים הוא  

 (.44.81תמונה )

 , ר י ג ם  י י ו ש ע ל  ח נ י  ק ו ל ח

דולומיט וצור, שהובאו מפנים 

הארץ, מצויים ליד שפכי נחלים 

ם קרובים לחוף  ים הרי המנקז

)הנחלים אורן, גלים וסמיר מול 

הכרמל ונחל כזיב בחוף הגליל 

. חלוקי הנחל בחוף  ) המערבי

 , ם י י ר י ג ם  ב ו ר ב ם  ה ל  מ ר כ ה

ם  ה מ ם  י ב ר ו ב  ט י ה ם  י ל ג ו ע מ

כדוריים. הם פזורים בעיקר מצפון 

( 4.3לשפך נחל גלים )תמונה  

ך              ר ו א ל ( ר  י מ ס ר  פ כ ר  ו ז א ב  חלוקים תלולים-. ארבעה דורות של רכסי גבב עׂשּוֵיי1.9תמונה ו
 (.4..1.44.1)מסומנים בחיצים( )נוף ים, 
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4-כ  . ו    1 ד ד ף  ו ח מ מ  " ף   –ק ו ח

הרחצה העירוני של חיפה( )אדלר, 

463 1  , לי גלי  ;46 ה 31 נ )תמו  )

(. בפתחו של נחל גלים הם 44.48

יוצרים דלתא קטנה, המשתרעת      

מ' דרומה וצפונה משפך   411-כ 

מ' מערבה אל תוך   411-הנחל וכ 

הים )החלוקים הטבועים בעומק  

מ'   4-מ' או יותר קבורים תחת כ  81

ל   לי, מידע בע"פ,   –חו גלי א' 

(. באזור הסמוך לשפך הנחל 4111

מ'   4מצויים גושי סלע בגודל  

ס"מ בקרבת השפך, קטן ככל שמרחקם ממנו גדל. גלי   41-ויותר, אך קוטר החלוקים הפזורים בחוף, אשר מגיע עד ל 

מ' מעל קו המים הרגיל,   4-8סערה מגלגלים את חלוקי האבן למרחקים גדולים, ויש והם זורקים אותם לחוף, עד  

ומותירים אותם כמרבץ סערה על מדרון הכורכר. בחוף הכרמל )חוף דדו( מכסים החלוקים את פני הרצועה החולית 

מ' עובייה, בתוך חרסית שחורה. השכבות האלה נחשפו כאשר נחפרו  1.1-שכבות, כל אחת עד כ 4-8-ומופיעים גם כן ב

(. ריכוזים של חלוקי גיר וצור גדולים )עד       4.6מ' מזרחה לקו המים )תמונה    411-, כ 44.41“ מגדלי הכרמל ” היסודות ל 

ס"מ(, שמקורם בסחף של נחל גלים, פזורים וקבורים גם לאורך חלקו הצפוני של חוף הכרמל, מדרום לתל שקמונה,  41

חוף -מהם נתלכדו בלוחות אבן (. רבים  44.48-ו   4.6; תמונות  44.3-ו   4.4.0היכן שסלעי גיר נחשפים בקו המים )פרקים  

; תמונה 4.4.1לאורך קו המים )פרק 

ח'(. חלוקי נחל מצויים גם 4.44

בהמשכו הטבוע של נחל אורן 

בתוך חול, וחלקם מצוי בשכבות 

ביניים בין שכבות חרסית בצתית 

( בים 4.4.8וקרקעות חמרה )פרק  

, 4631וביבשה )אדלר,   ; גלילי

(. חלוקי נחל כזיב, שקוטרם 4631

ס"מ, מלאו את שפכו וחלקם  41עד 

נח על טבלאות הגידוד שבחזיתו 

; תמונה 40.1( )פרק  4694)באומן,  

40.0.) 

כדור של מושבות אצות ובעלי חיים המפרישים -גידולים ביוגניים דמויי   –חלוקים ביוגניים )רודוליטים(  

מכסים שטחים נרחבים בקרקעית הים על מדרונו המזרחי   –קרבונטי, שדרכי היווצרותם והתפתחותם אינם ברורים רחומר

(. הצרורות הביוגניים האלה אינם ניידים 4630,  4631ק"מ ממערב לחוף הכרמל )אדלר,  4.1-4של רכס הכורכר הטבוע, 

 ואינם מופיעים בחוף או בתצורות חופיות.

 

 .84חוף-. אבן4.4.1

היא טיפוס מיוחד של סלע, המצוי בדרך כלל לאורך חופים שצדודיתם מתונה, שעורי הגאות  beachrock)(חוף -אבן

 (.9.41.4777. חוף חלוקים מצפון לשפך נחל גלים )1.9תמונה 

 

 . שכבות של חלוקי גיר בחוף הכרמל1.7תמונה 
 (.4774)חפירה ליסודות "מגדלי הכרמל", חיפה. צילום: יולי 

 

_________________________   
שמבלבל בין טיפוסי הסלע המתוארים “, סלע חוף”, שהועדף על פני התרגום השגור beachrock-הוא תרגום עברי ל“ חוף-אבן”בעבודה זו  1.3

 בפרק ִמְשֶנה זה לסלעים חופיים אחרים המתוארים בפרקי עבודה זו.   
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 (;Ginsburg, 1953( 13-41ואקלימם טרופי, סובטרופי )קווי רוחב גיאוגרפי    (microtidal coasts)והשפל בהם נמוכים  

(Russell, 1959) ( 413-41וגם ממוזג )(Zenkovitch, 1967) הסלע נוצר על ידי ליכוד חול, מרבצי צדפים וצרורות בתחום .

מלוכד שבסביבתה הקרובה, אותה -חוף הרכב זהה לזה של הסדימנט החופי הלא -. לאבן (intertidal zone)הגאות  

חול, חלוקים וצדפים,   –חוף מתפתחת על תשתיות מכל סוג  -(. אבן 43-41ואותה נטיה הימה )   (lamination)שכבתיות  

חוף של ליכוד -רסיסי כורכר, חורבות ושרידי מבנים, כורכר בחופים סלעיים, חלוקים בשפכי נחלים ושברי טבלאות אבן 

קודם. באזורי חורבות ניתן למצוא בה חרסים עתיקים, רסיסי שיש )בקיסריה, דור ועכו(, סיגי זכוכית וכיו"ב. מול מרבצי 

אשפה חופיים יש בהן פסולת בניין ותעשיה, ואשפה יישובית, כגון מסמרים, סכיני גילוח, קופסאות שימורים, חלקי 

 ,Emery and Neev, 1960; Schattner, 1967; Gavish and Friedman; 4636; ניר,  4694מתכת שונים וכיו"ב )באומן,  

(1969; Sivan and Galili, 1999    חוף מופיעה לאורך כל החוף בדרגשים שעוביים               -(. אבן 4.44-ו   4.41)תמונות

הם (.  44.41-ו   4.44ס"מ, הנטויים קלות מערבה ומשוכבים בצורה רעפית, שיוצרת מצבור מדורג אופייני )תמונות   11-41

מופיעים ברצועות, המשתרעות לאורך עשרות, ולעתים מאות, מטרים לאורך קו המים, ובצברים של לוחות רחבים, 

, בחופים (. כללית 40.4-ד', ו' ו -ג'44.44, 41.41, 4.44מ' )תמונות  4.1-4-מ' ועוביים הכללי מגיע ל 81שרוחבם מגיע עד 

 החוף רחבים, עבים ורצופים יותר מאלה שלאורך החופים הדרומיים.-שמצפון לגבעת אולגה דרגשי אבן

 חוף, אך לאף אחת מהן -על סמך תוצאות של מחקרים שונים במקומות שונים הוצעו מספר תיאוריות להיווצרות אבן 

חוף נוצרת על יד שקיעה ישירה של פחמת )קרבונט( סידן             -. אבן  (Vousdoukas et al., 2007)אין ְתֵקפּות אוניברסלית 

 )3CaCO(   ממי ים, רסס גלים ו/או מים מתוקים, אשר מלכדת את הסדימנט(Russell, 1959, 1962) ההתחממות של מי .

 )2CO(תחמוצת הפחמן  -דו   (degassing)החוף הרדודים מביאה להתאיידות מים, שגורמת לעליה במליחותם, לסילוק  

 (Morseשל פחמת הסידן המומסת בהם ולשקיעה של פחמת סידן   (super-saturation)מתוכם לאטמוספירה, לרוויה ביתר

and MacKenzie, 1990; Hanor, 1978; Meyers, 1987    .)לפי דעה אחרת, שקיעת הקרבונט נגרמת כתוצאה ואחרים

מערוב מים מתוקים )מי תהום או מים מטאוריים, היינו מי גשמים, המצויים תמיד כשכבה דקיקה הצפה על פני מי הים( 

 חוף.-. אבן.1.4תמונה 

 חוף, שנתרבדה-)א( משטחי גידוד עשויים אבן
 (.4.4777..4על גבי כורכר )מדרום לנחל בצת, 

 גרגר-חוף חולית דקת-חילופים של לוחות אבן)ב( 
 (. 9.41.4777חוף צדפית )דור, -ואבן

 ב א

 (.2.44.4777חוף בשיכוב רעפי: )א( מבט צפונה לאורך החוף; )ב( מבט מהחוף הימה )תל עפר, -. דרגשי אבן1.41תמונה 

 ב א
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י  מ ב

  
 חוף עשויה חלוקי כורכר עם חרס-)ה( אבן

 (.4..1.44.1)נוף ים, 

  

 חוף-)ו( חלוקי צור בתוך אבן
 (.9.41.4777)נהריה, 

 

 חוף ברכואידית )שחלוקיה מזוותים(-)ז( אבן
 (.4.4777..4)משרפות מים, 

 חוף.-. טיפוסי אבן1.44תמונה 

 

חוף עשויה חלוקים גדולים של גיר וצור )למעלה: מבט -)ח( אבן
 (.1..1..17.4מלמעלה; למטה: מבט מהצד( )שקמונה, 

 

 חוף צעירה עשויה חלוקי כורכר וצדפי נעמית מצויה-)ד( אבן
 (.4..42.41.1)הצדפים עדיין לא אבדו את צבעיהם( )נוף ים, 

 

 חוף עשויה צדפים-)ג( אבן
 (.9.1.4777)דור, 

 

 חוף עשויה חלוקי רסק צדפים-)ב( אבן
 (.1..9.1..4)נוף ים, 

 

 חוף עשויה חול גס ושברי צדפים דקים-)א( אבן
 (.1..9.1..4)נוף ים, 
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בייחוד תהליכי   –. פעילות ביולוגית  (Moore, 1973)תחמוצת פחמן לאטמוספירה  -במי חופי הים המלוחים, ושחרור דו 

מסייעת גם כן   –ואחרים(, שמקדמים שקיעת קרבונט    (Nesteroff, 1956(  algal photosynthesisהטמעה של אצות ) 

התנאים הדרושים לשקיעת קרבונט מצויים באזור המגע בין הים ליבשה: שפע קרבונט )שלדים של  חוף.-להיווצרות אבן

בעלי חיים( שמי הים ממֹוססים; טמפרטורות גבוהות, לפחות בחלק מן השנה, במי ים רדודים ובחולות החוף, שגורמות 

להתאיידות מים ולריכוז קרבונט בתוכם; סדימנטים חוליים, שנקבוביותם הגבוהה מאפשרת חילוף מים מהיר של מי הים 

מחד גיסא, ושהיה ארוכה בתוכם מאידך גיסא; מגע נוח בין מי החוף הרדודים לאטמוספירה, המסייע בחילוף יעיל של 

תחמוצת פחמן ביניהם; ובדרך כלל תנאים של ים שקט במשך תקופות ארוכות, שמבטיחים תקופות רגיעה ארוכות, -דו

הקרבונט גדולה יותר, ככל -חוף גדולה יותר ככל שהספקת המים רוויי-הדרושות לליכוד הסדימנט. דרגת הליכוד של אבן

; 4694שזמן המגע של המים עם הסדימנטים ארוך יותר וככל שגרגרי הסדימנט המתלכד גדולים יותר )גביש ופולישוק,  

מהיר   (cementation)(. תהליך המליטה 4114מידע בע"פ,  –ככל שגרגרי הסדימנט קטנים יותר לפי תצפיותיו של א' שש 

מאוד, והוא מתרחש גם כיום, כפי שמעידים החפצים המודרניים )חרסים, רסיסי זכוכית, פחיות, גרוטאות ברזל וכיו"ב( 

 ה'(. 4.44חוף )תמונה -שנלכדו בתוך אבני

מחטיים ושטוחים של ארגוניט -בדרך כלל גבישים סיביים   –חוף הוא פחמת סידן  -המלכד של אבן   (cement)המלט  

ביחסים משתנים, אשר עוטים את   4.4מגנזיום -גבישיים(, אטומים למחצה, של קלציט עתיר -וגבישים זעירים )קריפטו 

; 4660; סיון,  4690הגרגרים והחלוקים, מזדקרים אל תוך החללים שביניהם ובדרך כלל ממלאים אותם )בקלר ועמיאל,  

(Bakler et al., 1978; Gavish and Friedman, 1969; Friedman and Gavish, 1971 במשך הזמן מוחלף הארגוניט .

מתמוסס ומוחלף בקרבונט   )2SiO(, וחלק מן הקוורץ של גרגרי החול )סיליקה,  4660הסיבי בקלציט היציב יותר )סיון,  

(Friedman and Sanders, 1978). 

שבין מי ים למי תהום, כמה עשרות סנטימטרים מתחת   (interface)חוף נוצר באזור הפן  -הקרבונט המלכד של אבן 

חוף -. אבן Russell, 1959, 1962; Higgins, 1968);  4111לפני השטח, בדרך כלל בתחום השפל והגאות )כהן ושות',  

בחופים נחשפת כתוצאה מסילוק מעטה החולות, שכיסה אותה. שכבות חול קבורות מלוכדות למחצה, המַהוֹות, כנראה, 

; ד' הלבר, מידע בע"פ, 4636; ניר 4634; סנה, 4694חוף בשלב מוקדם של התאבנות, נתגלו במספר חופים )באומן, -אבן

כספא, מידע בע"פ, -מ'( סמוך לתל נאמי )י' טור   4-1.1( ומתחת לקרקעית הים הרדוד )בעומק  4.48( )תמונה  9.1.4114

 (. 4666; א' גלילי, מידע בע"פ, 4633

החוף בחוף עתיקים מאלה הקבורים תחתיהם, -הלוחות העליונים בתוך כל אחד מצברי הרצועות של לוחות אבן 

והלוחות הצעירים ביותר, שליכודם 

עדיין פריך, נוצרים בבסיס הצבר 

(R u s s e l l ,  1 9 59 ת ( ב כ ש י  וב ע  .

הסדימנט המתלכד תלוי בגובה של 

גאות הים, והשינוי בעובי של לוחות 

החוף מיוחס להבדלים בגובה -אבן 

הגאות בזמני היווצרותם. המבנה 

ל  י ב ק מ י  פ ע ר י -ה ר ב צ ל  ש ף  ו ח ה

ן  ב א ל  ש ת  ו ח ו ל ף         -ה ק ש מ ף  ו ח ה

נכון שלבים בנסיגת קו המים -אל 

חוף עתיקים -לוחות אבן   –(  9.4)פרק  

עליונים, שהיו הראשונים לֵהחשף, 

ם  י מ ה ו  ק מ ה  ב ר ע מ ם  י ע ר ת ש מ

חוף צעירה פריכה ברצועת החוף, אשר נחשפה אחרי סערה, -. אבן1.42תמונה 
 (.4..42.41.1שסילקה את כיסוי החול מעליה )נוף ים, 

 

_________________________  
 אך בעלי צורות גבישיות שונות. ארגוניט הוא המינרל הנפוץ בקונכיות. ,)3CaCO(ארגוניט וקלציט הם מינרלים זהים בהרכבם הכימי  1.1
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חוף צעירים ושכבות סדימנט בבסיס הצבר, שליכודן עדיין פריך, קבורים -ובמרבית הזמן הם מוצפים, בעוד שלוחות אבן

מתחת לרצועת הליחוך, בתחום הנדידה של קו המים כיום, 

(. צמחיה ויצורים ֶאִּפיִליתיים 4.44ואף מזרחה ממנו )תמונה  

החוף -, שהתיישבו על לוחות אבן epilithic)  –סלע  -)צמודי 

החשופים, משווים להם צבע כהה. לפיכך, הלוחות המערביים 

העתיקים יותר, החשופים במשך זמן ארוך, בדרך כלל כהים 

יותר מהלוחות המזרחיים הצעירים, שנחשפו מאוחר יותר 

 ואשר בחלקם הם עדיין קבורים בחול.

חוף נתונה לשחיקה של מים וחול מתערבל, אשר -אבן 

מלטשים אותה, ולבליה ביוגנית נמרצת )על ידי אצות, 

נים וצדפות קודחות( היוצרת בה טרשונים, בליטות  צינורָּ

משוננות, מדרגות מיסוס, מכתשוני מיסוס גדולים ותעלות. 

סילוק חול על ידי גלים מתחתיהן ומתוך עדשות ושכבות 

שטרם לוכדו גורם לסידוק השכבות המלוכדות בגלל שינויי 

תנוחה ונקודות משען, והן מועתקות ממקומן בעת סערה. 

לעתים קרובות כיווני הסידוק והשבירה מקבילים לקו המים 

וניצבים לו, ולכן הם יוצרים לוחות ריבועיים ומלבניים 

(. הסיבה לתבנית השבירה הזו 4.40-ו   4.41אופייניים )תמונות 

עדיין אינה מובנת כל צורכה. הזרימה של מי הגל החוזר לאורך 

החוף של דרגשי    -השפה העורפית )הפונה לחוף( מקבילת 

חוף נוצרים מתחת לפני החוף בתוך רצועת -חוף )תרשים ללא קנה מידה(: לוחות אבן-. הסתלעות אבן1.41תמונה 
נטיה של צדודית החוף. הלוחות העליונים בתוך צבר הלוחות עתיקים מאלה הקבורים  הגאות, ונטייתם הימה כַּ

תחתיהם, והלוחות הצעירים ביותר, שליכודם עדיין פריך, נוצרים בבסיס הצבר. הלוחות העליונים, שהיו הראשונים 
חוף צעירים, אשר בבסיס הצבר, -לֵהחשף, משתרעים מערבה מקו המים ורוב הזמן הם מוצפים, בעוד שלוחות אבן

 קבורים מתחת לרצועת הליחוך, בתחום הנדידה של קו המים כיום.

 מזרח מערב
 גאות

 שפל

 פני הים

 

 
 חוף יוצרים לוחות ריבועיים ומלבניים אופייניים-. סידוק ושבירה מקבילים לקו המים וניצבים לו בלוחות אבן1.44תמונה 

 (.4777..42.4)מבט מראש צוק הגן הלאומי בחוף השרון, 

. סידוק ושבירה מקבילים לקו המים וניצבים 1.49תמונה 
חוף יוצרים לוחות ריבועיים ומלבניים -לו בלוחות אבן

 (.1.44.4777אופייניים )מבט מקרוב, חוף תל עפר, 
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בייחוד מתחת לקצוות היבשתיים של הדרגשים, אשר נותרים   –החוף וסילוק מצע החול מתחתיהם על ידי גלים  -אבן 

החוף. מי הגלים המציפים את הדרגשים הנטויים, אשר -גורם, כנראה, ַלסידוק וַלשבירה  מקבילי  –כזיזים חסרי תמיכה 

 (. 4601חוף, שהולכות ומעמיקות עד לחיתוכו של הסלע )אלמוג, -חוזרים על גביהם הימה, חורצים בהם תעלות ניצבות

, כאשר נאסרה כרייתה, וזאת בגלל קשיותה, 41-חוף היתה חומר בניה מבוקש ביישובי החוף עד אמצע המאה ה -אבן

קרבתה ליישובי חוף וכרייתה הקלה בשל הופעתה הדרגשית. מאז שעיקר הבניה ביישובי החוף עבר לבטון, משמשת 

חוף לאורך קו המים ארע בעבר -חוף לבניית מבני גן וגדרות, סוללות נוי ועיצוב נוף. הרס רב של דרגשי אבן -אבן 

 כתוצאה מסילוקם באמצעות ציוד מכאני כבד כדי לאפשר כריית חול מהחוף.

חוף דומה מאוד בהרכבה לכורכר יבשתי, והאבחנה ביניהם במטחני קידוח קשה מאוד עד בלתי אפשרית בלא -אבן 

(. הוצעו מדדים שונים 4.4.4-4התבוננות במבנה הסדימנטרי, בעיקר שיכוב צולב האופייני לכורכר יבשתי )פרקים  

חוף לכורכר, אשר התבססו על שכיחות )או ֵהעדרות( ומיון המאובנים בתוך סלעי כורכר עתיקים, -להבחנה בין אבן 

רבגוניותם ודרגת השתמרותם, ואנליזות מינרלוגיות, פטרוגרפיות )המרקם והיחסים בין מרכיבי הסלעים(, כימיות 

; מיכלסון, 4604)השינויים הדיאגנטיים שחלו בסלעים(, גרנולומטריות )גודל הגרגרים ומאפייניהם( וסטטיסטיות )איסר, 

 Picard and Avnimelech, 1937; Avnimelech, 1950; Itzhaki, 1961; Reiss and; 4693; בוכבינדר ובוכבינדר,  4691

Issar, 1961b; Gavish and Friedman, 1969; Bakler et al., 1972; Greenberg, 1976; Buchbinder and Friedman, 

(1980; Gvirtzman et al., 1989. 

תל ברוך בצפון תל -חוף טבועות מצביעות על חופים שהוצפו דוגמת שורת אבן החוף הטבועה מול חוף שדה דב-אבני

ד'(. -ג' 9.6; תמונה  48.8.4-ו 9.8ב', ג', ו'( וחוף אמת המים מצפון לנמל קיסריה )פרקים 44.44; תמונות 44.8אביב )פרק 

חוף עתיקות נמצאו בקידוחים רבים ביחידות הכורכר במישור -חוף פוסילית היא עדות לקווי חופים קדומים. אבני -אבן

; סיון, 4694( ובחוף הגליל )באומן,  4666וציטוט מקורות נוספים בתוך אקר,     Avnimelech, 1950; 4604)איסר,  החוף 

חוף על גבי מדרגות גידוד במדרונות המערביים של הר הכרמל, עשרות מטרים מעל -(, וכן נמצאו שרידים של אבן4660

מ' מעל מפלס הים ממזרח לנחל תנינים ובתוך אפיקיהם של   4חוף נחשפת ברום  -(. אבן4691פני הים דהיום )מיכלסון, 

 (. 44.3-ו 44.4, 4.4.4)פרקים  Galili et al., 2007);4664רבים מנחלי סף הכרמל )ניר וגלילי, 

 

 . גיר, דולומיט וקרטון4.4.0

ק"מ ברצועת החוף שלמרגלות הכרמל, בין נוה דוד לראש הכרמל )פרק  8-גיר ודולומיט משוכבים נחשפים לאורך כ

(. אלה הם 40.9-ו   44(. גיר וקרטון עם אופקי ביניים של תרכיזי צור כהים נחשפים במדרון ראש הנקרה )פרקים  44.3

סלעים של חבורת יהודה )מגיל 

ה  כתוצא , שנחשפו  ) ן קו קרטי

מההרמה הטקטונית של הכרמל 

וגידוד של חזית ההר הפונה לים 

 (.4.4-ו 4.4)פרקים 

ד  דו לגי ם  ני נתו ם אלה  סלעי

ִמְכתּוש  ה ו  , ם י צ ר מ נ ה  י ל ב ו

והטרשיות כה צפופים ועמוקים עד 

ר  רצועת החוף קשה למעב כי 

(. שרטונות שממערב 4.49)תמונה  

לקו המים גודדו לטבלאות, ועליהן 

נים ואצות )פרקים  מושבות צינורָּ

 (.44.44; תמונה 44.3-ו 1.4.4

 

 (.1..1..17.4. סלעי גיר בקו המים )מדרום לתל שקמונה, 1.49 תמונה
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 . משקעי צונאמי )צונאמיטים(4.4.9

 תרומת עמוס סלמון, המכון הגיאולוגי, ירושלים

(, המכונים 8.4תחום מחקרי חדש שהתפתח בשנים האחרונות עוסק באפיון ואיתור משקעי חוף מארועי צונאמי )פרק 

. סביבת השקעה חופית נתונה תדיר להשפעתן של סערות ים, ואופיינית להופעת סדימנטים ממקור )tsunamite(צונאמיט 

ימי ויבשתי, ביחסי ערוב, אצבוע וחילופין. האבחנה בין משקעי סערה למשקעי צונאמי קשה משום שהצונאמי עצמו 

טיפוסי, אלא “  צונאמיטי ” אינו מקור לסדימנטים אלא הגורם הדינאמי להשקעתם, ולכן משקעים אלה אינם בעלי הרכב  

גזורים מן החומרים המצויים באזור החוף. האבחנה בין משקעי סערה למשקעי צונאמי מתבססת, אפוא, על הבדלים 

 במרקם ובמבנה הסדימנט, ובמקרים רבים פרמטרים אלה נתונים לפרשנויות שונות.

בשל השינוי המהיר ברמות האנרגיה של גלי הצונאמי המציפים את החוף ונסוגים ממנו מתקיים תהליך מחזורי של 

הסרה והשקעה של הסדימנט. חומרים נעקרים מהקרקעית ומורחפים כאשר תנועת המים מהירה, אך עם ירידת האנרגיה 

. גרגרים גסים שוקעים מהר ונרבדים ראשונים, והגרגרים הדקים )graded beddingהערבולית הם שוקעים בשכוב מדורג )

השקעה, אם כי גלים עוקבים -ששקיעתם אטית, נרבדים מעליהם. ארוע צונאמי אחד עשוי להשקיע מספר מחזורי הסרה 

התאמה בבסיס הצונאמיט, ובמקרים -עלולים לשנע מחדש את משקעי קודמיהם. תחילתה של סדרת ההשקעות היא באי 

קיצוניים מסוגלים גלי הצונאמי לשנות את המורפולוגיה החופית על ידי גריפה או השקעה מסיבית של סדימנטים, כולל 

 הסעה של גושי סלע גדולים למרחק רב אל פנים היבשה ומחיקת מבנים מלאכותיים. 

האבחנה בין משקעי צונאמי למשקעי סערה היא מובהקת יותר באזורי חוף שהם מעבר לטווח הקיצוני של גלי סערה 

(. אופייניות לצונאמיטים הן שכבות דקות עשירות במיקרופאונה של מים 8.8.4.4)פרק  )  sea surge( או גלי גאות  

עמוקים, או מאידך גיסא, מציאות גושי סלע גדולים מעבר לטווח הסערות. עדויות שצונאמי משאיר במים עמוקים יותר, 

פנימה לקו המים השכיח, הן שכבות דקות במיון גרוע )התפלגות רחבה של גודל גרגר(, וזאת בעומקי מים גדולים יותר 

 (.(Goodman-Tchernov et al., 2009; Goodman-Tchernov and Austin Jr, 2015מבסיס גלי סערה 

, אשר נמצאו בחולות רצנטיים לאורך חופי צפון )(pumice  4.1שער שרסיסי הפומיס  ) (Pfannenstiel, 1960ְּפַפֶנְנְשִטיל

ה     –  )Theraסיני וישראל ובקפריסין, הגיעו למקומותיהם על ידי גלי הצונאמי, שהתפתח לאחר התפרצות הר הגעש ֵתרָּ

( שלל השערה זו 4114)   Dominey-Howesלפנה"ס. אולם  49-שמו הקלאסי של הר הגעש ַסנטֹוריני( בים האגאי במאה ה

משום שגלי צונאמי בים הפתוח אינם מסוגלים להסיע את רסיסי הפומיס מהמקור בים האגאי לחוף ישראל בֵארוע יחיד. 

מקורם של רסיסי הפומיס בבניית תעלת סואץ   ( 4144; י' ניר, מידע בע"פ,  Willetts, 1977לדעת חוקרים רבים )למשל,  

, שעשתה שימוש רב בפומיס ממכרות האי היווני סנטוריני לצורך דיפון וחיזוק גדות התעלה. הזרם      46-במאה ה 

(, הוא שהביא גם 0.4-ו   8.0.4.4חופי, המביא חומר רב מן הדלתא של הנילוס אל חופי צפון סיני ישראל )פרקים  -האורך

 את הפומיס מהתעלה.

על ידי   441וציטוטים נוספים שם( טוענים שנמל קיסריה ניזוק קשה בשנת   (Reinhardt et al., 2006ריינהרדט ושות' 

(. בדיקת העדויות העלתה שגם גלי סערה חזקה 48.8.8מערב סוריה )פרק -צונאמי, שהתחולל אחרי רעידת אדמה בצפון

מ', נטען שמקורם  41-41(. לגבי חלק מהממצאים, שנמצאו בעומקי מים של 4144יכולים לגרום נזק דומה )גלילי ושות', 

בזרמים מתחת לבסיס הגלים המצוי )ולפיכך יש ליחסם לצונאמי(, אולם ממצאים מהסערה שהתרחשה במזרח הים 

מעידים כי גלי סערה משפיעים על הסדימנטים גם בעומקים האלה )א' גלילי וד' צביאלי, מידע   4141התיכון בדצמבר  

 (. לפיכך לא ניתן לקבוע כי צונאמי בהכרח הוא שגרם לנזק בנמל קיסריה. 4144בע"פ, 

ֶרשצ'י ושות'   שנה   3,111-טוענים שהתמוטטות צלע הר הגעש אטנה בסיציליה לפני כ   (Pareschi et al., 2007)ּפָּ

( והביא לנטישתו. כנגד זאת 4.8.4חוללה צונאמי, אשר הגיע לחופי ישראל, החריב את הכפר הניאוליתי בעתלית ים )פרק 

( על סמך הממצא הארכיאולוגי כי גם אם הגיע צונאמי מסיציליה אל אזור עתלית, לא הוא 4113)    .Galili et alטוענים 
_________________________  

 פומיס הוא מוצר וולקני עשוי זכוכית מוקצפת. בגלל בועות האוויר הרבות בתוכה האבן קלה מאוד ויכולה לצוף ולִהסחף עם זרמי ים.    1.4
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 שגרם להרס ואף לא לנטישה בתאריך זה. 

ראוי לציון כי האתרים הצפויים להשקעת צונאמיטים מצויים באזורי חוף נמוכים, עד כמה מאות מטרים מקו המים 

הנוכחי. מאידך, אזורי צוק השרון, היכן שנותרו רק מפלסי יבשה גבוהים, אינם מועדים למשקעי צונאמי. אולם, במישור 

החוף בוצעו )ומתבצעות( עבודות פיתוח אינטנסיביות ביותר וקרוב לודאי שמרבית העדויות הופרו או נהרסו כליל. 

 לפיכך, סיכוי למצוא צונאמיטים קיים באזורי חוף רדודים, אשר טרם הופרעו.

 

 . חורבות, שפכים ואשפה 4.4.3

מוצר לוואי של התפתחות יישובית   –חורבות ושפכים של יישובי חוף עתיקים ומרבצים של אשפה ופסולת מוצקה  

ניתן לראות בהם סוג של סדימנט. נפחם קטן לאין ערוך מנפח התצורות הטבעיות, אך באתרים שונים הם   –מודרנית  

 שולטים בשטח. 

עיי החורבות עשויים חלקי סלע מקומי בהקשר מלאכותי וכוללים אבני בניין, קירות וסוללות, עמודים, מרצפות, טיח, 

אפר. שרידים כאלה חשופים כיום בחלקו העליון של הצוק -מילוי, וכן ריכוזי חרסים, צדפים ששמשו לבניה וקרקע ספוג

החופי, ובמקומות אחדים, כגון תל אשקלון, מצודת ארסוף וקיסריה, אף יוצרים את רוב הצוק. יישובים עתיקים מצויים 

כיום גם בתחום רצועת החוף, וחלקם אף טבוע בים. אשקלון, אשדוד ים, יבנה ים ותל יפו הם התלים הבולטים ביותר 

א'(, תל מכמורת, תל גדור, תל עפר, קיסריה, תל נאמי, דור, עתלית 4.43אפולוניה )תמונה -בחוף פלשת, תל מיכל, ארסוף

ותל שקמונה בחופי השרון והכרמל, ועכו ואכזיב בחוף הגליל. חופי היישובים העתיקים האלה זרועים חלקי חומות 

( נסוג הצוק החופי מצפון למעגנה ונחשפו מבנים של 4664-4661ועמודים. בעקבות בנייתה של מעגנת אשקלון )בשנים 

, אשר התמוטטו והתפזרו לאורך החוף Sharvit and Galili, 1998); 4116גלילי,  –אשקלון מיומאס )אשקלון ים הביזנטית 

 חוף, שמקורן במבנים עתיקים-ד( החוף מצפון לקיסריה הצלבנית רפוד כולו באבני בניין עשויות כורכר ואבן-)ג
 (.9.44.4777מבט מקרוב ) –מבט כללי; ד'  –לדורותיהם, אשר נערמו ברצועת החוף והיו טרף לגלים. ג' 

 . חורבות יישובים עתיקים בחוף הים.1.49תמונה 

 
 )א( חלקי מבנים ממצודת ארסוף )אפולוניה(,

 (.7.2.4779שנפלו מראש הצוק )

)ב( חלקים מחומת אשקלון מיומאס, ששכנה על ראש צוק 
החוף מצפון לאשקלון. העיר חרבה, כוסתה בעפר והפכה 
להיות חלק מן הצוק. כיום, בעקבות נסיגת הצוקים אחרי 

 (.14.41.4777בניית מעגנת אשקלון, חומתה נחשפת )
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חוף, -(. החוף מצפון לקיסריה הצלבנית רפוד כולו באבני בניין עשויות כורכר ואבן 44.41-ב' ו4.43; תמונות 44.8)פרק 

 ד'(. -ג'4.43שמקורן במבנים עתיקים לדורותיהם, אשר נערמו ברצועת החוף והיו טרף לגלים )תמונה 

' על מנת לנצלו כאתר לסילוק פסולת. ריכוזים כאלה נבנו בדרך 4611-אשפה יישובית מובאת אל החוף מאז שנות ה 

(. מרבצי אשפה גדולים שפוכים 6.4.4החתורים בו )פרק    -Vכלל בעורף קו הסערות, שפת הצוק החופי או בערוצי ה 

ק"מ בחוף העיר עזה, אשר שם משתמשים ברכיבי פסולת ואשפה   1לאורך המדרגה החופית בחבל עזה )בייחוד לאורך  

, הרכס Al-Agha, 2000)  –שונים, כגון גושי בטון, מקררים ישנים וצמיגים, להתקנת מדרגות ושבילים שיורדים אל החוף 

( ולאורך קו 6.40-ו   6.41; תמונות  6.9.4בעורף החוף הדרומי של בת ים, עורף הצוקים בין רמת פולג לנתניה )פרק  

יפו בחוף עג'מי שביפו מצבור ענק -' בנתה עיריית תל אביב 4691-הסערות בצפון עכו ומדרום לנהריה. בראשית שנות ה 

מ' הימה )כיום פארק מדרון יפו   411-411ק"מ והזדקר    4-של פסולת בניין וגרוטאות מתכת, שהשתרע לאורך למעלה מ 

(. גלי הים נגסו במצבור האשפה 44.9; תמונה  44.4(, אשר יועד להיות תשתית לבניה )פרק  44.9, תמונה  44.4פרק    –

מ' ממנו כדי למנוע את   411-(, והעיריה נאלצה לבנות קיר ים לאורך כ 6.41ופזרו חלק מתכולתו לאורך החופים )תמונה 

(. שפכי האשפה בדרום נתניה הפכו להיות חלק מהצוק החופי, והם גולשים כיום אל החוף כתוצאה 4.0הריסתו )תמונה 

(. החוף הצפוני של עכו והחוף הדרומי של 6.40; תמונה  44.0-ו   6.9.4( )פרקים  4660מנסיגת הצוקים )פרת ואלמגור,  

 (. 40.8-ו 40.4נהריה אף הם עשויים מדרגות פסולת בניין וחלקי מכונות )פרק 

ִלית   חנקן ועמיד בפני הפרעות האדם, שגדל בתנאים קשים על אשפה, -צומח עשבוני חובב   –  ruderal)( צמחיה רּוֶדרָּ

מכסה את כל התלים ומקומות היישוב העתיקים בראשו של צוק השרון )אפולוניה, תל  –שפכים, חורבות ובצדי דרכים 

( ואת אלה שעל במת הכורכר של החופים הסלעיים )דור, שקמונה ואכזיב(. מינים בולטים של צמחיה 6.80תמונה  –עפר 

צמחי רסס   –  (halophytes(. צמחים הלופיטיים  4114; דנין, 4616זו הם מיני חרצית, חלמית, סרפד, וקרדה )קוץ( )זהרי, 

בעיקר אהל תרבותי,   –בדרום נתניה  “  צוקי האשפה ” ( צומחים בצפיפות על המדרון של  6.4העומדים במליחות( )פרק  

שמכסה את פניו, המֻלֶּוה בצמחים רבים אחרים, כגון קריתמון ימי, לבנונית ימית, נר הלילה החופי, חבצלת החוף, מלחית 

 (. 6.49אשלגנית ועוד )תמונה 

מלבד מרבצי האשפה והפסולת המוצקה מגיעות לאתרים נקודתיים בחוף כמויות גדולות של קולחים ופסולת 

תעשייתית נוזלית )בעיקר בוצת ביוב, דלקים וכימיקלים נוזליים( ויישובית. אלה נפלטים אל החופים והים דרך ערוצים 

. Kress and Hornung, 1996; Kress and Herut, 1998);  4111או נקזים או כתוצאה מדליפות ותאונות )אדלר ושות',  

שמקורה בפסולת המושלכת לים מאניות, וכן    (jetsam, flotsam)אריזות ושאר פסולת של מתרחצים ונופשים, ּפֵלטת ים

שיירי מטענים וציוד מדגה )רשתות, חבלים ומצופים( מובאים על ידי הגלים אל החוף ומתרכזים בעורפו )אריוביץ, 

 Burman and Oren, 1972; Shekel and Ravid, 1976; 4664; באומן וגוליק,  4690; גוליק,  4691; נהיר וברט,  4698

(Golik, 1982; Golik and Gertner, 1992; Bowman et al., 1998. 

בהשוואה לפסולת בניין ולמרבצים גיאולוגיים, האשפה האורגנית והצפה ברובה היא קצרת קיום. מוצרי סיבים 

ופלסטיק יוצרים תכסית טורדנית ומכוערת, אך אינם נצברים למרכיב נוף קבוע. כך גם עץ ופסולת חקלאית. בשל ריבוי 

המלח באוויר ובקרקע חלק נכבד ממרכיבי הפסולת מתפרק ומתכלה במהירות רבה, ופסולת קלה )יריעות ואריזות 

פלסטיק למינהו( מנושבת לעורף החוף, ושם היא נקברת, מתפוררת או מנושבת הלאה אל פנים היבשת. שיאי התקופה 

של הצטברות האשפה הם בסוף הקיץ, ובמשך החורף גלי הסערות מסירים חלק גדול ממנה. פסולת צפה נגרפת על ידי 

חוף, למשך תקופות קצרות -זרמים לאורך החופים, והיא נכלאת ומצטברת במפרצים קטנים, או מאחורי רצועות אבן 

)ימים עד שבועות(. אשפה מצטברת פחות בחופים צרים שבעורפם צוק, אשר נשטפים על ידי גלי סערות בחורף, מאשר 

 בחופים חוליים רחבים, שאת חלקם האחורי הגלים השכיחים אינם שוטפים. 

ההרכב, הכמות, המיקום, מידת הקבורה והייעוד של הפסולת הנכנסת, השוהה והיוצאת מהחופים נבדקו על ידי באומן 

תנועת הפסולת המוצקה ומאזנה בחוף. רגישות  –(, ונתוניהם שימשו למדידת וחישוב התנהגותה הדינאמית 4660ושות' )

החופים לזיהום תלויה במורפולוגיה החופית: ככל שהחוף צר ורגולרי יותר תנועת האשפה והפסולת דרכו מהירה יותר. 
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 החופים אינם מהווים אתרי שקיעה סופיים של הפסולת, אשר נסחפת מהם )ניקוי החופים( במהירות. 

דלקים )נפט ונגזרותיו(, שנפלטים ממכליות בים הפתוח או דולפים מצינורות של מסופי דלק בקרבת החוף, מסכנים 

. נזקם של כתמי דלק צפים בים הפתוח מועט, אך פגיעתם Adler and Inbar, 2007);  4114את החופים )אדלר וענבר,  

לכלוך קשה בחופי נופש ותיירות, חבלה בנמלים ובמתקני שאיבה של מי קרור בתחנות כוח ובייחוד   –בחופים רעה  

פגיעה קשה בחי וצומח ימיים ובבתי גידולם )בעיקר בחופים סלעיים(. ברוב המקרים זיהומי דלק הם בעלי השפעה 

זמנית. הדלק מתבלה במגוון של תהליכים טבעיים: התפשטות וִהַדּקּות של שכבת הדלק הצפה, פיזור וִתְחלּוב )התפרקות 

לטיפות זעירות הנמהלות ו/או מרחפות במים(, שקיעה, התאדות, התמוססות, חמצון, פרוק בשל קרינה  emulsification-ו 

 . Adler and Inbar, 2007); 4114פרוק ביולוגי טבעי( )אדלר וענבר,  – (biogradationוביוגרדציה 

שלא כשאר הפסולת המתכלה, הזפת )שארית צמיגה של דלקים, שמרכיביהם הקלים התנדפו( המובאת מן הים גורמת 

לשינויים ברצועת הליחוך, ובעיקר על חופים סלעיים. בשל קלותה צפה הזפת ונישאת אל החוף גם על ידי גלים רוגעים, 

נדבקת לגרגרי חול ומתגלגלת על רצועת הליחוך אף מעבר לקו הסערות, כך שהיא אינה מוחזרת הימה. הכורכר בחופים 

 , ת פ ז י  ד י ל  ע ם  ט א נ ם  י י ע ל ס ה

המותכת בחום השמש, תוך הרס 

הביוטופ הֶאִּפיִליִתי המתקיים עליו 

(. קצב הספקת הזפת 4.46)תמונה  

ך קצב  ר, א ומהי די  ו ז אפי הוא 

סילוקה איטי פי כמה, ולכן מצויה 

בכל עת ברצועת  כמעט  הזפת 

החוף. על אף הקושי בסילוקה זפת 

ום. סופה -היא סדימנט קצר  קי

להתפרק על ידי נידוף הדרגתי של 

המולקולות הקלות המרכיבות 

אותה, פרוק ביוגני, התמוססות 

ושטיפה של מרכיבים אחרים )עזרא 

( וסילוק ְשיָּריה על ידי 4666ושות', 

 . Golik, 1982); 4690רוח )גוליק, 

מזרחיים, -הים התיכון הוא ים סגור ובו נתיבי תעבורה צפופים של מכליות נפט, ולכן חופיו, בעיקר חופיו הדרום 

       8.4שאליהם נושבות רוחות צפוניות ומערביות מתמידות ואליהם מגיעים גלי גיבוע ממצרי סיציליה במערב )פרקים  

גרם לכל מטר של חזית החוף כנגד פחות              8,041(, היו נגועי הזפת ביותר בעולם ) 8.3-ו   8.4; תמונות  8.4.4.4-8-ו 

. כמויות הזפת הרבות ביותר נמצאו Golik, 1982); 4690גוליק,  – גרם למטר במקומות מזוהמים אחרים בעולם 4,111-מ

עריש היה הפחות נגוע שבכולם )אריוביץ, -בין געש לראש הנקרה, חוף אשקלון היה מזוהם קצת פחות, ואילו חוף אל 

. ניקוי החוף על ידי רשויות מקומיות ופיקוח יעיל על ידי היחידה לפיקוח ים במשרד Golik, 1982); 4690; גוליק, 4698

הביאו לירידה ניכרת בזיהום החופים בזפת   4638-ימיים ומכליות מ -לאיכות הסביבה על תחנות כוח, צינורות דלק תת 

. ריבוי הזפת הוא תופעה (Golik and Rosenberg, 1987)ק"ג זפת לכל מטר מהחוף לגרמים ספורים למטר רבוע(  8-)מכ

'(, ועדיין אין לדעת מה השפעתה על עולם החי של רצועת הזיהום, בעיקר בחופים הסלעיים. בגלל 11-חדישה )משנות ה

 הירידה הניכרת בזיהום החופים בזפת בשנים האחרונות השפעתה, ככל הנראה, איננה משמעותית.

 

 . סדימנטים בעורף החוף ובמישור החופי4.4

חול שנרבד ברצועת הליחוך ולא נגרף חזרה הימה סופו להתייבש ולּפֹול טרף לרוח. תהליך זה, בו יוצא חול נודד 

 . זפת, שהותכה בשמש, מרפדת טבלת גידוד ממוכתשת1.47תמונה 
 (.4779הבונים; צילום: נובמבר -)שמורת דור
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מתחום הים לתחום היבשה, הוא שספק את מרביתם של נפחי החול העצומים שבנו את מישור החוף בתקופת הרביעון, 

, שקצהו Issar, 1968, 1980; Gvirtzman et al., 1984);  4604איסר,    –מ' ברצועת החוף    431-ויצרו טריז חול עבה )כ 

(. מן החולות המנושבים האלה נותרו חולות לא 4.44; תמונה  3.4-ו   4.4מגיע עד מרגלות ההרים במזרח )פרקים  

מלוכדים, אשר -מלוכדים, נתהוו כורכר לסוגיו, חמרה )קרקעות חוליים( לסוגיה, חולות רבודים ומיוצבים, וחולות לא 

חבורת ”עדיין ממשיכים לִהנֵָּשב מרצועת החוף ולנדוד מזרחה גם כיום. תצורות אלה כונסו ליחידה סטרטיגרפית הקרויה 

. חבורת הכורכר היא תשתית מפתן היבשת, רצועת החוף (Gvirtzman, 1969/70; Gvirtzman et al., 1984)“  כורכר 

ומישור החוף כיום, והיא שיוצרות את נופיהם. בחבורת הכורכר ישנם כמה חילופים מחזוריים אנכיים של סלעי כורכר 

א'(. רק היחידות העליונות של חבורת 4.44)תמונה  Gvirtzman et al., 1984); 4661וקרקעות חמרה בגגותיהם )גבירצמן, 

(. רוב 6.4; תמונה  6.4נחשפים, בעיקר בצוקי החוף של השרון )פרק    –כחמישית עד רבע מעובייה הכללי    –הכורכר  

יחידות החול נותרו חשופות אחרי הרבדתן, והיו נתונות לתהליכי בליה וסחיפה. חלקן כוסה בחולות נודדים, סחף נחלים 

 לכורכר התחוללו בעומקן.  (lithification)או משקעי שלוליות ובצות, ותהליכי הסתלעות 

תהליכי הייצוב של החולות, הסתלעות הכורכר ויצירת הקרקעות נחקרו על ידי חוקרים רבים, ותקצר היריעה למנותם 

 כאן. רבים ממחקרי החוקרים האלה מצוטטים בתוך תאורי החולות, הסלעים והקרקעות שלהלן. 

 

 . חול מנושב 4.4.4

                4661מ"מ לפי צוער ובלומברג,    1.4-1.441( דקים ) 61-318חול מנושב טיפוסי עשוי בדרך כלל גרגרי קוורץ ) 

מעוגלים עד מעוגלים, ממויָּנים טוב עד טוב מאוד. -, תת Mauz et al., 2013)מ"מ לפי    Hartman, 1988  ,1.43-1.44-ו 

תיכוני -שיקוף עוצמתן של הרוחות לאורך החוף הים   –גודל הגרגר הממוצע בחול ברכסי החוליות גדל בהדרגה דרומה  

; 4661)גלנטי ושות',    (pitted, frosted). חלק מגרגרי החול חוספסים  (Mauz et al., 2013)המנשבות חול אל היבשת  

Shukri (and Philip, 1960; Tsoar, 1976 החספוס של פני הגרגר נגרם בגלל פגיעת גרגר בגרגר בעת הנישוב, והוא עדות .

הביוקלסטים הקרבונטיים בתוך החול המנושב בארץ מגיעה עד כמות  .(Friedman and Sanders, 1978)להסעה יבשתית 

 (;Shukri and Philip, 1960)הוא גדול יותר בחולות צפון סיני(   18, ואחוז גרגרי המינרלים הכבדים אינו עולה על 418

(Yaalon and Dan, 1967 החול המנושב דק יותר וממוין יותר מחול בתחום הימי הרדוד וברצועת החוף, אשר שקע .

צהבהב, אך ככל שהחולות עתיקים ומיוצבים יותר -מתוך עמוד המים או מהגלים הלוחכים את החוף. צבע החול לבן 

של ברזל המצוי  hydrolysis) –כתוצאה מבליה כימית )התחמצנות וִמיּום  –צהבהב עד אפור -חום –צבע החול כהה יותר 

בתוך מעטפות חרסיתיות זעירות, שנצברו סביב חלק מגרגרי חול הקוורץ בעת נישובם, קליטת טין וחרסית מנושבים )עד 

; דנין ושות', 4639; צוער,  4634; דנין,  4698; דן ושות',  4609מנפח החול( והתווספות חומרים אורגניים )ניב,    88

4661 ;(Goldsmith, 1973, 1982; Tsoar, 1976  (.3.4.4)פרק 

, שגובהם בדרך כלל (sand ripple)מ' לשניה, יוצרת גלוני חול    44-44-נשיבה רצופה של רוחות, שמהירותן נמוכה מ 

. גרגרים גדולים וכבדים, כגון שברי קונכיות (Sharp, 1963)ס"מ וציריהם ניצבים לכיוון הרוח  43-4.1ס"מ, רוחבם  4.0-4

או מינרלים כבדים, שאינם מוסעים על ידי הרוחות השכיחות, נוטים להתרכז בראשי הגלונים, בעוד שגרגרי קוורץ 

ב'(. כאמור לעיל, בחוליות צפון סיני, 1.10קטנים, המושפעים כמעט על ידי כל רוח, נודדים אל אפיקי הגלונים )תמונה  

שמרובים בהן המינרלים הכבדים, מביא מיון זה ליצירת מרבדי חולות שחורים על גבי החוליות, אשר ריכוזיהם יכולים 

(. במהירויות רוח 4.4.4)פרק    Shukri and Philip, 1960);  4691מנפח החול על פניהן )גרינברג ושות',    818להגיע עד  

 (, ופני החולית נעשים חלקים.1.4.1גבוהות יותר כל גרגרי החול, גדולים כקטנים, מנושבים כמרבד נוסע )פרק 

–(. סגנון הריבוד הוא של צברים מרובדים )למינריים  4.4.4.4)פרק    (cross bedding)חוליות בנויות ריבוד צולב  

(laminated sets or units מ' ורוחבם עד מספר מטרים. הלמינות על פני המדרונות  4-4, שעוביים עשרות סנטימטרים עד

הפונים אל הרוח נוצרות בסדרות של נישוב רוחות חזקות מהרוחות הממוצעות, אשר גורמות לפילוס והחלקה של גלוני 

גרגר וגרגרי מינרלים כבדים. הלמינות על פני -גרגר מחול קרבונטי גס -החול הנעים על פניהם ולהפרדת חול דק 
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ם  המדרונות התלולים החסויי

גרגר -מהרוח הן תוצר של חול דק 

ב אל פסגות החולית, גלש  שנּושָּ

 (,Hunterמהן ונרבד על פניהן 

1977; Kocurek and Dott, 1981; 

(Pye and Tsoar,1990 יצירת .

הלמינות יעילה בייחוד בנישוב 

אחרי הרטבת גשם והתייבשות של 

 (,Yaalonפני השטח העליונים 

1967; Yaalon and Laronne, 

. עובי הלמינות הוא מספר 1971)

ם עד   הן   4-4מילימטרי ס"מ. 

מקבילות או כמעט מקבילות, 

הם מישורים שטוחים או כמעט שטוחים,  bedding) (surfaces. גבולות הצברים הלמינריים813-84ונטיותיהן מגיעות עד 

 –  textureאופקיים או נטויים מעט, והם נוצרים כתוצאה מסחיפת רוח שקוטעת אותם. הלמינות נבדלות זו מזו במרקם ) 

 ובצבע )קרבונט בהיר לעומת מינרלים כבדים כהים(.  )מיון המחזורים נעשה על פי גודלם

(, אך חלקם נשמר ככיסים של 4.4.8( או התבלו לקרקעות )פרק  4.4.4החולות הנודדים התאבנו ברובם לכורכר )פרק  

חול לא מלוכד, ששמר על מורפולוגיה מנושבת אופיינית. רבים מכיסי חול אלה, אשר חלקם משתרע על שטח בן דונמים 

 (. 4.41; תמונה 3.4.4אחדים, נחשפים כיום במחפורות חול וכורכר ובחפירות שנעשו לצורכי סלילה ובניה )פרק 

 

 . אבני חול מלוכדות בקרבונט4.4.4

כורכר הוא שם מקומי כולל למגוון רחב של אבני חול עשויות גרגרי קוורץ וביוקלסטים בליכוד קלציט )פחמת הסידן, 

3CaCO( ששיכובן על פי רוב צולב. בעבודה זו אבני חול, שרוב גרגריהן הם גרגרי קוורץ, הן כורכר, ואבני חול, שעיקר ,

 .(calcarenite)גרגריהן הוא ביוקלסטים קרבונטיים, מוגדרות כקלקארניט 

 

 . כורכר 4.4.4.4

גבעות הכורכר היו במקורן חוליות נודדות, אשר חלק מן הביוקלסטים שבהן נתמוסס, והחומר המומס )קרבונט( 

 61-818שקע מחדש וִלֵכד אותן.  

מגרגרי הכורכר עשויים קוורץ, 

ם   ל ד ו ג 1ו .8 -1 . י   מ"מ.   4 ר גרג

הקוורץ במרבית יחידות הכורכר 

( 6.4; תמונה  6.4-ו   3.4.4)פרקים  

 (corrosion)נושאים סימני שיתוך  

תוצאה   –(  4.44תמונה  על פניהם ) 

ליקה בקרבונט  של התמרת סי

Slatkine and Rohrlich,1964;) 

(Gavish and Friedman, 1969 :

ת  ע י ק ש ו ה  ק י ל י ס ת  ו ס ס ו מ ת ה

גבוה      pH  קרבונט מהירות בתנאי 

(, האופייניות לתהליכים 41.3-3.4) 

 

 מזרח לנורדיה. החול מחופה במעטה עבה-. מחפורת חול גדולה מדרום.1.1תמונה 
 (....4.1..2( )צילום: ד' גיל, Auchelianשל חמרה, המכילה כלי אבן של תרבות אשלית )

 
 שיתוך על פני גרגרי קוורץ בתוך כורכר. סימני 1.14תמונה 

 .Neber, 1..1()רכס מגדים, מדרום לנחל גלים; מתוך 
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יתרת הגרגרים עשויה . (Kashik, 1965; Amiel, 1975; Gardner, 198)למחצה -אטמוספריים באזורים צחיחים-כימיים תת

מ"מ, ודרגת הכדוריות שלהם  4ביוקלסטים, שעברו בליה מכאנית וכימית רבה. הביוקלסטים גדולים מגרגרי הקוורץ, עד 

תים עד תת  . מחוף Neber, 2002)–, הדומה בכל יחידות הכורכר  4.46-4.94כדוריים; מדד הכדוריות  -בינונית )מזּווָּ

מתכולתו, הם גרגרי פלדספר   18-(. שאר מרכיבי הכורכר, כ 4.4.4הכרמל וצפונה מתרבה אחוז הביוקלסטים )פרק  

(. מלבד ביוקלסטים ימיים מכיל הכורכר שברי שבלולים יבשתיים, 6.4; טבלה 6.4)פצלת השדה( ומינרלים כבדים )פרק 

פי רוב התבניות (. על  4.44תמונה  החיים על צמחיית החולות, ותבניות קלציט, שעטפו או מלאו שורשים )ריזוליתים( ) 

לבן, וזה -האלה חלולות וצורתן כשל צינורות. צבעם של סלעי כורכר, המכילים חול בלתי מלוכד רב, בהיר ונוטה לצהוב 

אפור( בגלל ציפוי ברזל על גרגרי הקוורץ, שמקורו בשטיפה -מבנה ועתיקים כהה יותר )חום -של סלעי כורכר צפופי 

 וחמצון ברזל ממינרלים כבדים בזמן ההסתלעות.

מיקרומטר(. המלט   41-מיקריט, גודל הגביש עד כ   –  micriteגביש ) -הקלציט המלכד את גרגרי החול הוא דק 

; 4603גבישים, שעוטף את הגרגרים ומקשר אותם. אין מגע ישיר בין הגרגרים )נדביה ושות', -המיקריטי יוצר קרום צפוף

-ו'(. סביב הריזוליטים יוצר המלט מעטה חום 4.48)תמונה    Gavish and Friedman, 1969);  4663; ריטה,  4606ֹעֶפר,  

ג'(. גבישי הקלציט ממלאים את 4.48)תמונה  (Neber, 2002) (rhizocretions)שחמחם צפוף, שבתוכו רסיסי קוורץ זעירים 

גרגריים של הסלע. שקיעתם המהירה מתוך תמיסות נימיות )קפילריות( בתוך החולות המנושבים יוצרת -החללים הבין 

גרגריים -ו'(. הצמיחה של גבישי הקלציט אל תוך החללים הבין 4.48)תמונה  (Neber, 2002)אופייניים “ מבני מניסקוס” 

גרם   4.1-ל   4-(, משקלו הסגולי עולה )מ 4699; בקלר,  4606ופחות )ֹעֶפר,    418-ל   818-מפחיתה את נקבוביות הסלע מ

ממשקל הסלע, משתנה   918לסמ"ק( וחוזק הסלע גדל בהתאמה. כמות המלט הקלציטי בכורכר, שיכולה להגיע עד  

 מאוד לאורך מרחקים קצרים.

( תלכידי צרורות    4(: ) 4603(. ארבע צורות מבנה שכיחות הן )נדביה ושות',  4.48מבנה הכורכר רבגוני מאוד )תמונה 

חיים )למינריים( 4)חצץ עד גושים גדולים( צפופים או מרווחים, המוקפים על ידי חול חופשי; )  ( צברים של תלכידים לוָּ

בדרגות ליכוד שונות, הנמשכים לאורך מספר מטרים, עם שכבות חוצצות של חול חופשי בשיכוב צולב, שעוביים          

חיים  8-1.1 חים  44-1.1ס"מ, וזה של שכבות החול הוא  4-1.4מ'. עובי התלכידים הלוָּ ס"מ. לעתים קרובות מופרדים הלוָּ

( סלע מוצק, מלוכד 8מעובי הצברים; )   918על ידי עדשות חול חופשי. שכבות ועדשות חול אלה יש והן תופשות עד  

( גושים בעלי הופעה של סלע מוצק, שליכודם חלש והם מתפוררים במכה. 4היטב, המתחלף עם חול בלתי מלוכד; ) 

 המבנים האלה מתחלפים זה בזה על פני מרחקים קצרים, בין מטרים ספורים למאות מטרים. 

 

 
שורשים )ריזוליתים( עשויות קלציט בכורכר: )א( ריזוליתים . תבניות 1.11תמונה 

(; )ב( מבט 4777..49.4בכורכר התחתון ובפליאוסול החיוורין בגגו )נתניה דרום, 
(; )ג( מבט מיקרוסקופי: 4777..42.4מ )נוף ים, “ס .9-מקרוב: אורך הריזולית כ

 שחמחמה, שבתוכה רסיסי קוורץ דקים-מיקריטית חומה (matrix(משתית 
 .Neber, 1..1(מיקרומטר(, עוטפת ריזולית )מתוך  .4-)גודל כ

 

 א

 ב
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תהל

 מבנה של כורכר.. צורות 1.12תמונה 

)ח( שקפים: מיקריט קלציטי מלכד את גרגרי הקוורץ, עוטף 
כורכר תחתון, בית יצחק,  –אותם ומונע מגע ביניהם. מימין 

(; משמאל: קלקארניט, 4799, מתוך נדביה ושות', .x41)הגדלה 
 .Neber, 1..1(בית ינאי )מתוך 

 מניסקוס

 
 )א( שיכוב צולב

 (.4777..49.4)מכמורת, 
 )ב( כורכר לָוחי מלוכד היטב עם ריזוליתים

 (.7.2.4779בחלקו העליון )געש, 

 )ג( כורכר לָוחי קשה עם כיסי חול לא מלוכד
 (....17.4.1)מחשוף בכביש ליד עין איילה, 

 )ד( כורכר משוכב שרבדיו דקיקים
 (.7.2.4779)אפולוניה, 

 צרורות-)ו( כורכר מסיבי צפוף
 (.7.1.4779)תל יונה, 

 צרורות ובו תלכידים-)ה( כורכר ְרוּוחַּ 
 (.4777..49.4)נתניה דרום, 

 
 )ז( כורכר נושא צדפים

 (.7.1.4779)תל חרז, 
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ההסתלעות של החוליות   תהליכי 

אחרי ייצובן לכורכר תוארו על ידי 

Friedman (4604,)Yaalon  (4609  ,)

Gavish and Friedman  )4606( 

 ( ובקלר  4וגביש  66 ט 1 ל . המ )

א  ו ה ל  ו ח ה י  ר ג ר ג ת  א ד  כ ל מ ה

קרבונט, ששקע מתוך מי גשמים 

, )2CO(פחמן    תחמוצת -רוויי דו 

ל  ו ח ה ת  ב כ ש מ ו  ל ח ל ח ר  ש א

העליונה למעבה החולית. מקור 

א  ו ה ם  י מ ב ס  מ ו מ ה ט  נ ו ב ר ק ה

ס   ו ס י מ ס ב ל ק ו י ם ב י י ו ש ע ם  י ט

מגנזיום בעת חלחול המים אל תוך החולית. בשלב הראשון של המיסוס מסולק מגנזיום מתוך -ארגוניט וקלציט עתיר 

חלק   מתאייד   יובש הקלציט, ובשלב השני מתמוססים גרגרי ארגוניט, שמותירים חללים בצורתם המקורית. בעונות  

החול כחומר      גרגרי מגנזיום, ששוקע מן התמיסות, עוטף את  -הקרבונט שבמעבה החולית, וקלציט דל -מהמים נושאי 

תהליך מתון, שאינו משנה את מרקם הסלע. השתמרות המבנה הלמינרי   –גביש, מקשר אותם וממלא את החללים  -דק 

ממקור זר. הלמינות היו עשירות או  ( מעידה כי המלט המלכד הופק ממיסוס מרכיבי הסלע ולא4.8.4של החוליות )פרק 

מגנזיום, לקלציט יותר -עניות בקרבונט לפני שהן לוכדו. התמרת הקרבונט הראשוני, העשוי מארגוניט או קלציט עתיר 

. היחס שבין כמות (Gavish and Friedman, 1969; Yaalon, 1992)שנה ויותר    411,111יציב היא תהליך איטי, שנמשך 

המגנזיום, שעור ההתמוססות של הארגוניט ודרגת המילוי של החללים -המגנזיום לכמות הקלציט עתיר -הקלציט דל 

. (Gavish and Friedman, 1969)כורכר(  ה במלט קלציטי מהווים מדד לאורך הזמן של תהליך ההסתלעות )היינו, לגיל  

 התאבנותו השפעה על היחסים ביניהם.קרוב לודאי שגם לריכוז המקורי של פחמת הסידן בחול בטרם 

מלח )אארוסול(, המבליטים את ( ורסס א6.8כורכר חשוף בצוקי החוף מתבלה במהירות על ידי פעולות רוח )התרוחחות

בתוך שנים “  ישן ” והנקבובי ומשווים לו מראה  מבנהו הלמינרי  

(. בהמשך הזמן חול משתחרר מפני רובדי 6.44מועטות )תמונה  

הכורכר החשופים עקב התמוססות של גבישי הקרבונט המלכדים 

אותם במי גשמים, התפוררות הסלע ממכות רוח על מחשופי 

( ושטיפה מכיסי חול חופשי 6.84תמונה  – (sand blastingהסלעים 

ג'( אל מדרונות הצוקים ומרגלותיהם. חלק 4.48שנחשפים )תמונה 

מחול זה ביחד עם חומרי דרדרת וחולות, שמי נגר שוטפים 

במדרונות הצוקים, ממלא שקעים רוחביים מקבילים )רובדי כורכר 

פריכים שפניהם התכלו במהירות( לרובדי הכורכר החשופים 

 (.4.44)תמונה 

מ"מ  011-411תיכוני צחיח עד צחיח למחצה )-בתנאי אקלים ים

( מתפתחים בחולות, ובייחוד על 4691יעלון,    –משקעים לשנה  

קשים,   (carbonaceous hardpans)מחשופי כורכר, קרומי גיר  

עבים ועמידים בפני מים וחדירת שורשים, הקרויים בשם המקומי 

, וְכמותם מתפתחים גם על סדימנטים קרבונטיים (calcrete)נארי  

גיר, דולומיט, קרטון וחוואר. הקרומים האלה עשויים   –אחרים  
 (hardpan(קרום קרבונט  –. שקף 1.14תמונה 

 .Neber, 1..1(, מדרום לנחל גלים; מתוך 1)כביש 

 

 

 (.49.1.4777חדרה, . התרוחחות של רבדי כורכר חשופים )מדרום לנחל 1.11תמונה 
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(. נארי נוצר בעונות יובש אחרי גשמים עונתיים כתוצאה משקיעת 4.41מרובדי קרבונט גליים בעוביים שונים )תמונה  

קרבונט מומס אל פני -ס"מ עליונים( בעקבות עליה נימית )קפילרית( של מים נושאי   41-41קרבונט סמוך לפני השטח ) 

מרכז וצפון -. נארי מתפתח על כורכר בעיקר בצפון (Dan, 1962, 1977; Yaalon and Singer, 1974)השטח והתאיידותם 

תיכוני של ישראל. -הארץ, היכן שכמות הקרבונט הזמין לליכוד וכמות המשקעים הן הגדולות ביותר לאורך החוף הים 

כאשר שוקע הקרבונט שהתמוסס ומצטבר קרוב לפני השטח, מתחת לחול העליון, הוא מונע את המשך השטיפה של 

 הקרבונט לעומק גדול יותר. 

התפתחות נארי מלווה בתופעות תפיחה, סידוק ושבירה לגושים. בדומה לסלעים קרבונטיים אחרים, התבלות הנארי 

מחוספס וכיסי מיסוס )תבליט -אחרי חשיפתו לאטמוספירה, שעיקרה התמוססות קרבונט, יוצרת תבליט טרשי גבשושי 

, המתמלאים עד מהרה בקרקע. כורכר מכוסה בנארי דומה בחיצוניותו לסלע גירי או דולומיטי במצב karst)  –קרסט  

(. על הקרקע בכיסי הנארי, שהוא עבה יחסית, מתפתח כיסוי עשיר של צמחיה: עצי חורש       4.40בליה דומה )תמונה  

זית בינוני, צמחי בתה חופיים, כגון -תיכוני, בעיקר חרוב מצוי ואלת המסטיק, ומינים נלווים, כגון זית אירופי ובר -ים 

קידה שעירה, מרווה משולשת, וקורנית מקורקפת, וצמחיה עשבונית מגוונת, הכוללת ריכוזים של פרחי פקעת וקני 

 (.4634שורש, כגון חצב מצוי, עירית גדולה, צבעוני ההרים, סתוונית היורה, נרקיס מצוי ועוד )ויזל ואגמי, 

 

 . קלקארניט 4.4.4.4 

אצות, שברי  –מגרגרי החול שבה הם ביוקלסטים  61-018הוא אבן חול איאולית קשה, אשר  (calcarenite)קלקארניט 

מהגרגרים הם גרגרי קוורץ   41-418-קונכיות, שרידי פורמיניפרים ושאר גרגרים קרבונטיים. דרגת המיון בינונית. כ 

מ"מ, מקצתם   1.1-1.4ממּויָּנים היטב, בדרגות עיגוליות וכדוריות בינוניות עד נמוכות. הגרגרים הקרבונטיים )גודל גרגר  

מ"מ(.   1.4מ"מ, הגודל השכיח    1.8-1.104מ"מ( גדולים מגרגרי הקוורץ )  4גדולים יותר, ונמצאו אף שברי אצות בגודל 

טין ומעט חרסית. מינרלים נוספים, בהם הורנבלנדה, מיני פלדספר, גלאוקוניט ומינרלים   448הקלקארניט מכיל עד  

כבדים, מגיעים לאחוזים בודדים. הקלקארניט מלוכד על ידי קרבונט, שמקורו בשרידי הקונכיות והשלדים )הביוקלסטים( 

קלציט מיקריטי, שעוטף את הגרגרים, והמשכו   –. המלט  Helixשנתמוססו, ומרובים בו שברים של השבלול היבשתי  

מנפח   418-עשוי להגיע ל   –חדודיים, המזדקרים אל החללים שביניהם    drusy)  –גבישי קלציט דרּוזי )שממלא חלל  

מנפחו. הקלקארניט יותר מלוכד ופחות פריך בהשוואה   118-הסלע. הסלע נקבובי מאוד, והחללים מהווים יותר מ 

לכורכר, ואין בו ארובות, חללים וכיסי חול חופשי. דפוסים של שורשי צמחים כמעט ולא נמצאו. הנתונים הפטרוגרפיים 

 (. 6.4)פרק  6.4והגיאוטכניים ומקורותיהם מרוכזים בטבלה 

בדומה לכורכר, גם הקלקארניט הוא מוצר התאבנות של רצועת חוליות חופיות, שנרבדו על טופוגרפיה קודמת של 

רכסי כורכר ושקעים מלאי קרקע ונתייצבו. מיעוט הקוורץ מעיד כי תרומת החולות מדלתת הנילוס פחתה זמנית, בנראה 

בשל שינוי העוצמה של זרמי החוף, מחסום זמני בדרכי ההובלה או התרחקות קו המים וחשיפת קרקעית עתירת חול 

 (.49.1.4777הבונים, -)ב( בליית נארי )מכתשונים(  )שמורת דור (.4.4777..1קרבונט )החותרים, -)א( קרומי נארי על כורכר עתיר

 . נארי.1.19תמונה 
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מ' ניתן   4-ראש הנקרה. במקומות שבהם הקלקארניט עבה מ -ביוגני. חולות כאלה מובאים כיום אל החוף באזור נהריה 

להבחין בחלק תחתון קשה, בעל ריבוד צולב וצבע לבן, ובחלק עליון פריך יותר, בעל ריבוד למינרי וצבע צהוב )תמונה 

ס"מ. הפן המערבי של דרגש הקלקארניט נושא גומות ומכתשים כתוצאה מבליית רוח   4(. עוביים של הרבדים עד  4.49

(sandblasting)  ( .6.4.8)פרק 

הקלקארניט יוצר דרגש סלע קשה, המשתרע באורח לא רציף מפלמחים בדרום עד גבעת אולגה בצפון על פני הרכס 

( והרכס המזרחי לו )קלקארניט מתגלה במחשופים בכביש החוף, החוצה 6.0-ו   6.1ג',  4.49; תמונות 6.4.1החופי )פרק 

(. מזרחה מהרכס החופי, התכולה של חול 4664אילני,    –ק"מ מזרחה לקו החוף    4-את הרכס מדרום לביתן אהרן, כ 

 הקוורץ מתרבה יחסית לתכולת הקרבונט, והסלע נעשה פריך.

 

 . קרקעות חוליים )חמרה( 4.4.8

חסרי קרבונט, שצבעם           (sandy loam soils)טיניים וחרסיתיים  -חמרה הוא שם כולל לקבוצת קרקעות חוליים 

לפי    rhodoxeralfא'(, אשר נוצרו באתרם )הגדרות טקסונומיות: 4.43אדום )תמונה  -חיוורין עד אדמדם או חום -חום 

USDA, 1999 ו-chromic luvisol לפי (WRB, 1998,  שטיפה וסילוק של הקרבונט, שהיה בחולות של   החמרה נוצרה עקב

מישור אחרי התַיצבותם, ותוספת חרסיות מנושבות, אשר התבלו בחלקן או כתוצאה של ערבוב עם חומרי סחף, לרוב 

חמרה מדור קודם, שנסחפה מהמדרונות של גבעות הכורכר אל המרזבות שביניהן. קרקעות החמרה מגוונים מאוד, 

והרכבם, צבעם ואופיים תלויים בטופוגרפיה, הרכב החול שממנו הם נוצרו, חומרי סחף שנתערבבו בהם והזמן שנדרש 

ליצירתם. קרקעות החמרה ממלאים את המרזבות שבין רכסי הכורכר, ומכסים חלקים נכבדים מהמצע של סלעי הכורכר 

(, 4691מ' מעל פני הים )דן ורז,    31עד    11-מלוכדים במישור החופי עד רגלי ההרים ברום מרבי של כ -והחולות הבלתי

 (.3.4.4וכן נמצאו טבועים במפתן היבשת )פרק 

 . קלקארניט.1.19תמונה 

 )א( שיכוב צולב בחלקו התחתון של דרגש הקלקארניט
 (.4777..41.4)נוף ים, 

 )ב( ריבוד למינרי בחלקו העליון של דרגש הקלקארניט
 (.4777..41.4)נוף ים, 

 (.4777..49.4)ג( מראה כללי של דרגש הקלקארניט. הפן המערבי מעוצב על ידי בליית רוח )חוף הארגמן בנתניה, 
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מ"מ( ממוין היטב, בעל עיגוליות בינונית עד נמוכה ודרגת   1.41-1.104כמחצית מנפח החמרה היא חול קוורץ דק )  

; 3.4.4כדוריות נמוכה. החרסיות ותחמוצות הברזל הספוגות בתוכן, אשר ְמַשּוֹות לקרקעות את צבעם האדמדם )פרק  

מ"מ, שמתקשרות זו לזו )וידר   1.18א'(, מצפות את גרגרי החול ויוצרות מסביבם קליפות בעובי העולה על  4.43תמונה 

)יחס   41-418והחרסית היא  (. תכולת הטין  3.4.4)פרק    Norris, 1969; Williams and Yaalon, 1977);  4638ויעלון,  

(. קאוליניט )מינרל חרסית דל בתחמוצת צורן( מהווה חלק ניכר מהחרסית, 8:4עד    4:4החרסית לטין הוא, בדרך כלל,  

שעיקרה סמקטיט )שם קודם: מונטמורילוניט; מינרל החרסית הנפוץ בארץ, בעל תכולה גבוהה של תחמוצת צורן( )דן, 

אּוקֹוִניט ומינרלים   18-(. כ 4636; שובאל וארז,  4694,  4600 ר, אֹוִגיט, הורנבלנדה, ְגלָּ מן המרכיב החולי עשוי ֶפְלְדְסּפָּ

כבדים. בקרקעות אין כלל ליכוד קרבונטי. הנתונים הפטרוגרפיים והגיאוטכניים של קרקעות החמרה ומקורותיהם 

 (. 6.4)פרק  6.4מרוכזים בטבלה 

שטוף,   Aבמקומות רבים יש לחמרה פרופיל של קרקע, שהתפתח על החול או על הכורכר שמתחתיה, עם אופק עליון  

שצבעו           , C(, ואופק חולי תחתון  4.46מועשר בחרסית ובעל סידוק עמודי )תמונה    Bשצבעו בהיר, אופק אמצעי  

אל החול או הכורכר שמתחתיו הדרגתי   Cצהוב, המהווה את מוצר הבליה הראשונית של תשתיתו. המעבר מאופק  -חום

א'(. במקומות אחרים המעבר מכורכר לחמרה בבסיסה חד, כשהחמרה מונחת על מישור אופקי או ממלאת 4.81)תמונה 

ב'(. בגג החמרה המעבר לקלקארניט הנח עליה חד ועל פי רוב אופקי 4.81רגולריים בגג הכורכר )תמונה  -שקעים אי 

מתוך שטח כולל של  118-כ –ג'(. קרקעות החמרה מכסים שטחים נרחבים ממישור החוף בפלשת ובשרון 4.49)תמונה 

קלות -נוספים הם אדמות בינוניות   418-קמ"ר בין נחל ירקון לנחל תנינים נמנים עם הקרקעות החוליים, וכ   91-כ 

 (. לקרקעות החמרה נלווים:4616מעורבות בחול )קרמון, 

קרבונט, שנוצרים עקב שטיפה חלקית של קרבונט, אם בגלל תכולה מקורית גבוהה של -)א( קרקעות חוליים מכילי 

( ואם בגלל סחיפה חזקה במדרונות תלולים, 6.4.4פרק    –קרבונט )כגון הפליאוסול החיוורין, שנחשף בצוק החופי  

ֶרְנְדִזינָּה,    שאינה מאפשרת  רָּ גרגר, הממלא כיסים -חולי חום גס -קרקע טיני   –  pararendzinaאת שטיפת הקרבונט )ּפָּ

 . טיפוסים של קרקעות חוליים )חמרה( וטיניים חרסיתיים.1.19תמונה 

 )א( חמרה לאור שמש שוקעת
 (.2.44.4777)מדרום לנחל חדרה, 

 )ב( נזז מנומר
 (....49.9.1מזרח לנורדיה, -)מחצבה מדרום

 )ד( קרקע בצתי אפור עד שחור על גבי חמרה
 (.19.1.4779)מכמורת, 

 )ג( כבול
 (.12.41.4777)גדת נחל פולג, 
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במדרונות כורכר תלולים, גבעות חוליות סחופות ושקעים בנָּארי ובמחצבות כורכר במישור החוף(. הקרקעות האלה 

ביוקלסטים, בעיקר קונכיות של  818גבישי( כחלק מן המרכיב החרסיתי, וכן עד -עשויים להכיל קלציט אמורפי )קריפטו

מגבישיהם הארגוניטיים עדיין לא הותמר בקלציט, וקרומי קלציט המופרשים על  (, אשר חלק418חלזונות יבשתיים )עד 

 ידי שורשי צמחים.

ז )שם   (, שמתפתחים במורדותיהן 818-מקומי( הם קרקעות חמרה פלסטיות מועשרים בחרסית )כ )ב( קרקעות נָּזָּ

הנמוכים של גבעות הכורכר.  מקור החרסיות הוא, כאמור לעיל, באבק נישא ברוח. האבק השוקע על פני הקרקע בשרון, 

סף הכרמל וחוף הגליל המערבי מכסה בדלילות ובמקוטע את הקרקע )לעומת כיסוי מלא יותר ועבה של מישורי וגבעות 

מערבי( ומתערבב לגמֵרי או כמעט לגמֵרי באופקי הקרקע החוליים העליונים(. העשרה הדרגתית -פלשת והנגב הצפון 

בחרסיות של האופק התיכון של החמרה גורמת לאטימת הקרקע בפני חלחול מים דרכו ולהרעת תנאי האוורור בקרקע 

)היינו, הגבלה משמעותית של 

ִחְמצּונָּם של חומרי הקרקע(, אשר 

הולכות וגדלות )מנציקובסקי, 

(, 4614; לחובר ופנסטר,  4688

ל  ש ות  ן להתעצמ תיה ו ובעקב

ה   ז י ל ו ר ד י ה ( ִמיּום  י  כ י ל ה  –ת

(hydrolysis    וחיזור(reduction) 

של החרסיות שבקרקע. הִמיּום 

גורם לפירוק כימי של החרסיות 

תחמוצותיהן המתכתיות,  ולשחרור

וחיזור התחמוצות )בעיקר של 

ברזל ומנגן( מביא ליצירת קרקעות 

ז חרסיתיים במדרונות התחתונים  נָּזָּ

 (Yaalon andהכורכר של גבעות  

 א 

. מעברים מכורכר לחמרה: )א( מעבר הדרגתי )מדרום לפארק אשקלון, .1.2תמונה 
 החמרה ממלאת שקעים (.2.44.4777(; )ב( מעבר חד )גבעת אולגה, 14.41.4777

 רגולריים בגג הכורכר.-אי

 ב

 . חמרה.1.17תמונה 

 

 A)א( פרופיל של חמרה עם אופק עליון 
מועשר   Bשטוף, שצבעו בהיר, ואופק אמצעי

בחרסית, ובו חריצי סחיפה עמוקים בצפיפות 
 בתשתית Cרבה. האופק החולי התחתון 

 של שכבת החמרה אינו חשוף
 (.2.44.4777)גבעת אולגה, 

 

)ב( גושים גדולים, שניתקו מדרגש הקלקארניט ונפלו, יוצרים נוף פרוע בחזית 
הצוק החופי. חזיתם של דרגש הקלקארניט ושל הגושים שנתמוטטו נושאת 
צלקות רוח. בחלקה העליון של שכבת החמרה, מתחת לדרגש הקלקארניט, 

עבה מועשר  Bדק שטוף ובהיר ובו צניר, ובחלקה התחתון אופק  Aאופק 
 (.19.1.4779בחרסית וכהה, שבו מרזבי סחיפה צפופים )מדרום לגבעות גדור, 
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(Dan, 1967; Dan, 1990 ב'( וצהוב לנזז אפור ולבסוף שחור )דן, 4.43, אשר צבעם מתכהה בהדרגה מנזז מנומר )תמונה

 (.4661; דן ויעלון, 4638; וידר ויעלון, 4631; יעלון, 4634

הידרומורפיים הם קרקעות חרסיתיים )סמקטיט(          (gley)וְגֵליי  vertisol)   , גם (grumosol)ג( קרקעות גרּומֹוסֹול  

מים )ִמיֵני טיט(, אשר )א( שקעו מתוך שלוליות ובצות, שנקוו על גבי נזז במקומות חסרי ניקוז ִעִלי במרכזי -סופחי 

; 4634; דן,  4661,  4690,  4603המרזבות שבין רכסי הכורכר ובפשטי ההצפה של הנחלים במישור החופי )דן ויעלון,  

או )ב( התפתחו בתקופות של אקלים לח כתוצאה מערבוב של טין וחרסית  Yaalon and Dan, 1967); 4638וידר ויעלון, 

 (,.Yaalon and Dan, 1974; Yaalon and Ganor, 1979; Ganor et alמנושבים מן המדבריות של צפון אפריקה וערב )ֵלס(

 ,Gvirtzman and Wieder; 4660; נצר ושות',  4661הגרגר, שעליהם הם שקעו )נצר,  -( בחולות דקי 3.41)תמונה  1991)

חרסיתית התיכונה עמודית -ס"מ, גרגרית, והשכבה הטינית   41-8העליונה, שעובייה    (. שכבת הקרקע 3.4.4)פרק  2001)

מ' מופיעים בקרקע מישורי החלקה מלוכסנים בגלל תפיחה   4-1.1גסה )בגלל סידוק בעונת היובש( ומהודקת. מעומק  

(. תהליכים של ערבוב החרסיות, 4603והתכווצות אינטנסיביים של החרסית בעת הרטבתה אחרי עונות יובש )דן ויעלון, 

המתחוללים עקב תנועות הקרקע, חזקים עד כדי כך שהם מונעים נדידה של חרסית לעומקים גדולים יותר )וידר ויעלון, 

(. בחלק מן הבצות מי התהום קרובים מאוד לפני השטח גם בעונת הקיץ והקרקע אינו מתייבש כלל, ולכן לא 4638

מתרחשים בקרקעותיהן המוצפים תהליכים של שטיפה וערבוב חרסיות. הקרקעות במרכזי הבצות משופעים בשרידי 

מאווררת -ג'(, אשר משתמרים עקב תנאי החיזור המתפתחים בסביבה הבצתית הלא 4.43צומח בצתי וכבול )תמונה  

ומקנים להם צבע אפור כהה עד שחור )קרקעות אורגניים(, והם מכילים קונכיות )מאובנים( של בעלי חיים שהסתגלו 

(. משקעי מים מתוקים אופייניים לבצות, 4661; גלנטי,  4631; גלילי,  4694; אבנימלך,  4691לסביבה זו )מיכלסון,  

 Neev; 4691לנחלים ולמעיינות, כגון טין חווארי, טין קרטוני ואף טרוורטין, מצויים לפעמים בקרקעות אלה )מיכלסון,  

(et al., 1987; Galili et al., 1997a  . התחמצנות חומרי הקרקע האורגניים בעת ֵהחשפות הקרקעות האלה לאטמוספרה

 (.48-ו 44, 44.4מֻלווה באיבוד נפחם ושקיעה בפני שטחם בעונות יבשות והיקוות שלוליות חורף בשקעים )פרקים 

)ד( מגוון רחב של קרקעות חמרה חומים נוצר כתוצאה מערבוב חמרה, שנסחפה מרכסי הכורכר וקרקעות מהרי 

החרסית שבמרזבות ובפשטי -יהודה, השומרון והכרמל )במישור החוף המזרחי(, בקרקעות הנזז והגרומוסולים עתירי 

. קרקעות הסחף Neev et al., 1987)א';  4693; ניב ובקלר,  4661,  4690,  4603הנחלים, שאותם היא כסתה )דן ויעלון,  

שלמרגלות ההרים, בייחוד אלה בקרבת הכרמל, מכילים חלקיקי גיר )קרבונט( רבים שנסחפו מההרים, אשר משווים 

(. קרקעות הסחף אינם אחידים בהרכבם 4603; דן ויעלון,  4604; רון,  4604אריה ושות',  -להם צבע חום בהיר )בן 

   -גרגר המכילים חול רב, שהצטברו ללא ריבוד, עם או ללא עדשות חומרים גסי -הגרגרי. רבים מהם הם קרקעות גסי 

הגרגר )טיניים( בולט -גרגר מופיעות לסרוגין. בחלק מקרקעות הסחף דקי -גרגר ודק -גרגר. יש ששכבות קרקע גס -ודקי

(. קרקעות סחף, אשר שקעו והצטברו בפשטי הצפה, במוצאי הנחלים לים ובתוך גופי מים 4690הריבוד הדק )דן ויעלון, 

גרגר בצבעים כהים, המצטיינים בריבוד אופקי -רדודים שנקוו במרזבות שבין רכסי הכורכר, הם על פי רוב קרקעות דקי 

מחול, אשר הובא על ידי שטפונות עונתיים  –ס"מ. לעתים הרבדים מדורגים  81שעוביו משתנה ממילימטרים אחדים עד 

והצטבר בתחתיתם, עד לחרסית חומה בגגותיהם, ואפילו חרסית בצתית בגווני אפור עד שחור, אשר שקעה לאיטה במים 

,.Neev et alא';  4693המתנקזים באיטיות רבה אל בסיס הניקוז לאורך שיפוע קטן מאוד בתקופות היובש )ניב ובקלר,  

ד'(. במרביתם של קרקעות הסחף לא נוצרו האופקים הטיפוסיים של פרופיל הקרקע, אולם לעתים 4.43)תמונה   1987)

השכבה העליונה כהה יותר בגלל ריכוז של חומר אורגני, והתלכידים שבשכבות העמוקות עטופים במעין ציפוי חרסית. 

הגרגר התפתחו אופק עליון חום עשוי שכבת חול מסיבי או שפיך, ואופק תיכון חום או   -בחלק מקרקעות הסחף דקי 

קוביה שצופו בחרסיות, -אדום עשוי טין או טין חולי מועשר בחרסית, שנסדק ויצר תלכידים מנסרתיים או דמויי -חום 

 .Dan, 1977); 4661, 4690ולעתים אופק של תרכיזי קרבונט אשר נשטפו מהקרקע העליון ושקעו בו )דן ויעלון, 

זמנית במקומות שונים במישור החופי. סוג הקרקע מותנה בתנאים -קרקעות חמרה מסוגים שונים מתפתחות בו 

אקלים ותנאים הידרוגרפיים. יחד עם זאת, גבירצמן -טופוגרפיה, חומרי האם שמהם נוצר הקרקע, מיקרו   –המקומיים  
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, שחקרו בפרוט רב את קרקעות השרון, הראו שחתך הקרקע עשוי שכבות קרקע (Gvirtzman and Wieder, 2001)ּוִויֶדר 

 0,111שונות בעלות גבול תחתון ועליון שהתפשטותן אזורית, אשר התפתחו בעקבות שינויי אקלים זעירים שנמשכו בין  

חרסיתי ששקע -לכמה מאות שנים. קרקעות חמרה אדומות התפתחו בתקופות לחות ארוכות, גרומוסול נוצר מאבק טיני 

וכסה את מישור החוף בתקופה צחיחה וקרה, וחולות מיוצבים או מיוצבים בחלקם, שהתפתחותם הקרקעית תחילית, 

(. חתך סטרטיגרפי מלא אינו מצוי בכל מקום, והתפשטותן הרוחבית 3.4.4-ו 4.4נוצרו בתקופות יבשות קצרות )פרקים 

 של שכבות הקרקע הוגבלה על ידי הרכסים במישור החופי ועל ידי תנאי שטח וניקוז מקומיים. 

מינים, שאופייניים לה חילף החולות ודרדר הקורים. טיפוסי -אדמות החמרה נושאות צמחיית בתה עשבונית עשירת 

הצמחים המלווים משתנים מעט לפי היחס שבין אחוז החול והחרסית בקרקע. בחמרה חולית מופיעים הצמחים האלה 

הפר המגובבת, גזר החוף ועוד. רבים מהצמחים המלווים הם -זרעית, לשון -בליווי צמחי חול אופייניים, כגון לענה חד 

ישראלית, מיני תורמוס ועוד. באזורים של חמרה -אביבי, ארכובית ארץ -חיטה שרוני, שום תל -מינים מקומיים, כגון בן

חרסיתית מופיעים כתמים של צמחיית בתה, כגון קידה שעירה, המלווה בקורנית מקורקפת, מתנן שעיר, צבעוני השרון, 

מיני לוטם וצמחים רבים אחרים. בקרקעות גרומוסול הושמדה הצמחיה הראשונית כבר בזמנים קדומים, וכיום ניתן 

למצוא בקרקעות האלה בעיקר צמחי באשה, כגון ינבוט השדה וחוח עקוד שמפריעים לגידולים חקלאיים, והם מֻלווים 

בצמחים, כגון חרדל השדה, עולש מצוי, מיני נורית ועוד. על קרקעות גרומוסול הידרומורפי ובשקעים חסרי ניקוז, 

שבהם נוצרות בצות, גדלים צמחי בצה, כגון מיני גומא, קנה מצוי ואגמון הכדורים. על גדות הנחלים ובפשטי ההצפה 

(. מבין העצים, חורש פתוח של עצי חרוב מצוי וכרים של אלת המסטיק 40-44שלהם גדל צומח הידרופילי )פרקים  

השתרע יער פתוח של   46-(. עדויות היסטוריות מלמדות כי עד ראשית המאה ה 44.3החופית הם השכיחים בשרון )פרק 

פרדס חנה. הספקת -על קרקעות חמרה בשטחים נרחבים בשרון, בין נחל ירקון לאזור כרכור“( יער השרון)”אלון התבור 

לפנה"ס. היער הוכחד בעת השלטון העות'מאני על ידי תושביו  41-עץ מהיער החלה כבר בימי השלטון המצרי במאה ה

המקומיים, שהשתמשו בעצים לתעשיית פחם עץ, ומה שנותר ממנו הושמד בזמן מלחמת העולם הראשונה על ידי 

; 4616שליטי הארץ התורכים, שהשתמשו בעצים להסקת קטרים, לבניית אדנים של מסילת ברזל וכעמודי טלגרף )זהרי,  

טקטוניים מלמדים שהחורש העצי הבראשיתי -(, הממצאים הארכיאו 4668(. לדעת ליפשיץ ) 4661,  4634ויזל ואגמי,  

ישראלית, ואליהם נלווה זית אירופי כעץ הפרי הנפוץ ביותר. העצים האלה נכחדו -בשרון היה של אלון מצוי ואלה ארץ

 בהשפעת האדם, ואלון התבור, כמו גם החרוב המצוי ואלת המסטיק החופית, הם עצים שירשו אותם.

 

 טין וחרסית –. סדימנטים בקרקעית של ים שקט רחוק מהחוף 4.8

ק"מ מהחוף. הם מעורבים   4.4-4מ' במרחק    41-41-טין וחרסית מופיעים על קרקעית הים בעומקי מים גדולים מ 

בעומקי מים           41-418בחול, אך כמות החול הולכת וקטנה ככל שמרחיקים מהחוף וככל שקרקעית הים מעמיקה:  

מ' נדגמו בכל המפתן היבשתי,  9בקצה המפתן היבשתי. מדגמים גלעיניים של טין חרסיתי באורך עד  4-18-מ' ו 11-81

 ,Nir, 1973, 1984; Almagor; 4690,  4604מ' ויותר )אלמגור,    41-וחתכים סייסמיים מראים כי עוביו יכול להגיע עד ל 

(1978 Almagor and Michaeli, 1985; Almagor and Schilman, 1995; Fugro, 1998; קצב הצטברות הטין והחרסית .

 (Neev et al., 1966; Reiss et al., 1971; Nir, 1973, 1984; Horowitz, 1974b; Luz andמ' לאלף שנים   8-1.8גבוה,  

(Perelis-Grossowicz, 1980; Tibor, 1987; Tibor et al., 1992. 

מנפח הסדימנט, והחרסית   01-418הטין והחרסית, שצבעם חום כהה עד שחור זיתי, חדגוניים מאוד: הטין מהווה  

מנפחם הוא מינרלים של   61-318. שעורי החרסית בסדימנט עולים עם המרחק מהחוף. בהרכבם המינרלוגי,  418-91

איליט. יתר נפחם עשוי גרגרי קוורץ דקים   418-קאוליניט ופחות מ   41-18סמקטיט, -איליט 918-61מתוכם  –חרסית 

; 4690,  4604מנפח הסדימנט )אלמגור,  6-48, ואילו קרבונט ופלדספר תופסים כל אחד 448עד  –)גודל טיני וחרסיתי( 

(Sandler and Herut, 2000 הגרגר במפתן היבשתי מוגדרים כטינים חרסיתיים בעלי -. גיאוטכנית, הסדימנטים דקי

, משקלם הסגולי 411-318 –פלסטיות גבוהה. תכולת הרטיבות )יחס משקל המים למשקל המוצק במדגם( שלהם גבוהה 
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 ,Almagor, 1978; Almagor and Wiseman;4690, 4604)אלמגור,  4.31-4.91ק"ג/מ"ק, ומשקלם היחסי  4.64-4.14הוא 

(1977 . 

(, מקור הטין והחרסית הנילוטיים בבליה של סלעי בזלת בהרי אתיופיה. הם הובאו אל הים 4.4כאמור לעיל )פרק  

(. הסדימנטים 0.4-8חופיים )פרקים  -ומול   -התיכון על ידי נהר הנילוס והוסעו לאורך חופי ישראל על ידי זרמים אורך 

מזרח הים התיכון לפחות עד מרכז ישראל )פרק -הגרגר שליטים על פני המפתן היבשתי הרדוד בדרום -הנילוטיים דקי 

א'(, אך נפחם הולך וקטן ככל שרב המרחק ממוצאי הנילוס, כפי שמלמדים תוצאות מחקרים של 8.88; תמונה  8.0.4

 (Pomerancblum, 1966; Inman and Jenkins, 1984; Stanleyהמינרלים החרסיתיים והמינרלים הכבדים שהם מכילים 

(and Galili, 1996; Stanley et al., 1998; Sandler and Herut, 2000 . 

וסכירת עיקר מימיו של נהר הנילוס  4604-המצב שתואר לעיל הולך ומשתנה בעקבות הקמתו של סכר אסואן הגבוה ב

(. נהר הנילוס, שהיה ספק הסדימנטים 0.8-ו 0.4( )פרקים Stanley et al., 1997, 1998; 4144, 4113לבין ושות', -)אלמוגי

, ומים מתוקים, שבעבר הפחיתו את מליחות מי nutrientsהעיקרי לאזורנו, חדל לספק סדימנטים דקים )וגם חומרי מזון, 

ג'( בעוד שחול נילוטי, שמקורו במרבצי חול גדולים אשר נאגרו בעבר בשולי דלתת 0.4תמונה  –הים בעונות שטפונותיו 

(. כיום החול מהווה 0.4; תמונה  9.4-ו   9.4הנילוס מול מוצאי הנהר, ממשיך ומוסע כסדרו לאורך חופי הארץ )פרקים  

מ'(, החוגר את חופי ישראל עד מפרץ   81-מכלל הסדימנטים הבונים את סינר הסדימנטים )עד עומק כ   4118-קרוב ל 

מכלל הסדימנטים בקרקעית המפתן החיצוני )עומק         318-31-(, והסילט הנילוטי מהווה כ 4.4.4-ו   4חיפה )פרקים  

מודלי וממוין היטב, והסילט       -(, חד מ"מ   1.4-1.41(. החול דק )קוטר גרגריו  4144לבין ושות',  -מ'( )אלמוגי   411-01

ִלי, ברובו הוא דק מאוד  -דו  מיקרומטר( ויתרו דק עד בינוני. החרסיות, שבעבר היוו חלק ניכר ממרכיבי   0-1( מֹודָּ

מכלל   418-מהווה כיום לא יותר מ   , Nir, 1973, 1984);  4604מ' )אלמגור,    11-הסדימנט בעומקי מים גדולים מ 

לבין -והיא עולה צפונה )אלמוגי   418הסדימנטים בקרקעית הים. תכולת הקרבונט בסדימנטים מול חוף בית ינאי היא  

 (.4144ושות', 

ְססּותם )מלשון  של גרגרי הסדימנטים בקרקעית הים הולכת ומתפשטת צפונה מאז סכירת הנילוס. גלי וזרמי ‘( גס’התגָּ

הרוח עוקרים וגורפים את גרגרי הסילט והחרסיות מפני סינר הסדימנטים בירכתי החוף ומרחיפים -הקרקעית מּוְשֵרי 

ס"מ/שניה(, אך גם בשעורים קטנים מזרחה במעלה סינר   84-ומסיעים אותם בעיקר צפונה )זרמים שמהירותם גדולה מ 

(. 8.9.4)פרק    (Katz and Crouvi, 2018)ס"מ/שניה(  84-הסדימנטים ומערבה אל הים הפתוח )זרמים שמהירותם קטנה מ

באין הספקת סילט וחרסיות מן הנילוס, גרגריהם הדקים, שנופו מקרקעית הים, מותירים בה חול. גרגרי הסילט והחרסיות 

הנישאים בזרמי הקרקעית שוב שוקעים בחלקם על פני קרקעית הים צפונה ממקומותיהם הקודמים, ובסערות הבאות הם  

 (.4144לבין ושות', -מנופים גם ממנה )אלמוגי

תרומת הטין והחרסית, הנסחפים מהיבשת בעתות של שטפונות חורף בנחלים, לסדימנטים במפתן היבשת הרדוד מול 

חופי ישראל ניכרת מצפון לתל אביב, היכן שנחלי האיתן ורובם של נחלי האכזב של ישראל במישור החוף נשפכים לים 

(Stanley and Galili, 1996; Stanley et al., 1997, 1998) מהמקטע   118-מ' הם מהווים כ   41-. בעומקים רדודים מ

. תרומה זו הפכה להיות משמעותית עקב המחסור בהספקת Sandler and Herut, 2000); 4111החרסיתי )סנדלר וחרות, 

 Stanley et; 4144,  4113לבין ושות',  -הטין והחרסית הנילוטיים למפתן היבשתי הישראלי אחרי סכירת הנילוס )אלמוגי 

al., 1997, 1998  מקורותיהם של הסדימנטים האלה במחשופי סלעים מזוזואיים ומסדימנטים 0.8-ו   0.4( )פרקים .)

הגרגר הם ניכרים בדלות -וקרקעות צעירים. למרות הדמיון הרב בהרכבם המינרלוגי לזה של הסדימנטים הנילוטיים דקי 

. Sandler and Herut, 2000);  4111יחסית של תכולת ברזל ועושר יחסי בתכולת אשלגן, מגנזיום וסידן )סנדלר וחרות,  

סמקטיט בסדימנטים האלה מצביע על תרומה של אבק מדברי המכיל קאוליניט -היחס בין כמות הקאוליניט לאיליט 

 18-( בשעור של כ (Stanley et al., 1997; 1998הגרגר מול חופי צפון סיני ודרום ישראל  -לסדימנטים הנילוטיים דקי 

(Sandler and Herut, 2000)  (.3.41)תמונה 

להתגססות הסדימנטים בקרקעית הים יש השפעה משמעותית על טיב המצע הזמין לאורגניזמים )ליצורים( החיים 
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הסילט והחרסיות במחוז -בקרקעית הים. בניגוד למאספי הפורמיניפרים המגוונים, הפורחים על קרקעית הים משופעת 

(, אשר מעידים על סביבה יציבה מבחינה 4.4תמונה    –הצפוני )הפרובינציה הלבנטינית מול חוף הגליל המערבי  

( מדוללים 4.4תמונה    –אקולוגית, מאספי הפורמיניפרים במחוז הדרומי )הפרובינציה הנילוטית מדרום למפרץ חיפה  

ומפוזרים כתוצאה מהצטברות החול המהירה בקרקעית הים, והם משקפים סביבה לא יציבה התלויה בשינויים במשטר 

 .(Hyams-Kaphzan et al., 2008)הזרימה של נהר הנילוס 
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 ב. החוף וסביבתו
 

 . חופים5
 

 . מושגים והגדרות של החוף לאזוריו 5.5

מושגי החוף המשמשים בעבודה זו לתאור התהליכים והמורפולוגיה הקשורים בחוף ובסביבתו מבוססים על מונחי 

, על מונחים עבריים שהופיעו בעבודות קודמות (CERC, 1973, 1984)המרכז למחקר הנדסת חופים של צבא ארה"ב  

 ( ועל הגדרות שהותאמו לצורכי עבודה זו. 5791; עיטם, 5791)שטנר, 

 קובמשמעותו העממית, הוא רצועת היבשה הגובלת בים. בצד הים מוגבל החוף על ידי “ שפת הים”, או (shore)חוף 

הנודד ללא הפסק בגלל גלים, גאות ושפל   –הקו הרגעי אשר ממנו וימה קיים כיסוי מים רצוף    –  (water line)  המים 

 קו החוףורוחות, אשר עורמים מים לאורך החוף או הודפים אותם הימה, ואילו גבולו עם פנים היבשת אינו מובהק.  

(shoreline, coastline)   יבשה בקנה מידה אזורי, הכולל את קו המים בכל מצביו, והוא המציין את קצה -הוא הגבול ים

 היבשת במפות. 

הוא צבר סדימנטים בלתי מלוכדים, הנתונים לתנועה ולהזזה על ידי פעולת   (beach)  משטח הרבדה וגריפה חופית 

גלים רגילה. הסדימנטים יכולים להיות מכל סוג, גודל, צורה ומקור, כולל אשפה, פסולת בניין וחומרים אחרים, שמקורם 

ֵלַטת ים ופסולת שמתרחצים ונופשים 59.9-ו   7.9.9באתרים של סילוק פסולת בחוף ועל צוקי הכורכר )פרקים   (, פְּ

, סדימנטים , המהווה את עיקר הסדימנטים החופיים, משמש כשם נרדף ל חול(. בפרק זה, 1.5.4משאירים על החוף )פרק 

 אלא אם כן יצוין אחרת.

והמורפולוגיה שלו נקבעים  –חלק החוף היבשתי החשוף וקרקעית הים הרדודה הסמוכה אליו  – החופי התחוםממדי 

(, 5.9.5פרק    –על ידי שלושה גורמים בלבד: שיפוע התשתית )המותנה בהרכב ובתכונות הסדימנטים שבונים אותה  

(. המורפולוגיה החופית משתנית תדיר בהתאם 2.2( ואקלים הגלים )פרק  2.5.9הטווח האנכי של הגאות והשפל )פרק  

 (.5.5)תמונה  (beach profile) צדודית חוףלאקלים הגלים, ונוח לתארה ולאפיינה בעזרת 

, היא רצועת היבשה הסמוכה לקו המים, הנתונה להצפה (swash zone) רצועת הליחוךבמובנה הצר, או  רצועת החוף

)קו המים בעת שמפלס הים הוא הנמוך ביותר(  השפל קווחשיפה מחזוריים על ידי גלי הים. רצועת החוף משתרעת בין 

. קו הסערות הוא הקו הרחוק ביותר בצד היבשת שאליו מגיעים גלי הסערה הגבוהים ביותר, וכללית הוא קו הסערות ל 

זהה עם קו החוף. קו הסערות, המתחדש אחרי כל סערה, הוא קו אונתי, המסומן בדרך כלל על ידי סוללה זעירה של 

פסולת צפה )זפת, אשפה וכיו"ב(, שמפריד בין רצועת החוף חסרת הצמחיה לבין רצועה של מורפולוגיה מנושבת עם 

מ' נדירים וטווח   1-שנתית דלילה, עמידה לרסס ים. בחוף הים התיכון של ישראל, שבו גלי סערה גבוהים מ -צמחיה רב

(, רצועת החוף היא על פי רוב משטח ָשֵפל וכמעט שטוח, שרוחבו 2.5.9-ו 2.2.9.9מ' )פרקים  1.1-הגאות והשפל קטן מ

אינו גדול מכמה עשרות מטרים, אשר מתרומם בהדרגה לגובה שאינו עולה על מספר מטרים. יצוין שקיימים בעולם 

יבשה -חופים בעלי טווח גאות ושפל גדולים מאוד ו/או אשר נתונים לפגיעת גלי סערה בתדירות גבוהה, ובהם גבול הים 

נתון לשינויים, אשר בחופי ישראל כמעט ואינם מובחנים. חופים צוקיים, שחזיתם זקופה, הם, כמובן, חופים ללא רצועת 

חוף, ובחופים תלולים רצועת החוף צרה מאוד. ברצועת הליחוך מגיעה האנרגיה הערבולית של מי הים לשיא עוצמתה, 

והתשתית נתונה לפעילות הידראולית ומכאנית מתמדת יותר מכל אזור אחר, אם בים ואם ביבשה. השינויים באזור זה 

 הנם המהירים ביותר על פני כדור הארץ, פרט למוקדים של פעילות געשית או פעילות טקטונית, שמטבען הן אקראיות.

ָקִפים בקו המים )דהינו, חופים  התווים המורפולוגיים המתוארים להלן אופייניים לצדודית של חופים שאין בהם ִמזְּ

הם חזיתו המשופעת של   (beach face)  פני החוף או     (foreshore)מצח החוף מזקפים(.  -חוליים וחופים סלעיים נטולי 

, הוא חלקה (backshore)  גב החוף , או  חוף אחורי , ו (swash waves)החוף הפונה לים, שנשטפת תדיר על ידי גלי ליחוך 

השטוח, היבש במרבית הזמן, של רצועת החוף בצדה היבשתי. החול הנרבד ברצועת החוף סמוך לקו המים נערם 
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א'(. לעתים 1.5חוף נמוכה וכמעט שטוחה )תמונה  -תלולית מקבילת – (beach berm)כתף החוף או  ,רכס גבבלפעמים ל

גלים -הן מתלולי חול וחלוקים קטומי   (beach scarps)  מדרגות חוף (.  1.9; תמונה  5.2.5נערמים מספר רכסי גבב )פרק  

 (. 5.4מ' )תמונה  9.5-9קיום באמצע החוף בגובה עד -זקופים וקצרי

הוא תחום קרקעית הים, אשר בו חלות תמורות סדימנטריות  (nearshore, littoral zone or inner shelf) המפתן הפנימי

ומורפולוגיות ניכרות כתוצאה מפעולות גומלין בין הים והיבשה. מול חוף ישראל משתרע המפתן הפנימי מקו המים עד 

ק"מ מקו החוף   5-2מימי הרחב השעון על החוף, המשתרע למרחק  -התת   (sediment apron)  סינר הסדימנטים קצה  

 (. 5.1; תמונה 9.9-ו 5מ' מתחת לפני הים )פרקים  51-21ועומק 

נוח להבדיל בין מושגים המתארים את התווים המורפולוגיים של קרקעית המפתן הפנימי ומושגים המתארים את 

 (inshoreחזית החוף מצבי הים הרדוד שמעליה. המושגים המשמשים לתאור התווים המורפולוגיים בקרקעית הים הם:  

(or shoreface   היא האזור החופי המוצף הרדוד, המשתרע למרחק כמה מאות מטרים מן החוף, אשר נתון להשפעת

 (inner trough)  פנימית   מרזבה הגלים והזרמים החופיים ואשר בו מתרחש עיקר התנועה של הסדימנטים. ראשיתה ב 

, שעומקם המרבי מול חוף ישראל                    (bars)  רצועת שרטונות חוף רדודה, רחבה ושטוחה, והמשכה ב -מקבילת 

רגולרי -הוא רכס חולי אי   חול   שרטון או    שרטון .  Striem, 1971; Goldsmith et al., 1982a, b);  5791מ' )עיטם,    9-כ 

(. ברצועת 5.91-א' ו 5.55חוף, אשר לעתים קרובות מתפצל לשני או יותר שרטונות )תמונות  -מאורך, בדרך כלל מקביל 

הוא השרטון   (longshore bar)  שרטון הפנימי השרטונות יש שרטון אחד או כמה שרטונות מופרדים על ידי מרזבות. ה 

בחלקו   (offshore)  . ירכתי החוף (offshore bars)  שרטונות חיצוניים הקרוב לחוף, והשרטונות שמאחוריו, בצד הים, הם 

 העמוק הרחוק מרצועת החוף של המפתן הקדמי, שתחילתם מעבר לרצועת השרטונות, הם פני סינר הסדימנטים.

רצועת או    (breaker or surf zone) אזור המשבריםאו רצועת המושגים המשמשים לתאור מצבי הים במפתן הפנימי: 

ִכי  )רצועת שאון הגלים( היא התחום שבו נתקלים הגלים המגיעים מן הים הפתוח ַבשרטונות, מאבדים את יציבותם הדֳּ

. אחדים מן השמות שונו(.1974. מונחים של צדודית החוף )מתוך עיטם, 5.1תמונה   

 Coastal Areaאזור החוף  

 Swash Zoneרצועת הליחוך      

 Swash Wavesגלי ליחוך            

 Surge Wavesגלים גואים          

 Breaker or Surf Zoneרצועת המשברים    

 משברים
Breakers or Surf Waves 

 גלי רוח וגיבוע
Swell and 

Winds Waves 

 מפלס מים שקטים
Sea Water Level 
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 ירכתי החוף
Offshore 

 קדמת החוף
Nearshore Zone 

 רצועת החוף )שפת הים(
Beach or Shore 
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 גבב
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 החוף
 

Foreshore 
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Backshore 

 חוף קדמי
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 מישור החוף
Coastal Plain 
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רם נוצרים מעל למרזבה הפנימית 5.5-ו 2.94, 2.55ונשברים )תמונות  : גלים בעלי 2.2.9.1)פרק  גלי העתקה (. אחרי ִהָשבְּ

 שטף עולה, העולים אל החוף, יוצרים  גלי הליחוך , הנעים אל החוף.  translation waves)–פסגות, אך חסרי אפיק  

(uprush)  שטף חוזרעל מצח החוף, והמים החוזרים אל הים יוצרים (backrush)  (.5.24)תמונה 

הוא רצועת יבשה שטוחה וחסרת תווי נוף בולטים,   (maritime plain, coastal plain)מישור החוף  או    מישור חופי 

המשתרעת מקו הסערות אל פנים היבשת עד למקום שבו חל שינוי פיסיוגרפי בולט, כגון הרים, מתלולים או שטח גבעי. 

רוחב המישור החופי יכול להגיע עד עשרות, ואף מאות, קילומטרים. המישור החופי הוא מוצר ימי, בין אם הוא שריד 

של מפתן שנשאר אחרי נסיגת ים, בין אם הוא שדה חולות מנושבים מרצועת החוף אל פנים הארץ ובין אם הוא עשוי 

סדרה של מדרגות גידוד של ים מציף, אשר נחשפו עם נסיגתו. במקומות רבים נוצר המישור החופי כצרוף של כל תווי 

הנוף האלה, אך תמיד הוא בעל מורפולוגיה שטוחה, חומריו הם סדימנטים חופיים או מוצריהם היבשתיים, והוא נושא 

 יבשה.-חותם של יחסי ים

 

 חופים חוליים שטוחים –. חופי הרבדה וגריפה 5.9

רוב חופי פלשת, שרוחבם מאות מטרים, הם חופים חוליים ושטוחים, אשר משתפלים במתינות אל הים בצדם 

ק"מ(, או שהם תחומים   5.5המערבי ומתמזגים בהדרגה עם המישור החופי הרחב בעורפם )רוחבה של רצועת החול עד  

(. כך גם החופים שבפערי הנחלים פולג ואלכסנדר בחוף 55על ידי רכסי כורכר, הנמצאים הרחק מקו המים בעורפם )פרק 

(. גם חוף השרון הוא חוף חולי שטוח, אך 55ק"מ( )פרק  9( וחוף מפרץ חיפה )59.9-ו 59.5ק"מ( )פרקים  2.5השרון     )

 (.59הוא צר מאוד ובעורפו מתלולי כורכר גבוהים וזקופים )פרק 

מ'   9.5-9-מ' ל   1.5מ' בממוצע בחופי רצועת עזה, ובין    1-2עד    –שכבת החול המכסה את רצועת החוף דקה מאוד   

 9115מידע בע"פ, כספא, -י' טור; 5745; גלילי, 5745אדלר,  –כרמל -; חופי עתלית5745סנה,  –חוף דור בחופי ישראל )

' במרבית חופי הארץ 5791-, רבים, שנעשו החל משנות ה water jetting)  –על סמך תוצאות דיקורים )קידוחי שטיפה    –

כורכר, חמרה וחרסית   –(. בחופים רבים בולטים מחשופי התשתית מבעד לחול או שהם נחשפים בסערות החורף  ומולם

מ' בממוצע. חול   1-2-מ' מערבה מקו המים, מתעבה מעטה החול ל   911-ג'(. בחזית החוף, עד כ -א'5.9-ו 9.54)תמונות 

. שכבת החול עבה (Sivan and Porat, 2004)מ' ויותר נתגלה בקידוחים במרזבה המוצפת מול מעגן מיכאל ודור  5בעובי 

 
(. )ב( גדם כורכר 4..1.44.5, תל אביב, Sea and Sun. חשיפה וכיסוי בחול ברצועת הליחוך: )א( גדמי כורכר )חוף 2.5תמונה 

(. )ד( ספינה 54.45.4222א דרומה לאשקלון, “(. )ג( מחשוף פליאוסול חיוורין )חוף קצא2..50.5.5משוכב )מצפון לפער פולג, 
 (.5.5.4222)מצפון לשפכו של נקז הבונים, ‘( מ 3-שנתחפרה בשרטון ונתכסתה בשכבת חול עבה )כ

 ב א

 ד ג
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 ד'(.5.9)מספר מטרים( רק בפערי נחלים ובשקעים קטנים בגג הכורכר הקבור )תמונה 

(, 5.5-ו   1.5.5מקורו העיקרי של החול המובא אל חופי ישראל הוא, כאמור לעיל, מדלתת הנילוס במצרים )פרקים  

ומקור משני הוא בהרס של רכסי הכורכר החופיים. שלא כמו רכסי הכורכר המלוכד והקשה של החופים הסלעיים, סלעי 

הכורכר הפריכים של צוק השרון מדרום לתל גדור נהרסים בקלות וסלעיהם מתמחזרים במהירות לחול, אשר מתווסף 

(. החול שבתחומי רצועת החוף והמפתן הפנימי הוא נייד ביותר, ומגיב 9.9לחול המוסע לאורך חופי הארץ )פרק  

במהירות לגלים, לזרמים ולמשבי רוח. רובה של תנועת החול מתרחש על פני קרקעית הים הרדוד סמוך לחוף )פרק 

(, אך קשה להבחין בה, אפילו כאשר נפחי סדימנט גדולים מאוד משנים את מקומם בתוך זמן קצר. 2.99; תמונה 2.5.5.2

 (. 5.2החולות הנודדים מותירים תווי חוף זעירים אופייניים, המשנים תדיר את מקומם וצורתם )פרק 

 

 . שינויים מחזוריים בחוף 5.9.5

החלפה עונתית של חול בין רצועת החוף וחזית החוף צדודית חופים חוליים נתונה לשינויים מחזוריים עונתיים בגלל 

(. במשך הקיץ, בייחוד 5.2)תמונה  

בחודשים ספטמבר עד   –בסופו  

כאשר הים שקט   –אמצע נובמבר  

 (Goldsmith andוהגלים נמוכים 

Sofer ,  1983;  Carmel  et  a l . , 

החוף אל , מוסע חול מחזית  1985)

היבשה. שרטונות החול הטבועים 

ד  ם מאו בחזית החוף משתפלי

וחולותיהם מוסעים לעבר קו המים, 

 , ת א ל מ ת מ ת  י מ י נ פ ה ה  ב ז ר מ ה

קרקעיתה של חזית החוף נעשית 

שטוחה ושיפועה מתמתן, וחול 

ר  ש א  , ף ו ח ה עת  ו צ ר ב ר  ב ט מצ

מתרחבת בכיוון הים. התרחבות החוף איטית. היא נמשכת בדרך כלל זמן רב )עונה שלמה( וקשה לעקוב אחריה. בחורף 

פוגעים גלים גדולים ותלולים בחוף בתדירות גבוהה )בזמן סערות(, וחול רב נגרף מהחוף אל הים. רצועת החוף נעשית 

חוף נבנים מהחול ששוקע בחלקה העמוק, המרוחק מקו המים של חזית החוף, אשר אינו -צרה, ושרטונות מקבילי 

מושפע מהגלים בחזית החוף. כאשר החוף מותקף על ידי גלים גדולים הוא מאבד במהירות רבה )שעות עד ימים ספורים 

במשך סערה או זמן פגיעה של גלי גיבוע גדולים בחוף( הרבה מאוד ממראהו המוכר, או אף עלול להעלם למשך מספר  –

העונתית הזו תלויה (. המחזוריות  7.55; תמונה  7פרק  שעות, ואפילו ימים, כאשר הוא מוצף עד בסיס הצוק שבעורפו ) 

בשינויים של אקלים הגלים העונתיים בלבד, שכן שאר הגורמים בסביבה החופית שבתחום ההשפעה של הנילוס קבועים 

צר, טווח   (fetch)שפע חול אחיד בגודל גרגריו וממוין היטב סמוך לקו המים, אשר נע על פני מרחב נדידה   –ואחידים 

חוף -גאות קטן ותפוצת אנרגיה אחידה לאורך החוף )בגלל תבנית אחידה של השתברות גלים על קרקעית ים סמוכת 

 חלקה, שמשתפלת במתינות הימה לכל אורך החוף(. 

. מי המשברים המתערבלים מרימים גרגרי סדימנט מקרקעית הים אל עמוד המים ומרחיפים אותם. הגרגרים קיץ)א( 

שוקעים לאט בגלל ערבול המים וצמיגותם. בשעה שהגרגרים מרחפים או שוקעים לאיטם גם גלים קטנים וזרמים איטיים 

, מסיעים 1.195-מסוגלים לשאתם ולהסיעם למרחקים ניכרים. גלי קיץ, שתלילותם )היחס בין גובה הגל לאורכו( קטנה מ

את החול לכיוון היבשת משום שהתנופה המוקֵנית לגרגרי החול על ידי התנועה החוגית בכיוון היבשה גדולה מזו של 

(. תנועת 2.2.9.1)פרק  (Bascom, 1964; Komar, 1976)הגרגרים החוזרים הימה, אשר מתחככים עם גרגרי חול בקרקעית 

 . שינויים מחזוריים עונתיים בצדודית של חוף חולי2.3תמונה 
 (.Bascom, 4261)תרשים ללא קנה מידה מתוך 

 מזרח

 צדודית קיץ 

 רכס
 גבב

 שרטון תעלה

 שרטון

 חול

 כורכר

 רכס
 גבב

 פני הים

 אזור הסעה של חול

  מערב

 צדודית חורף
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חול זו היא איטית בגלל חוסר זרימה ערבולית נמרצת 

סמוך לקרקעית הים, אשר תוכל לגבור על החיכוך בין 

 גרגרי החול המוסע.

החול הנרבד ברצועת החוף בונה משטח כמעט 

אופקי, אשר מתרומם בהדרגה לגובה שבדרך כלל אינו 

מ', לרוחב מרביתה של רצועת החוף )עד  1.5עולה על 

; 5791; עיטם,  5745; גור,  5745מ'( )באומן,    511

 ,Emery and Neev, 1960; Bowman; 5775קופליק,  

. ככל שהגלים גבוהים יותר מצח החוף גבוה 1982)

יותר. שיפוע המדרון של מצח החוף נשלט על ידי 

ההבדל בעוצמות של השטף העולה, המסיע חול אל 

החוף, והשטף החוזר, שמסלק ממנו חול, בגודל גרגרי 

החול ובדרגת ִמיּונם. במשך הקיץ נצבר בדרך כלל חול 

רב שגרגריו גסים במצח החוף משום שעוצמת השטף 

החוזר נמוכה מזו של השטף העולה, אשר חלק גדול 

(. ככל 5.2.2רווי )פרק  ממימיו נבלע בחול הבלתי  

שגרגרי הסדימנט גדולים יותר וִמיּונם טוב יותר נקבוביות הסדימנט גדולה יותר, ויותר מים מחלחלים בתוכו. תלילות 

אינה יכולה לתמוך בו עוד, וגרגרי   (gravitation)השיפוע של מצח החוף גדלה עד לערך קריטי מסוים שמעליו הכבידה  

החול נגרפים על ידי השטף החוזר. סמוך לקו המים, לאורך קטעי חוף ארוכים בראש מצח החוף, נערם החול לרכס גבב, 

(. פעמים רבות שוטפים גלים גבוהים את רכס הגבב ומימיהם נשפכים אל עברו 'א1.5אשר יוצר סוללה שטוחה )תמונה 

(. לעתים קרובות מצויים כמה דורות של 5.1( )תמונה  היבשתי ונקווים כשלוליות רדודות קצרות קיום )שעות או ימים 

(. ככל 1.9גבב, תוצרים של גלים גבוהים בעבר הקרוב, שרומיהם הטופוגרפיים גבהים לכיוון היבשה )תמונה  רכסי  

שהרכס ותיק יותר הוא מרוחק יותר מקו המים, רומו גבוה יותר והוא נוצר על ידי גלים גבוהים יותר. בחופים תלולים, 

אנרגיה -עתירי    (surge, surging waves)ימיים מעמיקים במהירות, אשר על גביהם מתפרצים נחשולים-שהמשכיהם התת

צדפים   –ג'(, נערמים רכסי גבב גבוהים, עשויים סדימנטים גסים  2.51; תמונה  2.2.9.1לגובה רב במעלה החוף )פרק  

בקטע החוף    5.56-46מ', ושיפועי מדרונו שנמדדו הם    5.2(. גובה מצח חוף חולי אינו עולה על  1.9וחלוקים )תמונה  

( 5775מ"מ( בחופי הרצליה )קופליק,  1.25)גודל גרגר  26-96-גודלי הגרגר לא צוינו(, ו – Bowman,1982אשדוד )-זיקים

כגבול שבין צבירת   59.56בחוף זמיר בדרום חיפה הוגדר שיפוע קריטי של  (.  5.5תמונה  ( ) 5791ומעגן מיכאל )עיטם,  

 (.5759חול לגריפה )קלפמן, 

ככל שאנרגיית הגלים רבה יותר גרגרי הסדימנט )חול וצדפים( המוסעים לחוף גסים יותר. גלים גבוהים מרבידים 

 
 (.Eitam et al., 4220בקרוב )מתוך  5x. שינויי הצדודית של חוף מעגן מיכאל בקיץ ובחורף. ההגזמה האנכית 2.2תמונה 

 פני הים

‘מ  

 קיץ
 חורף

 41צדודית 
 41צדודית 
 41צדודית 
 41צדודית 

. שלולית של מי שטף עולה מעברו הפונה ליבשת של 2.1 תמונה
 (.2..40.1.5רכס גבב )צפונה למכמורת, 

 



111 

נִֻפים 1.5; תמונה  1.5.2בחוף צדפים שהם נושאים מחזית החוף )פרק   ב'(. הגרגרים הדקים, שאינם יכולים לשקוע, מְּ

מהסדימנט ונישאים אל הים הפתוח. עבודת הגלים גורמת גם כן למיּון החול בחוף ובמפתן הפנימי. בעוד שרום הגל 

גרגר אל היבשת, חול דק, אשר מופרח מהקרקעית בזמן המעבר של אפיקי -האנרגיה נושא חול גס -המתערבל  עתיר 

החוף, ובחלקו אל מעבר לרצועת המשברים, בכיוון ירכתי החוף, על -אורךהגלים, נישא הימה ומוסע בחלקו על ידי זרמי 

(. החול הגס והצדפים נשארים על פני רצועת הליחוך משום שאחרי אובדן האנרגיה 2.5.9ידי זרמי פריצה )פרק  

הערבולית של הגלים הנשברים על גבי מצח החוף או הלוחכים אותו אין בכוחו של שטף המים החוזרים להסיעם בחזרה 

החוף של מימי הגלים הנשברים והלוחכים את מצח החוף גורם -חופית והחזרה ניצבת -לים. הצרוף של הזרימה האורך 

ֵרָרִני של חול ממצח החוף, להסעתו במסלול זיגזגי לאורך החוף )פרק   ( וכן 2.95-ו   2.52; תמונות  2.5.5.2לסילוק בְּ

ֵרָרִנית והשבחת מיונו לאורך החוף. מיּון נוסף של החול ברצועת החוף נעשה על ידי רוחות, שנושאות חול  להרבדתו הבְּ

דק אל עורף החוף כאשר הן נושבות מן הים, או אל הים כאשר הן נושבות מהיבשה ומותירות חול גס על החוף )פרקים 

 (. 5.2.1-ו 1.5.5

( פוגעות בחוף 2.5.5.2פרק    –  1.12-. כאשר סדרות גלים גבוהים ובעלי זמן מחזור קטן )תלילות גדולה מכ חורף)ב( 

בתדירות גדולה )בעיקר בחורף(, המים בתחום של רצועת המשברים נמצאים במצב ערבול מתמיד, אשר שומר את גרגרי 

החול ברחופת. הואיל והגלים סמוכים זה לזה )הם נשברים במהירות זה בעקבותיו של זה( משבריהם יוצרים גלי העתקה 

(, אשר מגיעים אל החוף בתדירות גבוהה. מצח החוף רווי, אפוא, כל העת במים, ורק חלק מהמים המציפים 2.2.9.1)פרק 

אותו מחלחלים לתוכו. אף כי פסגות הגלים הגבוהים ביותר מציפות מידי פעם את מרבית רצועת החוף, ולפעמים אף את 

העוצמה על פני מצח החוף, שמכיל כמעט את כל -כולה, ומשקיעות שם את הסדימנטים שהן נושאות, השטף החוזר רב 

המשברים. לעתים חורץ השטף החוזר מי הגלים שעלו לחוף, גורף ממנו חול רב, שמתווסף אל החול המורחף ברצועת  

(. גלים, אשר נתקלים במכשולים גדולים בקו המים, כמו רצועות 5.2.2.1תעלות גריפה רדודות על פני מצח החוף )פרק 

ב'(, עולים אל החוף מצדי המכשולים ודרך פתחים ביניהם, ורבים -א'5.9( וגדמי כורכר )תמונה 1.5.5חוף )פרק -של אבן

מהם מציפים את הסלעים וגולשים מהם אל היבשה. המים הנערמים מאחורי המחשופים הסלעיים, אשר חוסמים את 

דרכם הישירה חזרה הימה, זורמים במהירות גבוהה )בגלל הפרשי העומד בין רומם למפלס הים( לאורך צדדיהם 

העורפיים )הפונים ליבשה(, ובדרכם הם חופרים תעלות ומקווי 

מים. צורת התעלות ומקווי מים וממדיהם משתנים מאוד: רוחב 

הגדולים שבהם מגיע למספר מטרים ועומקם כמה עשרות 

(. גריפת הסדימנט מסייעת במיּונו, שכן 5.5סנטימטרים )תמונה 

גרגר מנופה בעוד חול גס ושברי צדפים נוטים לִהָשֵאר -חול דק

 ברצועת החוף.

בעת סערה גורפים הגלים חול רב מרצועת החוף, ובמקומות 

רבים נותרים בה רק חלוקים. רצועת החוף נעשית צרה, לעתים 

( ונוצרים 5.9היא נעלמת לגמרי, שיפועה נעשה תלול )תמונה  

(, לעתים 5.4בה מדרגות חוף ומתלולים מקומיים )תמונה  

, שמתקיימים במשך זמן קצר. מדרגות 'מ 2, ואפילו 'מ 9בגובה 

חוף נוצרות גם כן בתקופת הקיץ על ידי סדרות אקראיות של 

גלי גיבוע גדולים, אשר מסלקים חול רב מהחוף. מדרגות החוף 

 –החוליות נשמרות כל זמן שהחול רטוב )בגלל נימיות  

(capillarity .ונהרסות עם התייבשותו או על ידי גלים לוחכים ,

לעתים קרובות נחשפים גדמי כורכר ורובדי חמרה קבורים 

ב'(, כמו גם יסודות של מבנים ברצועת החוף, -א' 5.9)תמונה  

 

חוף -. תעלות ומקווי מים סביב דרגשי אבן2.6תמונה 
 (.2..3.4.5)נתניה דרום, בית גולדמינץ, 
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“ חצאי איים ” שהופכים להיות  

ת  ו ל לו ת ות  פ י ש ל בע ם  הי ו גב

ן 5.7)תמונה   (. בקטע החוף בי

אשדוד לזיקים סולק במשך חורף 

'מ   2.9-5.9כיסוי חול בעובי    5795

(Bowman, 1982) ורוחב החוף ,

מ'   24-52-ל '  מ   51-55-הוצר מ 

(Bowman, 1981) ִמזה שבין מלון ;

ל  כ ל מי לת ן בתל אביב  מנדרי

 5742בהרצליה נגרף במשך חורף  

י                        ב ו ע ב ל  ו ח י  ו ס י כ

)קופליק,    5.9-1.5 ; 5775מ'  )

 . מדרגות חוף.2.0תמונה 

 
 )ב( מדרגת חוף חולית

 (.2..50.5.5)נתניה, חוף הארגמן, 

 
 )א( מדרגת חוף עשויה חלוקי כורכר מעוגלים

 (.4222..43.4)געש, 

. גריפה של שכבת חול עבה מרצועת החוף בחורף הותירה את המסעדה, 2.2תמונה 
 גבוה. סוללת האבנים הגדולות, שהונחו בחזית המבנה,“ אי”שנבנתה על החוף, כ

 (.42.5.4222“, נעורים”לא מנעה גריפה של חול )החוף למרגלות בסיס המשטרה 

 

 
 . רצועות ליחוך צרות, שחֹוָלן נגרף.2.2תמונה 

 (.54.45.4222גיל, ‘ )א( אשקלון, פארק לאומי )צילום: ד
 

)ב( רצועת ליחוך צרה ותלולה עשויה 
חלוקים. לפני גריפת החול שהה קו 

החוף המוצפת -המים לאורך רצועת אבן 
ממערב לקו המים הנוכחי )ארסוף, 

46.0.5..1.) 
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מ' בחוף האחורי והוסר ממנו כיסוי   5.5מ' במהלך שנה אחת, חלו שינויי תבליט עד    11-ובמעגן מיכאל נדד קו המים כ 

חופיים חזקים, -(. בעברו המערבי של קו המים פועלים זרמים אורך 5.5( )תמונה 5791מ' )עיטם,  1.9חול בעובי ממוצע 

תוצאת הגלים הגבוהים, אשר מסלקים מחזית החוף את החול שהצטבר בה בתקופת הקיץ, וחופרים בה שקעים, תעלות 

 (. 5.9.9חוף )פרק -ומרזבות מקבילות

חול מורחף מוחזרים מן החוף, -בעוד גלי ההעתקה עורמים מים רבים בחזית החוף ממול ליבשה, נפחי מים עתירי 

הכיוון של גופי המים האלה גורמת לשקיעת החול -ונעים הימה על פני הקרקעית של חזית החוף. בלימת תנועתם מנוגדת

(. התאבכות שלילית בין שתי )או כמה( 5.2שהם נושאים, אשר נערם ויוצר שרטונות לאורך רצועת המפגש )תמונה  

סדרות גלים השונות בעוצמתן או תדירותן, אשר נעות אל החוף, בעת שאחת מהן משיגה את קודמתה, אף היא גורמת 

לשקיעת החול וליצירת שרטונות. בדומה לרכסי הגבב שעל החוף, השרטונות גם כן עשויים חול גס. לעתים קרובות 

נוצרים כמה שרטונות מקבילים. מספר השרטונות, ממדיהם, מיקומם ועומקם תלוי בגודל הגלים ושיפוע קרקעית הים. 

השרטון הפנימי הקרוב לחוף נוצר בעיקר משקיעת חול שמוחזר ממצח החוף, בעוד שהשרטונות החיצוניים נוצרים 

 מופע( של סדרות גלים עוקבות, המשיגות זו את זו.-כתוצאה מהתאבכות שלילית )שונת

שינויים סביבתיים טבעיים וכאלה שהם מעשי ידי אדם עשויים לשנות באופן מקומי את תבנית השינויים 

(. על אלה נמנות רצועות 9.9; גם פרק  5.5-ו   5.2)תמונות    5.5המורפודינמיים המחזוריים בצדודית החוף שתוארה לעיל 

חוף, המתפתחות לאורך -(. רצועות אבן 1.5.5תיכוני של ישראל )פרק  -החוף השכיחות לאורכו של החוף הים -אבן 

אלה החשופות לאורך קו המים, הטבועות בים הרדוד הסמוך לקו המים ואלה שנחשפות בפאתי החוף הקדמי  –החופים 

ִגּנֹות על החוף מפגיעת הגלים וַסֲחָפם, אך הן משנות מאוד את המערכת ההידרודינמית סמוכת   – החוף. הן -אכן מְּ

( וזרמים אחרים באזור 2.5.9(, מונעות התפתחות של זרמי פריצה )פרק  2.5.5חופית סדירה )פרק -משבשות זרימה אורך

המשברים וסביבתו, משבשות את החלפת החול העונתית בין רצועת הליחוך והחוף הקדמי, ומשנות מאוד את תבנית 

פיזורה וחלוקתה של אנרגיית הגלים לאורך דרכם אל החוף, אשר מביאה לסחיפת חול ממרגלותיהם של דרגשי         

חוף, -ולעיוותה של צדודית החוף. פיסות רחבות של אבן    (scour steps)החוף בשוליהם הפונים לים הפתוח -אבני 

ֵאלה שבחוף נהריה  (, אכן מפריעות לשטף החול לאורך 55.9אכזיב )תמונה  -המשתרעות למרחקים ניכרים מן החוף כְּ

החוף והמערכות ההידורדינמיות המקומיות הנוצרות מסביבן גורמות לסחיפת וצבירת חול מקומיות ניכרות בשוליהן. 

(, מצמצמת משמעותית את שעורי הנקבוביות 1.52; תמונה 1.5.5חוף קבורה, המתהווה בתוך רצועת הליחוך )פרק -אבן

ברצועת הליחוך )משום שרק מעטה סדימנטים דק נותר בה( ומקטינה מאוד את יכולתה לספוג את מי השטף העולים אל 

ג'(. נפח המים הגדול, שאינו יכול לחדור אל רצועת הליחוך ולהיבלע 2.51; תמונה  2.9.1החוף והיורדים ממנו )פרק  

של גרגרי הסדימנטים, ובהתאמה את שעורי סחיפתם מהחוף   (buoyancy)בתוכה, מגדיל מאוד את כושר הציפה  

Vousdoukas et al., 2007)   ,וציטוטי מקורות נוספים שם(. על אלה יש להוסיף גם את הפגיעה האקולוגית בחופים

שעיקרה סילוק של מיני הפלורה והפאונה הילידיות המגוונות שמאכלסות את קרקעית הים, והתבססות של מינים 

ָבִנִיים )מיקום קבוע בלא נדידה ממנו   החוף החשופים -זרים וחדגוניים יותר על דרגשי אבן   sedentary)  –יֹושְּ

Vousdoukas et al., 2007) .)וציטוטי מקורות נוספים שם 

 

 . שרטונות 5.9.9

השרטונות נבנים בתקופת הסערות. שרטון עשוי לצמוח לרכס ארוך, מרובה פסגות ואוכפים ומקוטע פה ושם על ידי 

תמונה מ' מהחוף )   111-211(, המתמשך לאורך קילומטרים רבים, אשר נודד הימה למרחק  2.5.9תעלות פריצה )פרק  

מ',   1-2-מ', מתמזג בהדרגה עם המרזבות שלצדדיו. השרטון ָגֵבַה בהדרגה ל   551-בסיסו, שרוחבו מגיע לכ (.  5.51

מ' מתחת לפני הים. ָלרוב, צדודית השרטון אסימטרית: אגפו  2.5-9.5ופסגתו, שהיא בדרך כלל מחודדת כלשהו, מצויה 

_________________________  
זמן -ממדים על החופים, הנגרמים משינויים טקטוניים אפיזודיים או תהליכים ארוכי -השפעותיהם של שינויים סביבתיים טבעיים גדולי 1.4

 )כגון עליית פני הים(, ושינויים שהם מעשי ידי אדם, המתוארים ברבים מפרקי ספר זה, אינם נדונים פרק זה.
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התלול של השרטון מציין את כיוון 

נדידתו, ולשם מוסטת גם פסגתו, 

לנוע כמה עשרות  יה  אשר עשו

מטרים במשך עונה אחת. שרטונות 

 (spurs)חול רבים מצמיחים סעיפים 

מאורכים וצרים, לרוב בשני כיוונים 

מנוגדים, במקביל ואף באלכסון 

לחוף. סעיפי השרטון הפנימי חוצים 

לעתים את המרזבה שבחזית החוף, 

ומתחברים אל רצועת החוף. זרמי 

חוף חזקים עשויים להעמיק -אורך 

את המרזבות בין השרטונות או 

למלאן בחול. על פי רוב, המרזבה 

הפנימית, הקרובה לחוף, עמוקה מן 

)עד   ניות  מ'   5המרזבות החיצו

 , ם ט י ע (  ) ם י ה י  נ פ ל ת  ח ת מ

5791;Striem, 1971; Goldsmith et 

a l . , 19 82 a ,  b ;  Bo wman  a n d 

Goldsmith, 1983; Goldsmith and 

(Sofer, 1983. 

גובה הגלים ותלילותם קובעים את מקומם של השרטונות. ככל שהגלים גבוהים יותר השרטונות שהם יוצרים מצויים 

בעומק גדול יותר והם גדולים יותר, וככל שהגלים תלולים יותר )זמן מחזורם קצר יותר( השרטון נוטה להתקרב לחוף. 

השרטונות החיצוניים גדולים בממדיהם מהשרטונות הפנימיים. השרטון הרחוק ביותר מן החוף נוצר במקום שבירתם 

 9-5.5-של גלי הסערות הגבוהים ביותר, אך גם אחרי גלי סערה גבוהים מאוד לא נמצאו שרטונות בעומק גדול מ 

. השרטונות העמוקים נשמרים במשך תקופות ארוכות משום Striem, 1971; Goldsmith et al., 1982a); 5791מ' )עיטם, 

 שרק גלי סערות גדולות, שאינן שכיחות, משפיעים עליהם. 

(, והם יעילים מאוד בפיזור האנרגיה של 2.2.9.1לשרטונות השפעה ניכרת על שבירת הגלים ויצירת משברים )פרק  

הגלים. השרטונות פועלים כמסנני גלים: הם מתרוממים בפתאומיות מקרקעית הים ומהווים מעצור בולט בדרך 

התקדמות הגלים, אשר גורם לכל הגלים הגולשים מעל גודל מסוים שעוברים מעליהם לצנוח ולִהָשֵבר לאורך קווי 

רכסיהם )במקום לצנוח על פני רצועה רחבה, אלו היתה הקרקעית חלקה ובעלת שיפוע מתון(, ולשחרר את האנרגיה 

 (. 2.55שלהם בפתאומיות. לפיכך מגלים קווי המשברים היכן מצויים השרטונות )תמונה 

 (;Goldsmith et al., 1982a, bמורפולוגית ניתן לחלק שרטונות לשלוש קבוצות, שהיווצרותן תלויה באקלים הגלים 

(Bowman and Goldsmith, 1983; Goldsmith and Sofer, 1983:בתבליט של קרקעית הים ובטיב הסדימנטים , 

שרטונות אלה, שתוארו לעיל, נוצרים בזמן סערות א'(: 5.55תמונה חוף ישרים או מתפתלים )-)א( שרטונות מקבילי

קודמים נהרסים. כאשר הסערה נחלשת )גובה (. שרטונות  2.2.9.9פרק    –מ'    5. 9-)גובה הגלים המשמעותיים גדול מ 

רגולריים ולבסוף -מ'( נודדים השרטונות אל החוף, הופכים בקרבתו לרכסים ותעלות אי  9-הגלים המשמעותיים קטן מ

 מתאחדים אתו. 

א'(: שרטונות סהרוניים 5.59-ב' ו 5.55תמונות  יחידים )   (crescentic or lunate bars))ב( שרטונות סהרוניים  

לאורך חופים  מ'( 1.5-מתפתחים בתקופות שקטות אחרי סערות )בתקופת הקיץ, כאשר גובה הגלים המשמעותיים קטן מ

(. השרטונות עשויים 5.76-9.76)   5321-5391-ישרים, שבהם טווח הגאות נמוך, על קרקעית ים בעלת שיפוע קטן מ 

 

נדידה עונתית.  –על )מפה(. )ב( צדודית -. שרטון בחוף אשדוד. )א( מבט.2.4תמונה 
 .Striem, 4224(בקרוב )מתוך  x53הגזמה אנכית 
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קשתות קמורות כלפי הים הפתוח, שקרניהן מתקרבות, ובדרך כלל 

מתחברות, ליבשה. קרני הסהרונים סוגרות בתוכן מעין מפרץ או 

. החלק הקשתי, הרחוק מהחוף, (bay or cross-shore trough)שקע 

 horns or)של הסהרונים גבוה וצר יחסית בעוד שקרני הסהרונים  

shoals)  נמוכות ורחבות יותר. המרווחים בין הקרניים )אורך הגל של

         511בין    –השרטון הסהרוני( הם בסדר גודל של מאות מטרים  

מ', אך אורכם משתנה מאוד. צורת   511-911מ', לרוב    9,111-ל 

חופית -הסהרונים בדרך כלל מעוותת ואסימטרית בגלל זרימה אורך 

חופי חזק מחליק את השרטון הסהרוני והופכו -חלשה. זרם אורך 

. השרטונות נודדים לאורך (Komar, 1976)חוף ישר -לשרטון מקביל

החוף בכיוון התקדמות הגלים, אך קצב הנדידה בדרך כלל איטי 

בגלל שינויים מקומיים בכיוון ובמהירות הזרימה. סהרונים ארוכים 

נוטים להתפצל לקטעים קצרים יותר, וסהרונים קצרים נוטים 

להתמזג ולהתארך. השינויים האלה, אשר מתחוללים בהתמדה, 

חוזרים זה אחרי   –  rhythmicמשבשים מאוד את הופעתם הריתמית ) 

 (,.Komar,1976; van Enckevort et alזה( של השרטונות הסהרוניים 

 ואחרים(.  2004

)גם בפרק   2.5.9תיאורית גל הסף העומד, אשר תוארה בפרק  

סהרוני חוף(, שמשה, ועדיין משמשת, כדי להסביר כיצד   –  5.9.2

נוצרים תווים מורפולוגיים ריתמיים לאורך החוף, ובהם שרטונות 

. לפי תיאוריה זו, גלים     (Bowen and Inman,1971)סהרוניים  

מופע, גורפים ומרחיפים גרגרי סדימנט -משרעת, הנוצרים מהתאבכות של גל סף עומד וגלי גיבוע שווי -גדולי 

 
)ג( שרטונות סהרוניים מוכפלים 

 )תצ"א: חוף החותרים, מתוך
)Bowman and Goldsmith, 4203. 

 
חוף  –)ב( שרטונות סהרוניים )תצ"א: מימין 

חוף החותרים,  –; משמאל 6.44.4226קצא"א, 
 Bowman and Goldsmith, 4203(מתוך 

 
 -)א( שרטונות ישרים מקבילי
 חוף )תצ"א: מדרום לשפך

 (.6.44.4226נחל נעמן, 

 . שרטונות.2.44תמונה 

 מבט על: –. שרטונות סהרוניים 2.45תמונה 
 )א( תרשים סכמטי של שרטון סהרוני;

תבניות תיאורטיות של שרטונות ‘( ג-‘)ב
שִנְתוּו על בסיס   –יחיד וכפול  –סהרוניים 

מרחק בניצב  – x ,yהמודל של גל הסף העומד. 
אורך גל הסף  – Lולאורך החוף, בהתאמה; 

המֹוָדִלּיּות של גל הסף העומד )מתוך  – nהעומד; 
)Bowen and Inman, 4224. 

 מפרץ

 חוף

 א שרטון סהרוני
 מפרץ מפרץ

 ב

 ג
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ג'(. הגרגרים האלה מוסעים על ידי -ב' 5.59-ו   2.25,  2.21תמונות    –מהקרקעית של מפרצי הסהרונים )נקודות טבור  

הגלים, אך במקומות שבהם פוחתת מהירות הגלים מתחת לסף הדרוש כדי להמשיך ולשאתם הם שוקעים ונצברים על 

מופע מתאבכים, גרגרי הסדימנט השוקעים בונים את -קרקעית הים. בנקודת הצומת לִצֵדי המפרצים, שבהן גלים הפוכי 

קרני הסהרונים, ובחזית המפרצים הפונה אל הים הפתוח, שבה דועך גל הסף, הם בונים את קשתות הסהרונים )תמונות 

 . (Bowen and Inman, 1971)(. אורך הגל של השרטון הסהרוני שנוצר שווה למחצית אורכו של גל הסף 5.59-ב' ו5.55

תצפיות שדה וניסויי מעבדה אכן מאוששים את התיאוריה הזו, אשר מצליחה לחזות את הצורה, ואפילו את 

)תמונות     (Bowen and Inman, 1971; Holman and Bowen, 1982)מרווחיהם התחיליים, של סהרוני השרטונות  

(, תוצאות של בדיקות שדה 2.5.9ג'(. מאידך גיסא, כמו בניתוח של מנגנון ההיווצרות של זרמי הפריצה )פרק  -ב' 5.59

 (Holland and Holman, 1996; Masselink andמחמירות וחישובים מדוקדקים מקשים מאוד על אימוץ התיאוריה הזו 

(Pattiaratchi, 1998; Caballeira et al., 2002 צילומי וידאו תכופים של שרטונות סהרוניים במשך )כך, למשל, )א .

תקופות זמן ארוכות הראו שהשרטונות התפתחו בתקופות שקטות אחרי סערות בעוד שגלי סף אנרגטיים מתפתחים בעת 

; )ב( חישובים הראו שאורכו של גל הסף הנדרש ליצור את השרטון הסהרוני גדול )(van Enckevort et al., 2004סערות 

; )ג( מדידות גלו שמהירויות הזרימה הקשורות בגלי סף (Bowen and Inman, 1971)בהרבה מזה של גלי הסף שנמדדו 

קטנות ביותר )בהשוואה לגלים ולזרמים הסמוכים לחוף( ואין זה סביר שהן יכולות להשפיע על הדינמיקה של שרטונות 

; )ד( והתיאוריה אינה צופה את אורכי הגלים (Bryan and Bowen, 1997; Coco and Brad Murray, 2007)החול  

 .(Coco and Brad Murray, 2007)הסהרוניים בשרטון, שמתפתחים תוך כדי מיזוג ופיצול הסהרונים 

בעשור האחרון החלו להשתמש בתבנית המשוב המאורגן עצמית להסברת המנגנון של יצירת השרטונות הסהרוניים 

(Falqués et al., 2000; Caballeira et al., 2002; van Enckevort et al., 2004; Coco and Brad Murray, 2007) תיאוריה .

זו גורסת שהתבנית המחזורית של תווי החוף היא תבנית מורפולוגית דינמית, המתהווה ברציפות כתוצאה מפעולות 

             2.5.9גומלין בין המים הזורמים והסדימנטים שהם נושאים, ובין אלה לתווים המורפולוגיים המתהווים )פרקים  

 (. 5.9.2-ו

את מהלך הבניה המאורגנת עצמית של השרטונות הסהרוניים: התגבהויות אקראיות זעירות מתארת    5.52תמונה  

. הדמית מחשב 2.43תמונה 
של היווצרות מאורגנת 

עצמית של שרטון סהרוני. 
מציגים את ‘ ב-ו‘ הלוחות א

עומק המים ונתיבי זרימתם 
ואת התבליט הטופוגרפי 
של קרקעית הים בסיום 

הרצה של הדמיה נּוֶמִרית, 
בהתאמה. הזרימה בסיום 

ההרצה היא בתאים 
מעגליים: כלפי היבשה מעל 
קרני הסהרונים וכלפי הים 

הפתוח במפרציהם. 
הטופוגרפיה התחילית 

חוף, -היתה שרטון מקביל
שהפרעות טופוגרפיות 

זעירות אקראיות )בסדר 
מ( “ס 4-גודל של כ

משבשות את רכסו. גובה 
 4.0הגלים וזמן מחזורם היו 

שניות, בהתאמה.  6-ו‘ מ
החצים מציינים את כיוון 
הזרימה ואת שעורה )החץ 

הארוך ביותר מציין מהירות 
לשניה(. הפסים ‘ מ 2..של 

הצבעוניים מימין ללוחות 
מציינים עומק וגובה 

 Coco andבמטרים )מתוך
)Brad Murray, 5..2. 
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החוף גורמות לרידוד הים שמעליהן, העצמת המשברים ועליה של מפלס הים -לאורך פסגת שרטון החול הפנימי מקביל

במקומות אלה, אשר גורמות לזרימת מים מוגברת אל החוף. המים הזורמים נושאים גרגרי סדימנט מרחפים מאזור 

המשברים )אזור הריכוז המרבי של גרגרי סדימנט מרחף הוא בקרבת החוף(, אשר שוקעים בקרבת קו המים, היכן 

תרחיף, ובונים שם את קרניהם של סהרוני השרטון תוך שהם גורמים לרידוד הים המכסה אותם. -שקטים ודלי שהמים 

המים ממשיכים בתנועתם אל אזורים עמוקים יותר בצדיהם של קרני הסהרונים. במקומות אלה, שעומקם גדול מעומק 

פרק   –מהחוף אל הים הפתוח. הזרמים האלה )המתפתחים לזרמי פריצה    –המים מסביבם, כיוון זרימת המים הפוך  

( סוחפים סדימנטים מקרקעית הים )החלקים הנמוכים של שרטון החוף(, מעמיקים אותה ולבסוף יוצרים את 2.5.9

הסדימנטים הולך ומתעבה כלפי הים הפתוח. גרגרי הסדימנט הנסחפים שוקעים   (flux)מפרצי השרטון הסהרוני. שטף  

באזור המים השקטים שמעבר לקו המשברים ובונים שם את קשתות הסהרונים. המים המתפזרים משלימים את תנועתם 

המעגלית ומצטרפים לגלים הנעים אל החוף, אשר נשברים מעל לרכסי השרטון. התהליך הוא תהליך של היזון חוזר: 

החוף -רידוד הים המתמשך מעל קרני הסהרונים גורם לסחיפה הולכת ומתגברת באוכפיו של שרטון החול מקביל 

 התחילי ולהעצמת בנייתן של קשתות הסהרונים. 

(;Sonu 1972, 1973, אשר נתמכות בתצפיות  (Caballeria et al., 2002(תוצאותיהן של הדמיות המחשב הנּוֵמִריות  

(Wright and Short, 1984 השתברות הגלים )מגלות שככל שאורך הסהרונים קטן יותר )היינו, צפיפותם גדולה יותר ,

( גדולה ומשמעותית יותר. הגלים המשתברים מעוותים את תנועת המים המעגלית, אשר 2.2.9.5הפוגעים בחוף )פרק  

 transverse bars or sand–גורמת לסהרוני השרטון באזור המשברים להתארך ולהפוך לשרטונות רוחביים )או גלי חול 

(waves    (. כאשר 5.51אלכסוניים או אף ניצבים לקו החוף, שתעלות או מרזבות רוחביות מפרידות ביניהם )תמונה

אנרגית הגלים קֵטנה מאוד מתחברים השרטונות הרוחביים אל היבשה, ולבסוף התעלות ִמטשטשות והשרטונות 

 מתמזגים עם היבשה. 

ָפלים )ג(  (: 5.55-ג' ו 5.55)תמונות    multiple bar system, double or) (triple crescentic barsשרטונות סהרוניים ֻמכְּ

שרטונות אלה נוצרים בתקופות 

שקטות, שנמשכות מספר שבועות 

)בתקופת הקיץ, כאשר גובה הגלים 

מ'(. קו   1.2-המשמעותיים קטן מ 

ל  ס ל ו ס מ ל  ל כ ך  ר ד ב ף  ו ח ה

(cuspoidal) , ומולו נבנים שרטונות

שינויים ולא -רוחביים נטויים עתירי

בהכרח סימטריים. במרחק של      

מ' מקו החוף, מול   591-551-כ 

ראשיהם של זרמי פריצה תחיליים 

חוף הפורצים את דרכם -סמוכי 

בתוך המרזבה הפנימית שהתמלאה 

חוף -בחול או בתוך שרטון מקביל 

ל  ו ח ת  ו נ ו ט ר ש ם  י נ ב נ  , ך ו מ נ

סהרוניים שפלים. קרני הסהרונים 

מתחברות באזורים הרדודים שבין 

תעלות הפריצה ויוצרות שרטון 

ו  נ סהרוני תיכון סימטרי, שאי

מחקה את הריתמיות החופית. 
חוף,  –תרשים סכמטי ללא קנה מידה. צהוב  –. שרטון סהרוני מוכפל 2.42תמונה 

 זרמי פריצה בתוך השקעים בין השרטונות. –שרטונות רוחביים, כחול כהה  –חום 

 

תרשים סכמטי ללא קנה מידה. –. שרטונות רוחביים 5.14תמונה   
זרמי פריצה בתוך –שרטונות רוחביים, כחול כהה  –חוף, חום  –צהוב   

 השקעים בין השרטונות, החצים מסמנים את תנועת המים המעגלית.
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מ' הימה מהשרטון התיכון, רחבים מאוד, והשרטון, שהוא מפותל מעט, בדרך   511-סהרוני השרטון החיצוני, המצוי כ 

כלל מקביל לקו החוף. אורך הגל )אורך המרווחים( של סהרוני השרטון החיצוני גדול מזה של השרטון התיכון, ואין 

 ביניהם התאמה. שרטון זה נוצר קודם לשרטונות הפנימיים.

 

 . סהרוני חוף 5.9.2

ָאר ָפַרבֹוִלי )בֵקרוב( בגודל זהה -הם מפרצים חצי (beach or swash cusps)סהרוני חוף  סהרוניים סימטריים בעלי ִמתְּ

 –דורבנים או קרניים    –חוף  -או דומה, שצדם הקעור פונה אל היבשה והם מופרדים זה מזה על ידי רכסים ניצבי 

המזדקרים אל הים. בדומה לשרטונות הסהרוניים, סהרוני החוף הם תווים מורפולוגיים ריתמיים, אשר יוצרים רצפים 

(רגולריים בקו המים לאורך מאות עד אלפי מטרים המקנים לו צורה מסולסלת. סהרוני חוף קטנים באורך -)כמעט 

)המרחק בין חודי קרניהם( של מספר סנטימטרים עד עשרות מטרים מתפתחים בבסיסו של מצח החוף לאורך קו המים 

מ' עד מאות ואף אלפי מטרים, מהווים   591-51-, שאורכם מ (giant or mega-cusp)ענק -(, בעוד שסהרוני5.55)תמונה 

את קו המים עצמו ומשווים לו 

צורה גלית רחבה. צורות הסהרונים 

ל  כ ב ם  י ר צ ו נ ם  ה ו  , ת ו נ ו ו ג מ

הסדימנטים גסי הגרגר )חול דק 

-וסדימנטים גסים ממנו( הלא 

מלוכדים, אך הם בולטים בייחוד 

בחופי חלוקים. לעתים מופיעים 

כמה דורות של סהרוני חוף על פני 

נכון -החוף. סהרונים קדומים, אל 

גלי עבר גבוהים,  ם של  תוצרי

מצויים גבוה יותר על פני החוף 

ל  ש זה  מ ל  ו ד ג ד  י תמ ם  כ ר ו וא

ם  ם הצעירי ני ,Komarהסהרו )  

מ', והם  91-51-ו 21)הקבוצה השכיחה ביותר(,  51. אורכם של סהרוני החוף הקטנים, שנחקרו בחוף הרצליה, הם 1976)

ק"מ לאורכו של קו  2מ', נמשכים עד  911-ל 51מ' לאורכו של קו המים, וסהרוני הענק, שאורכם בין  211משתרעים עד  

 (.5775המים )קופליק, 

אנרגיה )חורף -סהרוני חוף הם תווי חוף עונתיים, המתפתחים בעיקר אחרי סערות, בזמן המעבר מאקלים גלים עתירי

. הם מתפתחים הן בחופי (Russell and McIntyre, 1965)אנרגיה )עונת רגיעה בקיץ(  -סערות( לאקלים גלים דלי -עתיר 

מפרצים מוגנים והן בחופים פתוחים. סהרוני חוף, שמתפתחים בחופים פתוחים, רגולריים פחות וגרגריהם גסים יותר 

. סהרוני חוף מיטיבים להיווצר לאורך חוף פתוח, ָחָלק (Bascom, 1964)מאלה שנוצרים בחופים סגורים, כגון מפרצים 

(ישרה של גלים שאינם נשברים -טופוגרפיה שפלה ורגולרית( ותלול, החשוף לפגיעה בזווית )כמעט -)היינו, בעל מיקרוֹ 

בעלי אנרגיה נמוכה, אשר אינם מופרעים על ידי זרמים מקומיים או רוחות  ( 2.2.9.1פרק    –(surge או גלים גואים  

(Williams, 1973; Dubois, 1978; Sallenger, 1979; Seymour and Aubrey, 1985; Dzigaw’s web pages) סהרוני חוף .

חופית -או בעת זרימה אורך   (Entsminger, 2002)אסימטריים עשויים להתפתח כאשר הגלים פוגעים בחוף באלכסון  

. ככל שהגלים גבוהים יותר וגישתם אל החוף ישירה ופחות מופרעת כן גדלים מספרם ואורכם (Komar, 1976)מתונה  

של הסהרונים. כל זמן שאקלים הגלים אינו משתנה שומרים השטף העולה והשטף היורד של גלי הליחוך על סהרוני 

רם נוטים סהרוני החוף לגדול ולהעמיק, אך הגידול בממדיהם, אשר מתבטא בקו מים  החוף ומקיימים אותם. אחרי ִהָּוצְּ

(, גורם להנמכת גובהה של משרעת הגלים, שיוצרים ומקיימים אותם. 5.55שנעשה מסולסל או משונן יותר )תמונה  

 . סהרוני חוף:2.46תמונה 
 (.1..0.2.5מ )מצפון לגעש, “ס .45-אורך כ –סהרוני חלוקים קטנים 
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כאשר הגלים אינם חזקים ַדָים כדי 

לגרוף סדימנטים מרצועת הליחוך 

 סהרוני החוף ונמחים. “  נסתמים ” 

גלי קיץ חלשים מסיעים חול אל 

את “  סותמים ” ( ו 5.9.5 החוף )פרק 

סהרוני החוף, וגלי חורף גדולים 

 הורסים ומוחים אותם. 

תהליכי היווצרותם של סהרוני 

החוף אינם ברורים די הצורך. ישנן 

תיאוריות רבות המסבירות כיצד 

רק  י החוף, אך  נ ם סהרו נוצרי

תיאורית גל הסף   – שתיים מהן 

העומד ותיאורית המשוב )בין גלי 

 (,.coco et alנחשבות למהימנות, אף כי גם הן אינן מספקות הסבר מלא –ליחוך וטופוגרפיה משתנית( המאורגן עצמית 

 (Coco and. התיאוריות האלה חוזות את אופן היווצרותם של תווים מורפולוגיים חופיים ריתמיים רבים ומֻגָּונים 1999)

. התאבכות של גלי גיבוע, הנעים אל החוף, וגל סף עומד, הנע סמוך לקו 2.42תמונה 
הנם גלים שנוצרו כתוצאה  5-ו 4גלים   Pethic, 4201(.המים ובמקביל לו )מתוך

מהתאבכות גל הסף העומד וגלי הגיבוע, ובכל אחד מהם נשמרת תבנית השיאים 
 והאפיקים הרגולרית )בנקודות הצומת ונקודות הטבור( במקומה. 

 

הרמוני לאורך קו המים: קרני הסהרונים נבנות בנקודות הצומת )צ(, שבהן  -)א( תנועת גלים המתאבכים עם גל סף עומד תת
משרעת הגלים קטנה וקבועה. בתחום שבין נקודות הצומת מציפים הגלים את החוף היבש וחופרים בו את מפרצי הסהרונים.  

 (.Coco and Brad Murray, 5..2שיאיהן של ההצפה והנסיגה )משרעות גלים ְמַרִבּיֹות( בנקודות הטבור )ט( )מתוך 

1 3 2 

 צ
 צ

 ט ט

 ט

 . תנועתם של מי הגל הלוחך בתוך סהרוני החוף.2.40תמונה 

 

)ג( תנועת מי הגל הלוחך בתוך מפרץ של סהרון חוף. 
תנועת המים מודגמת בחצים צהובים: מי השטף העולה, 
שזורמים סביב קרני הסהרונים, נפגשים בקדקוד הסהרון 

 ‘,מ 5-וחוזרים הימה לאורך צירו )אורך הסהרון כ
 .(2..50.44.5)נוף ים, ‘( מ 5.2-רוחב כ

 

)ב( סהרוני חוף חוליים: חלקיקי סדימנט גסים, אשר לא היה 
בכוח השטף העולה להרחיף, נותרים לצדי הקרנים של סהרוני 

החוף, בעוד שגריפת כל גרגרי החול מהתחום שבין קרני 
הסהרונים על ידי השטף החוזר המהיר יוצרת את מפרצי 

 Pethic, 4201(.הסהרונים )מעובד מתוך 

 שטף 
 חוזר

 חול דק וחול
 גס מעורבים

 שטף עולה
שקיעת חול דק בחזית 

 המוצפת של הסהרון

 שקיעת חול
 גס על קרן
 הסהרון
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(Brad Murray, 2007 ו 2.5.9, והן תוארו בפרקים )שרטונות סהרוניים(.  5.9.9-)זרמי פריצה( 

(ישרה, בגל סף )או -מבוססת על התאבכות של גלי גיבוע, המגיעים אל החוף בזווית )כמעט תיאורית גל הסף העומד

(. סמוך לקו המים פוגעים גלי 5.59-ו   2.21עומד, הנע לאורך החוף בניצב לגלי הגיבוע )תמונות    edge wave)–גל קצה 

הגיבוע, המגיעים מן הים הפתוח, בגל הסף העומד והגלים מתאבכים. ההתאבכות במקומות שבהם שיאיהם של גלי 

הגיבוע פוגעים בשיאו של גל הסף מעצימה אותו, אך כאשר הם פוגעים באפיקו של גל הסף גובהו מושפל. גלי גיבוע 

ביחס לגלי   (sub-harmonic)הרמוניים  -וגלי סף בעלי זמן מחזור זהה )גלים סינכרוניים( נדירים. גלי הסף השכיחים תת 

גל הסף משלים שני מחזורים בזמן הנדרש לגל הגיבוע להשלים  –הגיבוע, היינו זמן מחזורם כפול מזה של גלי הגיבוע 

מחזור אחד. לפיכך, התאבכותם של גלי הגיבוע וגל הסף מולידה סדרה של שיאים ואפיקים ברווחים שווים וקבועים 

במקומם לאורך חזיתו של הגל הלוחך את החוף, היינו לאורך קו המים. הפגיעה החוזרת של גלי הגיבוע, הבאים מן הים 

( ועל 5.59הפתוח, בגל הסף העומד המקביל לחוף שומרת את תבנית השיאים והאפיקים הרגולרית במקומה )תמונה  

)תמונות   (Bowen and Inman, 1969; Guza and Inman, 1975)הסהרונים לאורך קו המים  (rhythm, regularity)סדירות 

 ב'(.-א'5.54-ו 5.59, 5.55

( השינויים בגובה הגלים הם הפחותים ביותר. החוף היבש ממולם כמעט 5.9.9-ו   2.5.9בנקודות הצומת )פרקים  

ֵבִהים   –שאינו נפגע ונותר כרכסים צרים המזדקרים הימה   קרני הסהרונים. בתחום שבין נקודות הצומת, המים גְּ

ומשתפלים לסרוגין עם תנועת הגל המאובך )הרום והשפל המרביים הם בנקודות הטבור(. כאשר הגל ָגֵבַה חורגים מימיו 

(. השיכוב בפני החוף, העשוי סדימנטים גסים על גבי תשתית 5.54מעבר לקו המים השקטים ושוטפים את החוף )תמונה 

ג'(, מסֵיע לשימור האנרגיה בשטף העולה, שעוקרם 5.54; תמונה  5.9.5מים ובלתי חדירה יחסית )פרק  -חולית רווית 

המים בשולי השטף העולה זורמים .  (Longuet-Higgins and Parkin, 1962)וגורפם במעלה הסהרונים ומטילם בשוליו  

גרגרי חול גסים וחלוקים בשולי השטף העולה, . (Bagnold, 1940)סביב קרני הסהרונים עד לפגישתם בקדקודי המפרצים 

אשר אין בכוח המים לעקור ולהרחיף, נותרים לאורך קרני הסהרונים, ואחרים, ששוקעים שם בעת שמהירות המים 

העולים פוחתת, מעבים ומגביהים אותן. חלקיקים שטוחים, הנישאים במים בקלות ושוקעים בהם באיטיות יחסית, נוטים 

. כאשר הגל המֻאָבך משתפל ונסוג מהחוף, מתנקזים המים (Flemming, 1964)להצטבר סמוך לקדקודי הסהרונים  

(. בכוח הכבידה חוזרים המים )השטף היורד( לים במהירות גדולה מזו של השטף 5.54וחוזרים הימה אל אפיקו )תמונה 

המסלול הקצר, התלול והעמוק ביותר אל הים. המים גורפים את   –העולה, בעיקר לאורך מרכזם של מפרצי הסהרונים  

הסדימנטים אל הים וחופרים את מפרצי הסהרונים. חלקיקים כדוריים נוטים להתגלגל על פני קרקעית מפרצי הסהרונים 

. חלחול מוגבר של המים משולי השטף החוזר בתוך חלקיקיהם הגסים של (Flemming, 1964)ולהצטבר למרגלותיהם  

  .(Longuet-Higgins and Parkin,1962)שולי הסהרונים מפזר ומכלה חלק מאנרגית המים ומפחית מסחיפתם 

עצירה פתאומית של השטף החוזר בעת התנגשותו בגל העולה הבא גורמת בדרך כלל לשקיעת חלק מהגרגרים שהוא 

, בייחוד כאשר היא (Bagnold, 1940; Bascom, 1964)גורף הימה וצבירתם על קרקעית הים בחזית של מפרצי הסהרונים 

מתחוללת בחופים תלולים. צברי 

הגרגרים האלה מזדקרים הימה 

תאֹות חוליות  לְּ כמדרגות או מעין דֶּ

י  צ ר פ מ ל  ש ם  ת י ז ח ב ת  ו ר י ע ז

ה       יוצרות טופוגרפי ו נים  הסהרו

ימית שהיא מעין השתקפות ראי -תת 

של הטופוגרפיה של סהרוני החוף 

 (.5.57)תמונה 

תצפיות, אשר אּוששו על ידי 

נתונים שנאספו מחופים רבים, 

 

 ימיים על קרקעית הים מול המפרצים-. מבט מלמעלה: צברי חול תת2.42תמונה 
 ימיות,-של סהרוני החוף, שמזדקרים הימה, יוצרים טופוגרפיה של מדרגות תת

 Bascom, 4261(.שהיא מעין השתקפות ראי של טופוגרפית הסהרונים )מתוך 
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מחשב מצביעים על התאמה בין ממדיהם של סהרוני החוף למחזוריהם של גלי הסף, בייחוד   (simulations)והדמיות  

. מאידך גיסא, תֵקפּותה של תיאורית גל הסף העומד (Kast et al., 2003; Dzigaw's web pages)בחופי חלוקים תלולים 

(ישרה )גלי גיבוע(, אבל לעתים קרובות מאוד -מותנית בגלים רגולריים וממוינים המגיעים אל החוף בזווית )כמעט 

ממוינים הן שמגיעות אל החוף מכיוונים שונים ופוגעות בו בזוויות שונות, וסהרוני חוף -מערכות גלים אקראיים ולא 

  .(Dzigaw's web pages; Entsminger, 2002)עדיין מתפתחים 

החלופית, שאינה מותנית המשוב המאורגן עצמית חולשתה של תיאורית גל הסף העומד הביאה להתפתחות תיאורית 

(. לפי תיאוריה זו, התבנית המחזורית של סהרוני החוף היא תבנית 5.9.9-ו   2.5.9בתנודות של גל עומד )פרקים  

מורפולוגית, שנוצרת מהיזון חוזר בין מי הים הזורמים וסחיפת )גריפה ושקיעה( סדימנטים מהחוף: די בשינויים 

מקומיים זעירים במהירותו של הגל הלוחך את החוף כתוצאה מהתאבכות גלים או בגלל עצמים קטנים בקו המים, 

 המזדקרים מעט לים, כגון חלוק או מקל, שמאטים אותו, כדי להתניע תהליך יצירה מתמשך של סהרוני חוף. 

במקום ההפרעה פוחתת קמעה מהירותו של הגל הלוחך, כושר הנשיאה של המים ָקֵטן וחלק מן הגרגרים הגסים 

שהוא נושא שוקע על הקרקעית. צבר הגרגרים הזה מפריע עוד יותר את מהירות הגל הלוחך הבא, וגם ממנו שוקעים 

קרן סהרון   –הגרגרים הגסים שהוא נושא, וחוזר חלילה. בהמשך נוצר רכס חולי )או של חלוקים( זעיר, שמזדקר לים  

תחילית. גלי הליחוך, שפוגעים בקרן החולית הזו, נחלקים לאונות מים, שזורמות סביבה וחופרות מפרצים זעירים בשני 

צדיה כמתואר לעיל. גם המפרצים האלה גורמים להבדלי מהירות בגלים הלוחכים הבאים שפוגעים בהם, אשר בתורם 

יוצרים סהרוני חוף חדשים, וכך הלאה לאורכו של קו המים. הואיל ובתקופת זמן נתונה הגלים הלוחכים את החוף דומים 

הוא בהתאמה לאורך   (spacing)זה לזה, סהרוני החוף, המתפתחים לאורכו, רגולריים, דומים זה לזה בממדיהם וִרּוּוַחם  

  הגלים הלוחכים.

זמנית בכמה מוקדים לאורך חוף נתון, -גם תיאורית הארגון העצמי פגומה. לשיטה זו, על סהרוני חוף, שנוצרים בו 

להתפתח באיטיות בגלל הזמן שנדרש להתפשטותם לאורך קו המים מכמה מוקדי היווצרות ולמיצוע ממדיהם )סהרוני 

חוף קטנים מתחברים זה לזה וסהרוני חוף גדולים מתחלקים לסהרונים קטנים יותר(, אך במציאות סהרוני החוף מופיעים 

 בתבניות ריתמיות רגולריות לאורך קו המים במהירות רבה וכמעט באותו זמן. 

התוצאות שנאספו ממספר גדול מאוד של תצפיות בחופים, ניסויי מעבדה והדמיות מחשב מלמדות שהתפתחות 

סהרוני החוף יכולה להיות קשורה לכל אחת משתי התיאוריות, זו של גל הסף העומד וזו של המשוב המאורגן עצמית, 

-. יש לציין שתוצאות של תצפיות ארוכות (Coco et al., 1999; Dzigaw’s web site pages)אף כי אלה מנוגדות זו לזו  

 . (Holland, 1998)טווח מפורטות אחרות מטילות ספק בתֵקפותן של שתי התיאוריות האלה 

 

 . שפכי נחלים5.9.1

נחלי ירקון,   –שלושים ושניים נחלים נשפכים אל הים התיכון, מיעוטם נחלי איתן )מים זורמים בהם כל השנה  

תנינים, קישון ונעמן( ויתרם נחלי אכזב )זרימה עונתית, בעיקרה שטפונית, של מי נגר ומטר(. בחלקם זורמים מי נביעות 

ומי תהום, אשר נקוו באפיקיהם של הנחלים שהתחתרו לעומק גדול מעומק המפלס של מי התהום, ובאחרים מי מאגרים 

מגדולים מאוד, בעיקר בדרום   –ומי שפכים המוזרמים אליהם. גודל השטח של אגני הניקוז של הנחלים משתנה מאוד  

 2,111-כ   –הארץ )הגדול שבהם הוא אגן הניקוז של נחל הבשור, הכולל גם את אגני הניקוז של נחלי גרר ובאר שבע  

 קמ"ר(.  15.5 –קמ"ר(, עד קטנים מאוד )נחל דליה 

מ'. מוצאי הנחלים נודדים עשרות ומאות מטרים על  211-911-רוחבה של רצועת החוף החולי באזורי השפך מגיע ל

פני רצועת הליחוך. חלק ממוצאי הנחלים מקובע כבר שנים רבות באמצעות ֵתעול מלאכותי )הנחלים ירקון, קישון, 

געתון ואחרים( ונדידתם של מוצאי נחלים אחדים מוגבלת, לפעמים רק בחלקה, על ידי מכשולים טבעיים )נחל תנינים( 

; נחל 55.91תמונה    –  5755-או בצורה מלאכותית )נמל אשדוד בגדתו הצפונית של נחל לכיש, שבנייתו הסתיימה ב 

 ; נחל געתון במרכז נהריה(. 52.5תמונה  –' 5771-שמוצאו הוסדר בשנות ה“, אורות רבין”חדרה מדרום לתחנת הכוח 
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( נוטים מוצאי 5775לדעת ניר ) 

ם  מימיה כזב, שספיקת  נחלי א

עונתית ודלה, לנדוד לאורך החוף 

-עם הכיוון השליט של זרמי אורך 

חוף נושאי חול, שנרבד בפתחיהם 

ויוצר שרטונות החוסמים את שפכם 

(. כאשר כיוון 5.91לים )תמונה  

ל  ו ת י פ ח  ת פ ת מ ה  נ ת ש מ ם  ר ז ה

(meander)   דמוי-S   באזור השפך

ומוצא הנחל נודד בכיוון ההפוך. 

  , ושות' )ליכטר  ; 9115ליכטר 

Lichter et al., 2007, 2009, 2010; 

(Lichter, 2009 אשר חקרה את מנגנון הנדידה של מוצאי שבעה נחלים, הגדירה את גורמי הנדידה: התבליט הטופוגרפי ,

 החופי סמוך למוצאי הנחלים, התפתחות צמחיה, ספיקת הנחלים, אקלים הגלים, שינויים בקו החוף ופעילות האדם. 

על קבוע, שלו השפעה מכרעת על הדפוסים -החופי סמוך למוצא הנחל הוא גורם   (relief)התבליט הטופוגרפי  

 (5.953המרחביים והעתיים של המורפולוגיה של מוצאי הנחלים. שני טיפוסים של מוצאי נחלים הובחנו )תמונה 

מוצאי הנחלים מטיפוס זה עושים את דרכם על פני רצועה חופית חולית צרה בעלת  –“ רצועה מאורכת”)א( תבליט 

שיפוע אחיד, בין קו המים והמתלול שבעורפו של החוף או רכס הגבב האחורי. אפיקי המוצא מטיפוס זה נוטים לנדוד 

ק"מ( על פני רצועת הליחוך ולזרום במשך שנים רבות בערוצים קבועים פחות או יותר   5-למרחקים גדולים )למעלה מ 

ומביא ליצירת “  מוחקם ” במרזבה לאורכו של מתלול החוף האחורי עד שארוע קיצוני )למשל, שטפון גדול מאוד(  

(, 55.95אפיקים חדשים. שעורי הפיתול של האפיקים גבוהים, והוא משתנה במהירות. שפכי הנחלים לכיש )תמונה  

 ( הם מטיפוס זה. 55.1( ונעמן )תמונה 51.9-ב' ו5.95(, דליה )תמונות 52.9-ו 52.5חדרה )תמונות 

משפך בעל שיפוע מתון, הנמוך מטרים -מוצאי הנחלים מטיפוס זה זורמים בתוך שטח דמוי  –“ משפך”)ב( תבליט 

ספורים מסביבתו, אשר נפתח אל הים. אפיקי המוצא מרוחקים מהמתלול העורפי של החוף. נדידתם )מאות מטרים( 

תכופה, אך היא מוגבלת לשקע 

הקטן. שפכי הנחלים “  משפך ” ה 

אלכסנדר, פולג ושורק )תמונות 

 א'( הם מטיפוס זה.5.95-ו 5.91

גורמי הנדידה האחרים משניים 

בחשיבותם. הצמחיה, שהתפתחה 

' ונוכחותה 5711-מאוד מאז שנות ה

בולטת על פני שטחי חוף נרחבים, 

גורמת להצטברות חול סביבה 

טופוגרפיה מקומית -הבונה מיקרו 

; תמונות 4.1.9-ו 4.9חדשה )פרקים 

ם 4.55-ו   4.2 (. במוצאי הנחלי

“ הרצועה המאורכת ” מטיפוס  

גורמת הצמחיה המתפתחת למתלול 

רי   ף “  להתקדם ” האחו אל החו
 –“ רצועה מאורכת”. תבליט טופוגרפי של מוצאי נחלים: )א( תבליט 2.54 תמונה

 .Lichter, 5..2(נחל שורק )מתוך  –“ משפך”נחל דליה; )ב( תבליט 

 ב א

 

 

 א, מתוך אתר צלול(. “. שרטון שנתפתח בשפכו של נחל שורק )תצ.2.5תמונה 
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ולהצר את רצועת החוף שעליה נודד אפיק השפך, ובמוצאי 

היא מהווה גורם מגביל לנדידת הערוצים בתוכו. “  משפך ” ה 

בשני טיפוסי התבליט הצמחיה בגדות האפיקים מהווה גורם 

ַיצבם.   שמְּ

שטפונות מרחיבים את אפיקי המוצא, משננים את שוליהם, 

לעתים קרובות הם מציפים את סביבתם והם עשויים לפרוץ 

ברצועת החוף ערוצי זרימה חדשים, נוספים על הקיימים, אל 

הים. השטפונות עשויים לשנות את כיווני האפיקים, וככל 

שהשטפון גדול יותר נתיבי הזרימה אל הים שמתפתחים ישרים 

השפעת “.  משפכים ” וקצרים יותר, בייחוד אלה שבתוך  

גורמת להתרחקות “  רצועה מאורכת ” השטפונות על אפיקי  

מסוימת שלהם ממתלול החוף האחורי, אבל בדרך כלל גם 

 שטפונות גדולים אינם גורמים להטיות גדולות שלהם. 

סילט וחרסית מהווים את עיקר הסדימנטים שנחלי ישראל 

סוחפים אל הים. הרכבם המינרלוגי דומה, אך נפחם משתנה 

 (Sandler andמאוד בזמן ובמקום מנחל לנחל ובאותו הנחל 

(Herut , עוצמה, -(. בזמן שטפונות רבי 1.2)פרק    2000 

המתרחשים אחת לכמה שנים, סוחפים נחלים, העושים את 

, חול רב אל הים, אשר דרכם ברצועת החוליות במישור החופי 

חול רחבים שוקע על קרקעית הים מול פתחיהם ויוצר שרטונות  

ואף דלתאות )כ Golik et al., 1996a) – 5779)נחל לכיש בחורף 

עריש -מ"ר מול נחל אל   521,111מלמ"ק סדימנט על פני    1.5-

; צוער, 5795צבי וקורניץ,  -בן – 5795שעות בפברואר  95בתוך 

(, 5.99; תמונה  Nir, 1982; Klein, 2000;  5771; קליין,  5749

שמתקיימים במשך מספר חודשים, ולעתים אף שנים. רק נחלי 

חוף הכרמל, אשר מסיעים חלוקים מהר הכרמל שבקרבת הים, 

יצרו דלתאות חלוקים קטנות של קבע בשפכיהם, ואפיקיהם 

 (. 51.4נמשכים על קרקעית הים במפתן הפנימי )פרק 

גם   –לא נמצאה התאמה בין הדפוס הִעתי של כיווני הגלים  

לבין כיווני הנטיה והנדידה של אפיקי   –גלי סערות גדולות  

השפך. השפעתם ניכרת ממש בשפכי הנחלים, ששם נוצרים 

גם השפעת מיקומו (.  59.95-ו   5.91שרטונות ארעיים )תמונות  

של קו החוף, בעיקר בִעתֹות סחיפה בהשפעת סערות החורף 

(, 5.5-ו   5.2; תמונות  5.9.5והתרחבות בהשפעת גלי הקיץ )פרק  

 אינה ישירה.

התערבות האדם מתגברת ככל שהיישּוב לאורך החוף מתרחב. בניה והתקנת תשתיות בקרבת שפכי הנחלים והסדרת 

ותמונות   55.1פרק   –טווח במשטר הזרימה של הנחלים )למשל, נחל לכיש -אפיקיהם ומוצאיהם גורמות לשינויים ארוכי

פרק   –; נחל כזיב  55.7ותמונה   55.1.5פרק  –; נחל קישון 52.9-ו 52.5ותמונות  52.9פרק  –; נחל חדרה 55.92-ו 55.95

פתיחה מלאכותית של ערוצי זרימה אל הים   –טווח נעשים בדרך כלל בקיץ  -ועוד(. שינויים קצרי   55.1, תמונה  55.1

 
 . חול בשפך נחל שקמה חוסם את2.53תמונה 

 (.42.45.4226מוצאו אל הים )תצ"א, 

 
עריש, צפון סיני -. דלתא במוצא נחל אל2.55תמונה 

 ,0.3.4222, 6213, מס' 150-)תצ"א ממ
 (....Klein, 5מעובד מתוך 

‘מ   000  0  

 צ

 חול
 מנושב

 חול
 מנושב
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להדברת יתושים המתרבים במים עומדים, ולעתים ניתוק של ערוצים טבעיים והסטה של ערוצי זרימה קרובים לחופי 

 רחצה כדי למנוע השפעה של זיהומים, שנצטברו במי הנחלים.

קיומו של שפך הנחל, מקומו ומצבו תלויים בכוח היחסי של הזרם בנחל, הפועל לשמירתו, ובגלי הים וזרמיו, 

הפועלים לסכירתו וניתוקו. כוחו של הזרם תלוי בשיפוע האפיק, ממדיו, ספיקת המים, מהירות הזרימה ונפח הסדימנט 

הנסחף, ושעורי התנועה ו/או ההצטברות של החול בשפך הנחל תלויים בעוצמת גלי וזרמי הים, טווח הגאות 

(. על פי רוב, כושר השטיפה של נחלי האכזב אינו מספיק כדי 5791והמורפולוגיה של קרקעית הים לאורך החוף )שטנר, 

שיא עונתיים ולזמן קצר בלבד. לפיכך, בין קציהם של רוב -לסלק את השרטונות המתפתחים במוצאיהם, אלא בשטפונות

חוף -הנחלים לבין קו המים מפרידה כמעט דרך קבע רצועת חול יבשה, מעין שרטון עשוי חול, שהובא על ידי זרמי אורך

 (. מי הנחלים האלה מחלחלים הימה דרך שרטון החול הנקבובי. 5.92מחופים סמוכים )תמונה 

 

 . איבוד חול דרך נישוב5.9.5

 (Goldsmithמכמות החול הנילוטי הנרבדת בחוף מזרחה, אל מעבר לקו הסערות  21-912-רוחות מן הים מנשבות כ

(et al., 1990 תווי רוח ההולכים ומתרבים בכיוון החוף האחורי ומעבר לו הם המאפיינים את הנוף. נישוב החול תלוי .

בזמינות חול, רוחות, שמהירותן גדולה דיה כדי להניע ולשאת חול, קיום מרחב לתנועת הרוח והחול, הרבדה וצבירה של 

 חול ברצועת החוף ובמישור החופי שבעורפה. 

התהליכים של התנעת החול והובלתו מורכבים מאוד. צפיפות האוויר קטנה פי אלף מזו של המים, ולכן כושר 

העילוי של חלקיקי הסדימנט בגודל נתון באוויר הרבה יותר קטן מכושר ציָפתם במים, והלחץ שתנועת אוויר מפעילה על 

חלקיקי סדימנט נייחים הרבה יותר קטן מהלחץ שזרם מים במהירות שווה מפעיל עליהם. לפיכך מהירות הרוח הדרושה 

 לנישוב חול )עקירת הגרגרים, הרחפתם והסעתם( גדולה במידה ניכרת ממהירות הזרם הדרושה להסעתו במים. 

תנועת גרגרים בהשפעת רוח תלויה במהירות הרוח ובעוצמת ערבולה, הגודל והצפיפות של אריזת הגרגרים ותכולת 

מ' לשניה, מסוגלות להפריח גרגרי טין וחרסית, שקוטרם קטן                   5-הרטיבות שלהם. רוחות, שמהירותן קטנה מ 

מ' לשניה, מסוגלות להניע ולהפריח גרגרי חול, שקוטרם        51עד    5מ"מ, מקרקע יבש, ורוחות, שמהירותן    1.15-מ 

. (Bagnold, 1941)מ' לשניה, מפריחות גרגרים גסים יותר    51-מ"מ. רוחות סערה, שמהירותן גדולה מ   1.21עד    1.15

 הגרגרים מתרוממים כל זמן שכוח העילוי הפועל על הגרגרים גדול ממשקלם. 

רכיב המהירות האנכי במרבית הרוחות )תוצר של ערבוליות הרוח( גדול ממהירות הנפילה של גרגרי טין דקים 

מ"מ(, ולכן הם מרחפים זמן ארוך באטמוספירה ונישאים לגובה רב ולמרחקים  1.12-1.19-קוטר קטן מ –וחרסית )אבק 

 (,Tsoar and Pye(. גרגרי טין גסים מאלה מרחפים למרחקים קצרים בגובה נמוך מעל פני הקרקע 4.51גדולים )תמונה 

(1987; Pye and Tsoar, 1990 מעט מאוד טין וחרסית מצויים בחופים, רובם מנגר עלי של חמרה הנחשפת בעורף .

(. גרגרי חול, שהם גדולים וכבדים מגרגרי טין 5749,  5795החוף, ורק מיעוט זניח מקורו באבק ששקע בחופים )גנור,  

הם נסחפים על ידי הרוח, שמהירותה עולה עם הגובה, אך כוח העילוי הפועל עליהם פוחת, והם   –וחרסית, מנתרים  

העברת התנע של גרגר מנתר החוזר אל הקרקע לגרגר הנח על א'(.  5.91חדה )תמונה  צוללים ופוגעים בקרקע בזווית  

של האחרון אם גודלו קטן ממנו או שווה לו, או לדחיפת גרגרים גסים ממנו )זחילה  (saltation)הקרקע גורמת להקפצתו 

–(surface creep מ"מ על  9-5ממשקלו, למרחק של  911מ"מ( ומשקלם גדול פי  9-1.5מקוטרו ) 5, שקוטרם מגיע עד פי

מגרגרי החול מנתרים   952-כ   –(. מרבית תנועת החול על פני רצועת החוף היבשה היא בניתור  5749פני הקרקע )צוער, 

, זאת מכיוון שכל גרגר נוחת מקפיץ מספר גרגרים (Friedman and Sanders,1978)מהם זוחלים  952-ומקפצים ורק כ

, שאורכה השכיח wind fetchנוספים, אשר מקפיצים גרגרים נוספים, וכך הלאה. לאחר מרחק מסוים )הקרוי דרך הרוח,  

( מתהווה שיווי משקל יציב בין הכוח שהרוח מפעילה לכמות החול 5771צוער ובלומברג,  –מ'  911-551בחופי ישראל 

, שבתוכו מקפצים וזוחלים (traction carpet)ס"מ עוביו, הנע סמוך לקרקע    51המוסעת, ונוצר מרבד דק של חול, עד  

המוקנות להם עקב   (inertia)וההתמדה    (momentum)גרגרי החול בצפיפות רבה, כמעט לגמרי בגלל התנופה  
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ההתנגשויות התכופות ביניהם 

Friedman and Sanders,)

(1978 ;  Ande rson ,1987 

(. מהירות 5.91)תמונה   ב'

ד ה  ב ר מ ל  ש ת  ו מ ד ק ת ה

 5/2-הגרגרים המנתרים היא כ 

(.  5749ממהירות הרוח )צוער, 

הגרגרים מתמיינים תוך כדי 

ם  ל ק ש מ י  פ ל  ע ה  ע ו נ ת

)קוטרם(, וכך נוצר מרקם 

מורפולוגי המתבטא בפסי 

וגלוני חול   (sand tails)רוח  

(sand ripples)    5.2.1)פרק ;

אשר (,  5.54-ו   5.55תמונות  

ם  בהם מופרדים המרכיבי

הדקים של החול ממרכיבים 

גסים, כגון קונכיות, חלוקים, 

חצץ ואף חול גס, שאין בכוח 

 הרוחות להזיז ולהדוף. 

ה  ע ו נ ת ל ל  ו ח ה ת  ו נ י מ ז

ת  ל ו כ ת ב ן  כ ם  ג ה  י ו ל ת

הרטיבות, בדרך כלל יותר 

בהרטבת גשמים וטל מאשר בהרטבת גלים ורסס גלים. כוחות של מתח ָפנים )כוחות נימיים( מצמידים את גרגרי החול 

ממשקל החול( יכולה להשפיע  2-92הרטוב ומתנגדים להפרחת גרגריו על ידי הרוח. אפילו תכולת רטיבות קטנה מאוד )

רבות על סף הגזירה של גרגרי החול, ולהפחית במידה ניכרת את שיעור נישוב החול מרצועת החוף. כך, למשל, הסעת 

מ' לשניה, אך בזמן גשם )תכולת רטיבות   51( ליבשה מתחילה במהירות רוח  5.152רוח של חול חופי )תכולת רטיבות 

( גרגרי החול מקובעים אף אם 92

מ' לשניה   95מהירות הרוח היא  

(Sherman and Hotta, 1990). 

ככל ספיקת החול גדולה יותר  

שהחוף רחב יותר וככל ששיפועו 

Goldsmith etמתון יותר   al . , )  

. נישוב החול נתון לתנודות 1990)

ת  ו ע ב ו נ ה  , ת ו ע ו ב ק ת  ו י ת נ ש

ת  ו ר י ה במ ם  י תי נ ו ע ם  י י ו נ י מש

הרוחות ומהרטבת החולות בעונת 

הגשמים וייבושם בקיץ. עיקר החול 

די סופות חורף   י  –מנושב על 

ם  ות ממערב ע י נ (.29.11.2004. רוח צפונית מנשבת חול על פני החוף  )מדרום לדור, 5.25תמונה רוחות ציקלו  

 

 
. תנועת גרגרי חול בהשפעת הרוח. )א( גרגר מנתר, שנופל ופוגע בפני השטח, 2.51תמונה 

גורם להרחפת גרגרים קטנים ממנו, להקפצת גרגרים השווים לו בגודלם ולהדיפה וזחילה 
של גרגרים גדולים ממנו. החיצים הדקים מציגים את הכוחות הפועלים על גרגר מנתר 

= סחיפת הרוח )מתוך צוער,  D= עילוי,  L= משקל הגרגר,  Wבקטעים שונים של מסלולו: 
 . Friedman and Sanders, 4220((. )ב( מרבד של גרגרי חול מנתרים )מתוך4205
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אשר מתרחשות אחרי כמה  –( 2.9מ' לשניה )תמונה  91מערב, שמהירותן עולה על -מערב עד צפון-חזיתות סערה מדרום

מערב, מתרחשות אחת     -כאלה, הבאות בעיקר ממערב עד דרום “  יבשות ” (. סופות חורף  5.95ימים חסרי גשם )תמונה  

. בעונות קדים מַנשבות רוחות מזרחיות חזקות חול Goldsmith (et al., 1990;5771שנים בממוצע )צוער ובלומברג,  51-ל

 מעורף החוף אל החוף הקדמי, אך כמויות החול המוחזר לרצועת החוף זניחות. 

הרוח של שיחים “  צל ” הצמחיה בעורף החופים מגדילה את חספוס פני השטח ומאטה את הרוח הסמוכה לקרקע. ב 

( מצטברים חולות מושקטים שמעבר להם נבנים מדרונות 55.1פרק    –ועצים )בדרך כלל שורות של עצי אשל נטועים  

חוף, הקרובה ביותר לקו המים( אופייניים לקטעים ארוכים של חופים       -חולית חזיתית מקבילת   –   (foreduneחול 

 (.5.95הדרומי )תמונה מתלולים בפלשת ולאורך חוף הכרמל -נטולי

באזורים שבהם הצוק החופי שבעורף החוף גבוה ממטרים ספורים הוא חוסם כליל את נתיבי הנישוב. רוח, שנושבת 

סמוך לקרקע בניצב לצוק החופי, מואטת במרחק מה ממנו כתוצאה מהצטופפות אוויר סמוך למחסום והתפתחות לחץ 

, ויוצר 556-על מדרונות שאינם תלולים מ “  מטפס ” נגדי, והחול המנושב שוקע ומצטבר למרגלות הצוק. החול הנערם  

שהחוף (. ככל  5.99תמונה  )  climbing dunes (Tsoar, 1983; White and Tsoar,1998)) –חוליות שעּונֹות )על צוקי החוף 

רחב יותר )דרך הרוח ארוכה יותר(, ספיקת החול גדולה יותר והחול נערם לגובה רב יותר, אך לא יותר ממטרים ספורים, 

נשיבת הרוח אל עבר צוק חופי נפרדת  556-בגלל רכיבי רוח מתערבלים הנושבים במורד המתלול. כאשר המדרון תלול מ

ב'(. נוצרת 5.97תמונה לרכיב עליון, הנושב מעבר לראש הצוק, ולרכיב תחתון, שפוגע בחזית הצוק וחוזר לרצועת החוף )

במרחק מה   (echo dunes)“  חוליות הד ” מערבולת, אשר מונעת ֵהערמות חול שעונה על בסיס הצוק וגורמת ליצירת  

הכיוון של המערבולת גדולה ממהירות הרוח           -ממנו, אשר גדלות וגבהות כל עוד מהירותם של הרכיבים הפוכי 

Clos-Arceduc, 1969; Tsoar,) 

ב'        5.97,  5.94)תמונות    1983)

. רוחות  5.59-ו  ל -נושאות ( חו

הפוגעות בזווית בצוק, בעיקרן 

ם  ו ר ד ת  ו ח ו ד -ר ע ת  ו י ב ר ע מ

(, מוסטות 2.9מערביות )פרק  

מזרחה עד -מדרכן ונושבות צפון 

צפונה במסלול לולייני לאורך 

עוצמת (.  5.97הצוק )תמונה  בסיס  

ל  כ כ ה  ל ד ג ו ת  כ ל ו ה ב  ו ש י נ ה

שמרחק הנישוב גדל משום שעוד 

ועוד רכיבי רוח יורדת מצטרפים 

 (.6.45.4222. חולית חזיתית לאורך שורה של עצי אשל בעורף החוף מדרום לנוֵוה ים )2.56תמונה 

 (.46.45.4222. חולות שעונים על הרכס בעורף החוף הדרומי של בת ים )2.52תמונה 
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לנתיב הנישוב הלולייני לאורך 

חלקו התחתון של הצוק )צוער 

. Tsoar, 1983); 5771ובלומברג, 

הרוחות האלה מסיעות חול רב, 

וככל שדרך הרוח ארוכה יותר 

ספיקת החול גדולה יותר. הרוח, 

החוף -שהוטתה ממסלולה ניצב 

לאורך בסיס הצוק,  ונושבת 

חוזרת לכיוונה המקורי בפרצות 

ופערים בצוק החופי. בד בבד עם 

ֵטָנה  הטיית הרוח אל הפרצה קְּ

מאוד עוצמת הרוח, והחול שהיא 

 מסיעה שוקע ויוצר חולית סמוך לפתח הפרצה. החול מנושב במעלה פרצות ששיפוע קרקעיתן מתון.

 

 . איבוד חול מחזית החוף אל קרקעית הים הפתוח 5.9.5

גרגר, מוסטים ונמלטים הימה, בעיקר בזמן -החול המוסע לאורך חזית החוף, בעיקר חול דק מנפח    21-912-כ 

      2.9.5)פרקים  (Levine, 1996; Kit et al., 2000; Levin et al., 2009) סערות, כנראה על ידי זרמי קרקעית עונתיים עזים  

(. חול זה שוקע ברובו ומתפזר ללא ביטוי מורפולוגי על פני השטח הרחב של ירכתי החוף, ויחד עם טין וחרסית 9.9-ו 

הבאים מן הנילוס, אשר ערבוליות המים ברצועת המשברים מונעת את שקיעתם בחזית החוף, הוא בונה את סינר 

עד   -מ', החול נקי, דק   95-55(. בחלקו העליון של סינר הסדימנטים, עד עומק  5.5הסדימנטים המשתפל הימה )תמונה  

( וגודל הגרגר קֵטן         95-512ובחלקו התחתון משתנה מאוד תכולת החול ) ס"מ( וממוין היטב,    1.2-1.9גרגר ) -בינוני 

ומקורות נוספים שם(. יצוין שחלק מהחולות של סינר הסדימנטים מוחזר אל   (Almagor et al., 2000מ"מ(  1.55-1.55) 

 חזית החוף על ידי גלי סערה וגלי גיבוע גדולים, המגיעים מן הים הפתוח.

 52-מעט מן החול מצליח להימלט מירכתי החוף אל מפתן היבשת החיצוני. רק מעט מאוד מן החול הזה )פחות מ 

( מגיע 92-5ממנו(, מגיע אל קצהו של מפתן היבשת הדרומי הרחב ואף לגלוש אל המדרון היבשתי. חול רב יחסית )עד  

( ומול הגליל המערבי )שמפתנו צר( ולגלוש אל 51.5אל קצה המפתן היבשתי במפרץ חיפה )העשיר בחול )תמונה  

(. החול     51.5; תמונה  51-ו   5.5)פרקים     (Almagor and Schilman, 1995)המדרון היבשתי בקניונים שמתחתרים בהם 

 הגרגר שוקע ונרבד על פני קרקעית הים בשכבות דקיקות, הניכרות במדגמים גלעיניים ממפתן היבשת ומדדונה.-דק

 מבט מלמעלה –: חולית הד. בתמונה הפנימית 2.50תמונה 
 (6.45.4222)חוף דור, במחצבה עתיקה , 

 

. )א( מודל של נישוב הרוח בחזית צוק חופי אשר יוצר את חוליות ההד: כאשר הרוח פוגעת באלכסון בחזית הצוק  2.52תמונה 
 (..422ממדי של מודל זה )מתוך צוער ובלומברג, -היא נושבת במסלול לולָיני לאורך בסיסו. )ב( מבט דו

 א

 רוח

 חול

 צוק

 ב
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 . תווי חוף זעירים3.5

וקצרי קיום )שעות עד ימים( נבנה   (minor beach features)מגוון רחב של תווי חוף ומבנים סדימנטריים זעירים  

ונמחה בקרקעית הים על ידי גלים וזרמים, וברצועת הליחוך )החוף היבש( בשל תנועות של גלי ליחוך, רוחות ובעלי 

תיכוני של ישראל ותהליכי יצירתם מתוארים בפרק זה. -חיים. תווי החוף והמבנים הבולטים והשכיחים ביותר בחוף הים

כל תווי החוף, הנוצרים ישירות על ידי פעולות גלים וזרמים, הם בעלי תבליט חיובי, שמתהווה עקב צבירה של גרגרי 

 הסדימנט שהם מניעים במקומות שמהם הזרימה נפרדת מהקרקע, ותבנית מאורכת, שצירה הוא בכיוון תנועתם.

(, תוארו בחלקים 1.4.2( וריכוזי מינרלים כבדים )פרק  1.2.4אחדים מהם, כגון מבנים של חול מנושב ומרובד )פרק  

אחרים של עבודה זו. תווי חוף שנוצרים על ידי בעלי חיים אינם מתוארים בעבודה זו. תאורים מפורטים של תווי חוף 

         Allen   (4691  ,4612  ,)Reineck and Singhזעירים, מבניהם ודרכי יצירתם מתוארים בספרים ֵיעודיים, כגון אלה של  

(4693 ,)Komar (4699 ,4661 ,)Friedman and Sanders (4691.ואחרים ) 

 

 . תווי גלים וזרמים3.5.4

, סהרוני חוף (ripples, ripple marks)גלונים    –בקבוצה זו נמנים תווים מורפולוגיים שנוצרים על ידי גלים וזרמים  

מרביתם נוצרים על קרקעית הים וחלקם ברצועת הליחוך, כאשר   . (scarps)( ומדרגות חוף קטנות  3.2.5)שתוארו בפרק 

 היא מוצפת על ידי גלים שעולים אל החוף.

מ"מ(   7.9-7.9-גרגר )גודל גרגר קטן מ -עד בינוני   -הם רכסוני חול דק   (small ripples, small ripple marks)גלונים  

 oscillatory or(, הנוצרים כתוצאה מפעולת גלים )גלוני תנודה, Reineck and Singh, 1975 –ס"מ  25קטנים )גובה מרבי 

wave ripples –  ( או זרמים )גלוני זרימה,  3.5.4.4פרקcurrent ripples  –    על תשתית עשויה חומר גרגרי 3.5.4.2פרק ,)

 קוהזיבי, בלתי מלוכד וסחיף, וניצבים לכיוון התקדמותם. -לא

קרקעית )פרק -הגלונים נבנים מגרגרי חול שנגרפו מהקרקעית, הורחפו והובלו על ידי תנועת גלים חוגית סמוכת 

( או התערבלות של מים זורמים סמוך לקרקעית כתוצאה מהפרעה זעירה על פניה, ואחר כך שקעו ונצטברו 5.5.2.1

עליה. ממדי הגלונים תלויים בגודלם של גרגרי החול הבונים אותם, מהירות התנועה של המים וכמות הגרגרים בתרחיף 

(Bascom, 1964; Reineck and Singh, 1975; Allen, 1982) ככל שגרגרי החול גסים יותר הגלונים גדולים יותר. אורך .

הרכסים אינו תלוי בגודל הגרגר, והוא יכול להגיע לכמה דצימטרים. הגלונים מופיעים במגוון גדול של צורות, גדלים, 

המורכבות מגלונים מטיפוס אחד,   (ripple trains)סגנונות ומעברים בין סגנונות. על פי רוב הם מאוגדים בקבוצות  

 ריצוף מעשה פסיפס.  –שרכסיהם מקבילים או כמעט מקבילים. השטח המכוסה בגלונים הוא ללא חָלקות ֵקרחֹות 

הגלונים משתנים ונודדים ללא הרף. הם נהרסים ונבנים מחדש כל הזמן ולכן קשה מאוד לעקוב אחרי נדידתם. קצב 

הנדידה איננו סדיר: תקופות קצרות של נדידה מהירה נעקבות בתקופות ארוכות ללא תנועה או של תנועה מזערית 

(Bascom, 1964; Reineck and Singh, 1975). 

טיפוסים של גלונים שאינם קיימים בחופי ישראל, כגון גלונים שנוצרים בחזית החוף כתוצאה משטף חוזר של מי 

 , אינם מתוארים בעבודה זו. (backwash ripples)גאות מתערבלים 

 
 . גלוני תנודה3.5.4.4

נוצרים כתוצאה מהתנודה החוגית של המים בבסיס הגלים  (wave, oscillatory or symmetrical ripples)גלוני תנודה 

(. בדרך כלל מתעצמת התנודה החוגית עקב שיבושים זעירים בפני הקרקעית החלקים בגלל שברי קונכיות, 5.5.2.1)פרק 

חלוקים ועצמים בולטים אחרים שנחים עליה, אשר גורמים למים הנעים להתערבל. התנודה החוגית עוקרת גרגרי חול מן 

. (Inman, 1957; Reineck and Singh, 1975; Allen, 1982)הקרקעית ומניעה אותם )גלגול וזחילה( הלוך ושוב על פניה  

בעת ההיפוך של כיווני התנודה החוגית, חוזרים הגרגרים ונערמים על הקרקעית במקומות שבהם היא מתאפסת, פעם 

(. בפסגות הגלונים נפרדים 5.6בכיוון אחד ופעם בכיוון הנגדי, ויוצרים גלונים סימטריים או כמעט סימטריים )תמונה  
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הזרמים התנודתיים והמערבולות 

מהקרקעית. הם סוחפים ומרחיפים 

גרגרי סדימנט דקים, שמאוחר יותר 

שוב שוקעים על הקרקעית, אך 

הגרגרים הגסים, הכבדים יותר, 

שאין בכוח תנועת המים להרחיף, 

נערמים בראשי הגלונים ומגביהים 

אותם. מעת לעת, כאשר השיפוע 

של צברי הגרגרים הנערמים חורג 

מעבר לזווית התנוחה הטבעית 

שלהם, הם גולשים על פני מדרונות 

הגלונים, נערמים עליהם בשכבות 

ומתקדמות  יתיות שהולכות  חז

(, ומשווים להם foreset)שכבות  

הפוך, שראשו שטוח   Uבחתך צורת 

ואגפיו מעוגלים וקמורים מעט 

א'(. מערבולות עזות, 3.57)תמונה  

שכיוונן מתהפך עם היפוך הכיוון 

של תנועת המים החוגית, מעניקות 

לחתך הגלונים ולשכבות הבונות 

הפוך בעל פסגה   Vאותו צורת  

ם  י ל ו ל ת ת  ו נ ו ר ד מ ו ת  ד ד ו ח מ

chevron) –  מחזור, שתנודתם החוגית סמוך לקרקעית מאופיינת בפרקי זמן קצרים -ב'(. גלים איטיים ארוכי3.57תמונה

של תנועה מהירה בכיוון החוף ופרקי זמן ארוכים יותר של תנועה איטית הימה, יוצרים גלונים אסימטריים, דומים לגלוני 

(. מדרונות הגלונים האלה מתונים בצדם הפונה אל חזית הגלים המתקדמת ותלולים בצדם החסוי 3.5.1.2זרימה )פרק  

 ג'(. 3.57מחזית הגלים )תמונה 

הגלונים נשמרים ונדגשים כל עוד בכוח התנועה החוגית להמשיך ולסלק חול מאפיקי הגלונים, שמעמיקים, ולהובילו 

ֵבִהים. הרכסים של גלוני התנועה, שאורכם עשוי להגיע לכמה עשרות דצימטרים, בדרך כלל מתפצלים אל  רכסיהם, שגְּ

לשניים. לפעמים הם נוחתים על הקרקעית ומסתיימים בלא להתפצל. הרכסים נבנים כשהם ישרים ומקבילים לחזיתות 

 (.1.9הגלים, שיוצרים אותם, אך בהמשך התפתחותם הם עשויים להסתלסל מעט )תמונה 

. במהירויות נמוכות (Reineck and Singh, 1975)ס"מ לשניה    67-6גלוני תנודה נוצרים על ידי גלים שמהירותם  

מאלה תנועת המים אינה חזקה דיה כדי ליצור גלונים, ובמהירויות גדולות מאלה היא הורסת ומוחה אותם ומחליקה את 

מ'   1מ' )   2עד    4-ס"מ ואורכם )מפסגה לפסגה( מ 25פני הקרקעית. גובהם של גלוני התנודה הוא ממספר מילימטרים עד 

 (;Reineck and Singh, 1975ס"מ   473; אורך הגל של גלונים אסימטריים אינו עולה על  Clifton et al., 1971)לפי  

(Allen,1982  אורך הגל של גלוני   –. ככל שדרך התנועה החוגית ארוכה יותר הזרימה והובלת הגרגרים נמרצת יותר

 התנודה גדל וגרגרי הסדימנט הבונים אותו גסים יותר.

חוף: )א( סמוך לקו המים, באזור שבין -גלוני תנודה נוצרים על פניה של קרקעית הים בעיקר בשתי רצועות מקבילות

רצועות הליחוך והמשברים, יוצרת ההתנגשות בין הגלים העולים לחוף מרצועת המשברים והשטף החוזר מרצועת 

הליחוך מערכת גלים עומדים, אשר, כנראה, יוצרים גלונים קטנים על פני הקרקעית. )ב( מתחת לרצועת המשברים וסמוך 

 

 מבטי צד, כיוון ההתקדמות לימין: –. מבנה של גלוני תנודה 03.5תמונה 
; Friedman and Sanders, 1978)הפוך )מתוך  U-)א( גלונים סימטריים מעוגלים דמויי

 )ב( היפוך הכיוון של תנועת המים החוגית מעניק לחתך הגלונים ולשכבות
 בעל פסגה מחודדת ומדרונות תלולים (chevron)הפוך  Vהבונות אותו צורת 

 (; )ג( גלונים אסימטריים. Bascom, 1964)מתוך 

 ב

 ג

ס"מ  5  א 
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לה נוצרים גלונים גבוהים )עשרות 

סנטימטרים( ובעלי אורך גל גדול 

 (Cliftonמ'(, העשויים חול גס  1)עד 

(e t  a l . ,  19 ה            71 ב ו ג ב ם  י נ לו ג  .

ס"מ,   17-ס"מ ואורך גל כ   27-כ 

שעליהם צדפים רבים ושבריהם, 

נצפו בקרקעית הים מול מעגן מיכאל 

(Eitam, 1978)  (.1.9)תמונה 

 

 . גלוני זרימה3.5.4.2

 (current ripples)גלוני זרימה  

נבנים על פני מישור עשוי סדימנט 

קוהזיבי עקב זרימת מים -גרגרי לא 

כיוונית, אשר גורפת וסוחפת -חד 

ממנו גרגרי סדימנט, שבהמשך 

מסעם שוקעים ונצברים על פניו 

כגלונים. החספוס של פני קרקעית 

הים בגלל עצמים בולטים הנחים 

ם  י ק ו ל ח  , ם י פ ד צ ן  ו ג כ  , ה י ל ע

וגבשושיות זעירות של סדימנט     

ס  ם -ג י א נ ת ה ת  א ר  צ ו י  , ר ג ר ג

המקדימים להתפתחות גלוני זרימה. 

הגברה מקומית של מהירות הזרימה 

ם  י מ צ ע ה ב  י ב ס ם  י מ ה ל  ו ב ר ע ו

הבולטים מקנה למים את האנרגיה 

הדרושה לעקירת והפרחת גרגרי 

עשוית גרגרי חול בריכוז גבוה   (boundary layer)סדימנט מהקרקעית אל גוף המים. התרחיף הגרגרי יוצר שכבת גבול  

שבין הקרקעית למים, שנעה עם הזרם. המים בשכבה זו, שעובָיה כמה מילימטרים בלבד, נמצאים   (interface)בממשק 

במצב ערבול תמידי עקב חיכוכם בקרקעית, והגרגרים שבתוכה מתגלגלים, מחליקים, מנתרים, רוחפים ומתנגשים ללא 

הרף. כאשר המים הזורמים נתקלים במכשולים זעירים בדרכם מהירותם מואטת, וכושרם לשאת ולהניע את שכבת 

         3.54הביניים פוחת. חלק מגרגרי התרחיף, בעיקר הגסים שבהם, שוקע על וסביב המכשולים ויוצר גלונים )תמונות  

 (. 3.52-ו

, stoss side)  –בכוח הזרם מטפסת שכבת הגבול הכבדה על מדרונות הגלונים הפונים למעלה הזרם )גב הגלון  

ובדרכה היא מאבדת חלק מגרגריה הדקים, אשר נלכדים בחללים שבין גרגרי הגלונים הגסים. משהגיעה אל מעבר 

לפסגות הגלונים נפרדת שכבת הגבול מהקרקעית. גרגריה הגסים שוקעים ונצברים על פני פסגות הגלונים ומגביהים 

ג'(. צברי -א' 3.54)תמונות    (zone of no diffusion)אותן, וגרגריה הדקים מתפזרים בתוך זרם המים, באזור חסר הִדּיּות  

הזרם         -הגרגרים הגסים, הגֵבהים בראשי הגלונים, מתמוטטים מדי פעם, גולשים ושוקעים על פני מורדות המדרונות חסויי

(lee side)   הגלונים. הגרגרים האלה, יחד עם רבדים דקים )למינות( של גרגרים דקים ששוקעים בפרקי הזמן שבין   של

ֵארועי ההתמוטטות )בעתות האטה של ערבול המים(, יוצרים רבדים מקבילים, שנוחתים בחדות על פני חזית הגלונים 

. חלק מן הגרגרים הדקים, שמתפזרים במים, נלכד בחלקן העליון של מערבולות חזקות foreset)  –)רבדים חזיתיים  

 ג

 ד

 ב
ּיּות  אזור חסר דִּ

 אזור ערבוב

 קו מים עומדים

 אזור זרימה
 חוזרת

 כיוון הזרם

 א

 ממדי.-. מבנה של גלוני זרימה. כיוון הזרימה לימין. )א( תרשים תלת03.1תמונה 
 ג( מתוות זרימה והובלה של גרגרי חול על פני הגלונים. )ד( מתוות זרימה-)ב

‘ וד‘ ותהליכי שיקוע )סדימנטציה( של גרגרי חול על פני הגלונים )מקורות: ב
 )Allen, 19823 –‘ ; גJopling, 196., 1967; Reineck and Singh, 1970-מעובדים מ
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(roller vortices)  הנוצרות על ידי זרם המים בתוך אפיקי הגלונים )אזור הערבוב ,–  (zone of mixing  , שסוחפות את

הגרגרים אל תחתיתם של אפיקי הגלונים ובהמשך שוב במעלה תחתיתם של אפיקי הגלונים ושוב במעלה גביהם )אזור 

 bottomsets)  –. חלק מן הגרגרים האלה שוקע בתחתית האפיקים )רבדי תחתית  zone of backflow)  –הזרימה החוזרת  

 . (Reineck and Singh, 1975; Allen, 1982)גרגריים בגב הגלונים -ואחרים, בהמשך דרכם, נלכדים ונצברים בחללים הבין

גלוני הזרימה אסימטריים: מדרונות הגב של הגלונים ארוכים, מתונים וקמורים מעט בגלל הזרימה הלמינרית, אשר 

הזרם, שעליהם גולשים גרגרי -גורפת מהם גרגרי סדימנט, פסגותיהם מעוגלות, שטוחות או חדות, והמדרונות חסויי 

               3.54)תמונות    (Allen, 1968; Reineck and Singh, 1975)  573-533  –סדימנט מפסגות הגלונים, קצרים ותלולים  

יחיד )לעתים מספר רובדי גב(, רבדים חזיתיים רבים, (stoss lamina) א'(. גלון זרימה מפותח בנוי מרובד גב  3.52-ו 

א', 3.54אופקי יחיד )לעתים מספר רובדי תחתית( )תמונות   (bottomset lamina)שממלאים את עיקר נפחו, ורובד תחתית 

 ד'(. הרבדים האלה מופיעים בצורות ובזוויות שונות בגלונים. 

ס"מ לשניה. ככל שמהירות הזרם מתעצמת וככל שגרגרי   27-גלוני זרימה נוצרים על ידי זרמים שמהירותם גדולה מ 

ס"מ ואורכם )אורך   9-7.3הסדימנט גסים יותר הגלונים גבוהים וארוכים יותר. גובהם של גלוני הזרימה השכיחים הוא  

ס"מ )אורך גל מרבי של גלוני זרימה(, נדירים.  97ס"מ ואורכם עד  44-9ס"מ. גלונים גדולים מאלה, שגובהם  57-3הגל( 

הזרם גורם לגלונים -התהליך הנמשך שבו סדימנטים נגרפים ונסחפים מגב הגלונים וגולשים על פני מדרונותיהם חסויי 

ס"מ לשניה, כוחן של המערבולות, שמתפתחות בקרבת מדרונותיהם   97-לנוע בכיוון הזרם. כאשר מהירות הזרם גדולה מ

ג'(, חזק מאוד, והן גורמות לגלונים לנוע כנגד כיוון הזרם )וליצור גלונים מטיפוס 3.54הזרם של הגלונים )תמונה -חסויי

ס"מ לשניה הורסים ומוחים כליל את   99-, שאינן נדונות כאן(. זרמים מהירים מ anti-dunesדיונות,  -אנטי   –מיוחד  

 . (Bascom,1964; Allen, 1968; Reineck and Singh, 1975)הגלונים 

קבוצות שכיחות עיקריות: גלונים שרכסיהם ישרים  5-גלוני הזרימה מסווגים לפי צורת ואורך רכסיהם. הם נחלקים ל

(straight crests)  גלונים שרכסיהם גליים , )undulating or sinuous crests  ( וגלונים בעלי רכסים מקוטעים ומנותקים

(discontinuous crests) .אורך הרכסים איננו תלוי בגודל הגרגר של הסדימנטים הבונים אותם . 

הרכסים הישרים בקבוצת הגלונים הראשונה בדרך כלל מקבילים וארוכים )עד כמה עשרות דצימטרים(, והם 

א'(. הרכסים הגליים של גלוני הקבוצה השניה גם כן מקבילים ונעקבים למרחקים ניכרים, 3.52ממעטים להתפצל )תמונה 

א'( עד צורות קוויות        3.55-ג' ו-ב'3.52אך הם מופיעים במגוון רחב של צורות: מצורות גליות וקשתיות רגולריות )תמונה 

 

זרימה: )א( גלוני זרימה בעלי רכסים . גלוני 03.2תמונה 
(. )ב( גלוני זרימה 1.31531999)נוף ים,  ישרים וארוכים

 )20315325573בעלי רכס גלי )בין געש לוינגייט, 
 גלוני זרימה בעלי רכס גלי.  –ממדי -)ג( תרשים תלת

 החצים מציינים את כיווני הזרימה.

 ב

 א

 ג

 

 ב
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ג'(. רכסי הגלונים של הקבוצה השלישית אינם רציפים. -ב' 3.55רגולריות ומרובות פיתולים, פניות וזוויות )תמונות  -לא

אונות ולשוניות בעלות צורות רבגוניות, אשר יוצרות פסיפס צפוף של “ סוגרים”הם קצרים מאוד ומפותלים מאוד, והם 

רגולריים -לא   cuspate, lunate, catenary)( וגלונים קשתיים )המכונים בשמות שונים:  (lingoidגלונים לינגואידיים  

גם כן נמנים על קבוצה זו )פרק   (rhomboids)רשתית  -ושונים האחד משכנו. גלונים מעוינים בעלי מתָוה קשקשית 

 . (Reineck and Singh, 1975; Allen, 1982)(. הגלונים האלה שכיחים מאוד 3.5.5.2

(. ככל 3.52גלוני זרימה מתהווים כשהם בניצב לתנועת הזרם ורכסיהם נמוכים, ישרים, ארוכים ומקבילים )תמונה  

שהזרימה מהירה יותר, עוצמתה חזקה יותר והיא מתחוללת במים רדודים יותר, כך נפגמת ומתעוותת קוויות הרכסים 

צורות וסגנונות מגלונים -(. גלונים גליים מיצגים מעבר הדרגתי רב3.55הישרה וגוברת נטייתם להתפתל ולהקטע )תמונה 

הם   –רכס של אנרגית זרימה נמוכה לגלונים אונתיים של אנרגיה גבוהה. גלונים מעוינים מהווים את מוצר הקצה  -ישרי

 (. 3.5.5.2)פרק  (Reineck and Singh, 1975; Allen, 1982) 3.2נוצרים מתחת לשכבת מים דקה, שזורמת במהירות רבה

חוף וזרמי פריצה בקרקעית הים בחזית החוף, ובתוך -גלוני זרימה מתהווים בתוך תעלות זרימה של זרמי אורך 

(, ברצועת 3.9; תמונה 3.2.4חוף )בפרק -שלוליות בשקעים ותעלות, ובייחוד בתעלות מאחורי מכשולים, כגון דרגשי אבן

ס"מ,   3הליחוך. גלוני הזרימה הגדולים ביותר, הנצפים בתוך תעלות ומקווי מים ארעיים ברצועת הליחוך, גבוהים כדי  

(, 4611ס"מ ורוחבם מוגבל על ידי רוחב התעלות או השלוליות שבהן הם התהוו. באומן ובירקנפלד )  47אורך הגל עד 

 גלוני זרימה גדולים,  –  (mega-ripplesגלונים  -שחקרו זרמי פריצה בחוף שמדרום למוצא נחל שקמה, צלמו ותארו רבי 

מ', ומהירות התקדמותם עד  4.9ס"מ, אורכם עד  49שאינם תווי חוף זעירים( בקרקעית של תעלות הפריצה, שגובהם עד 

 ס"מ לשעה.  97

משום   (wave-current ripples)מרבית הגלונים הנצפים ברצועת הליחוך הנם מוצר פעולה משולבת של גלים וזרמים  

שהקף התנועה החוגית של הגלים העולים אל החוף משתנה מאוד מגל אחד למשנהו ומשום שכיווני הזרימה של המים 

. גלוני התערובת (Bascom, 1964)משתנים מאוד לאורך מרחקים קצרים בתוך התעלות ומקווי המים שבהם הם זורמים  

והם נוטים להופיע “ טהורים”מ', ישרים ומקבילים פחות מגלוני תנודה וגלוני זרימה  4-האלה, שאורך גליהם מגיע עד ל

. קשה מאוד להבחין בין הגלונים האלה (Allen, 1982)רציפות  -מוגבלים בקווי אי   (domains)בצפיפות בתוך מרחבים  

 לגלוני תנודה וגלוני זרימה טהורים. 

 

זרימה אונתיים: )א( גלונים . גלוני 5.33תמונה 
(; )ב( גלונים אונתיים 19.3.08קשתיים )שפיים, 

(; )ג( גלוני 18.4.2007)לינגואידיים( )מכמורת, 
(. 18.4.2007מעוינים )מכמורת, -“כמעט”זרימה 

 א ג ב

 

_________________________ 
 

 משום שהם נוצרים על ידי שטף חוזר. 2.3.3.5גלונים מעוינים נידונים בפרק  2.5
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 חוף-. גלונים ארוכים מקבילי3.5.4.5

בעתות של ים רגוע מתפתחים 

גלונים סימטריים ארוכים, שפלים 

מאוד ומקבילים לקו המים, על פני 

רצועה ברוחב של מספר מטרים 

בחלק התחתון, הסמוך לקו המים, 

של פני חוף, ששפתם ישרה )תמונה 

 –(. אורכם של הגלונים האלה  3.51

המכונים כאן גלונים ארוכים מקבילי 

מגיע לכמה עשרות מטרים,   –חוף  

ס"מ,   57-רוחבם )אורך הגל( עד כ 

אך גובהם אינו עולה על מספר 

ס"מ.   4-מילימטרים, לכל היותר כ 

גרגרי קורץ בונים את רכסי הגלונים, 

 ובעמקי האורך שבין הרכסים נצברים לעתים קרובות גרגרים קטנים של מינרלים כבדים, המשחירים אותם.

(, הנוצרים בעקבות החילופים המחזוריים של גלי 3.5.4.4הגלונים האלה הם, ככל הנראה, סוג של גלוני תנודה )פרק 

ליחוך שפלים העולים אל החוף )שטף עולה( והשטף החוזר אל הים, הנושאים ומסיעים שפע של גרגרי חול, אשר 

מציפים את רצועת פני החוף הסמוכה לקו המים. משרעתם של הגלונים זעירה בגלל עוביין הקטן של שכבות המים 

 (.3.5.5-ו 3.4, 5.5.2.1הנעות )בייחוד של שובליהן( )פרקים 

 

 . מדרגות גלים קטנות 3.5.4.1

שכיחות מאוד לאורך כל חופי ,  (berm scarps)מדרגות גלים קטנות על פני החוף, שקוטעות את מרגלות רכסי הגבב 

(, אלא רק 3.1-ו   3.9)תמונות    3.2.4(. הן אינן שונות ממדרגות הגלים הגדולות, שתוארו בפרק  3.53ישראל )תמונה  

בממדיהן, הקטנים בדרך כלל, ומיקומן, הקרוב לקו המים. קיר המדרגות זקוף )הוא נשמר הודות למתח הפנים של מי 

א'(, אורכן משתנה מאוד מכמה 3.1תמונה  –מ' ויותר  4-ס"מ )אך הוא יכול להגיע ל 57-47הנקבובים(, על פי רוב גובהן 

 דצימטרים עד עשרות מטרים, והן מצויות על פני החוף ברצועה שנמשכת מקו המים עד מרחק של כמה מטרים ממנו. 

מדרגות הגלים הקטנות נוצרות בכל עונות השנה, בעיקר על ידי גלים שפוגעים בפני החוף המשופעים ברצף מהיר 

ן  ו ס כ ל א ב Fו r i e d m a n  a n d )  

(Sanders, 1978 הגלים הראשונים .

שפוגעים בחוף חותרים בו )בבסיסו 

של רכס הגבב( קיר זקוף תחילי, 

שמתארך במהירות עקב חתירת 

הגלים הבאים שפוגעים בחוף. זמן 

קיומן של מדרגות הגלים קצר מאוד 

מספר שעות עד יממה, שכן הן   –

ם  לי ג די  י ל  ע נמחות  ו ת  נהרסו

גדולים, מוחלקות על ידי גלי ליחוך 

ל -דלי  בחו ומתמלאות  ה  אנרגי

 (. 3.2.4שהגלים מביאים )פרק 

 

 א

 ב

 ;53.2.5332צפונה לגעש,  א()חוף: -ארוכים מקביליגלונים . 2.35תמונה 
 .20.2.5335, צפונה לגעש; תמונה פנימית: שפיים, 32.2.5335)ב( 

 
 )103832557גלים קטנה )מצפון לגעש, . מדרגת 03.0תמונה 
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 . תווי שטף עולה )תווי ליחוך(3.5.2

 . קווי ליחוך 3.5.2.4

ִמָדֵקק ובדרכו על פני החוף שכבת מימיו הדקה כבר אינה מתערבלֹת, והחלקיקים   (uprush or swash)הגל הלוחך   

גרגרי חול, גרגרים זעירים של מינרלים כבדים ונציצים   –המורחפים שהגל נושא )בגלל מתח הפנים של המים( והודף  

(mica)  מ"מ רוחבו,         1-5שוקעים ונערמים כרכס דקיק )   –, שהם בדרך כלל גדולים מעט מאלה שבונים את פני החוף

א'(. גרגרי 3.59מ"מ גובהו( לאורך הקו המפותל או האונתי, שבו נעצר השטף העולה ומימיו נבלעים בחול )תמונה   2-4

בהירים )שקופים(, וחלקיקים כהים )מינרלים כבדים( יוצרים קווים   (swash marks)ונציצים יוצרים קווי ליחוך    קוורץ 

שברי קונכיות, פסולת אורגנית וחלקיקי פסולת   –כהים. על פי רוב הגלים הלוחכים נושאים גם חלקיקים גדולים יותר  

ו'(. גלים -ב' 3.59אשר מותירים קווי ליחוך עבים יותר )תמונות    –משקל, כגון זפת, קלקר ופיסות פלסטיק  -מוצקה קלת

ד'( וחלקיקי סלע 3.59ג'(, אצות )תמונה  3.59גדולים יכולים להסיע חלקיקים גדולים, כגון קונכיות שלמות )תמונה  

 ו'(. 3.59בולי עץ, אריזות עץ ופלסטיק וכיו"ב )תמונה  –שנעקרו ממחשופי סלע טבועים, וחפצים גדולים, בעיקר אשפה 

לעתים קרובות שוקעים החלקיקים שבשטף העולה באופן הדרגתי בהתאם לצפיפותם. ראשונים שוקעים גרגרי 

המינרלים הכבדים, הניכרים כפסים כהים על פני חול הקוורץ הבהיר ברצועת הליחוך, והאחרונים הם החלקיקים הקלים, 

הנישאים בחזית השטף העולה, אשר נותרים על פני פס דקיק של קצף )הנוצר כתוצאה מערבוב בין אוויר שנדחק מהחול 

הבלתי רווי מתחתיו ואוויר שנלכד מהאטמוספרה לבין שכבת המים המתקדמת( ונערמים כרכס דקיק לאורך גבול 

עצירתו. רכס זה, שרובו אוויר לכוד, מתפורר תוך דקות עם התייבשותו. תנועת החלקיקים מתחדשת עם כל גל עולה 

חדש, והם נעים ממקום למקום על פני החוף. קווי סערה הם קווי ליחוך של גלי סערה, שחזיתם הגיעה אל החוף האחורי, 

 הרחק מתחום הגאות. 

טופוגרפיים בפני חוף והעובי המשתנה של השטף העולה. כל -האונתיות של קווי הליחוך היא בשל השינויים המיקרו

אחד מהגלים העולים מוחק לפחות חלק מקווי הליחוך של קודמיו, אך בחזיתו הוא מותיר את קווי הליחוך שאליהם הוא 

 

שיפוע )מצפון לאכזיב, -ליחוך. )א( קווי ליחוך אונתיים צפופים עשויים גרגרי חול דק על פני חוף תלול. קווי 03.6תמונה 
 )14311325573(. )ב( קווי ליחוך מקבילים מרווחים עשויים חלקיקים גסים על פני חוף ששיפועו מתון )שפיים, 731231999

 )230325573(. )ד( קווי ליחוך של אצות )געש, 103832557)ג( קווי ליחוך עשויים חלוקי כורכר קטנים )מצפון לגעש, 
 עצים, –קו ליחוך עשוי אשפה צפה ‘( (. )ו31232557.)ה( קווי ליחוך עשויים מחלקיקי פלסטיק )נוף ים, 

 )173.319983א, “חלקי פלסטיק וגומי, זפת וסמרטוטים; בתמונה הפנימית: מבט מקרוב )צפונה מקצא

 ב א

 ו ה ד ג
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רשת על פני מצח החוף, שנרטב והוחלק על ידי גלי הליחוך )תמונה -לא הגיע. כתוצאה מכך נוצרת תבנית מסובכת דמוית

א'(. הרווחים בין קווי הליחוך צפופים יותר בחופים תלולים מאשר בחופים שטוחים, שכן בחופים האלה השטף 3.59

 ב'(. -א'3.59)תמונות  (Emery and Gale, 1951)החוזר נסוג מהר יותר על פני רוחב חוף קצר יותר בכל יחידת זמן 

 

 . כיפות ומבנים חלולים 3.5.2.2

נוצרים כתוצאה מלחץ אוויר שנכלא בתוך חול, שאריזתו מרווחת, בעומק  (cavernous beach sands)מבנים חלולים 

גרגריים ודוחקים מתוכם את -קטן מתחת לפני החוף. כאשר גל לוחך מציף חוף יבש מחלחלים מימיו לחללים הבין 

האוויר. גרגרי החול הרטובים בשכבת החול העליונה )מילימטרים ספורים( מתלכדים בגלל מתח הפנים של מי 

הנקבובים לקרום אטום, שמונע תנועה חופשית של האוויר. האוויר, שנדחק כלפי מעלה בתוך החול, נדחס ומצטבר 

-ס"מ( ויוצר כיסי אוויר קטנים, כדוריים עד אליפטיים, שתופשים עד כ   57-27בחללים מתחת לפני השטח )עד עומק  

גרגר, אשר נעשה -. חללים כאלה מצטברים בעיקר בחול בינוני (Emery,1945; Bascom, 1964)ויותר מנפח החול  375

גרגר, שחלליו גדולים, לא נוצר קרום אוטם ותנועת האוויר שנדחק אל האטמוספרה היא -תחוח וטובעני מאוד. בחול גס

גרגר, שחלליו קטנים, חלחול המים איטי וכמות האוויר שנדחק מועטה ואינה מספיקה כדי -חופשית, בעוד שבחול דק 

 ליצור כיסי אוויר.

כאשר אוויר, שנכלא בכיסים 

גדולים, מתחמם הוא מתפשט, 

דוחף את קרום החול הרטוב האוטם 

ת  לו עגו פות  כי וצר  י ו ו  לי שמע

, שקוטרן (sand domes)וחלולות  

ס"מ, אשר מתרוממות   27-ל   3בין  

כ  ד  ח   4-ע ט ש ה י  נ פ ל  ע מ מ  " ס

ה   נ ו מ ת (3 . 5 ל 9 ו ח ה ת  ו פ י כ  . )

מפוזרות ללא סדר על פני החוף. 

הרס הכיפות כתוצאה מהתייבשות 

החול ונישובו ברוח או על ידי בעלי 

חיים מותיר שקעים בעלי שולי 

 47-4ס"מ, קוטר    1-4. לעתים נמלט האוויר הכלוא אל האטמוספרה דרך חורים קטנים )עומק  (pinholes)טבעת בולטים 

 ס"מ(, הדומים מאוד למחילות של בעלי חיים נוברים, שנוצרים בחול אחרי התייבשותו. 

 

 . תווי שטף יורד3.5.5

( יוצר מגוון רחב של תווי חוף קצרי קיום על פני החוף. בדרכו אל 3.51)תמונה  (backrush, backwash)השטף החוזר 

ִפים”הים  ַשּיְּ מימיו של השטף החוזר את פני החוף ומחליקים אותם. השטף החוזר חורץ קווי זרימה ניצבים לקו המים “ מְּ

( ותווי 3.5.5.2(, ויוצר גלונים מעוינים )פרק 3.5.5.4על גבי מדרונם החלק של פני החוף, שחֹולֹו אחיד וממוין היטב )פרק 

V    ( כשהוא נתקל בהפרעות זעירות, שמשבשות אותו מעט. מי גלים, שנקוו בשקעים טופוגרפיים על פני 3.5.5.5)פרק

(, 3.5.5.1החוף ואשר נשפכו וזרמו על מדרונו האחורי של רכס הגבב, חורצים בהם בדרכם חזרה הימה תעלות )פרק  

קונכיות  –(. מי שטף חוזר שנתקלים במכשולים 3.5.4.2-ו 3.5.4.4שבתוך חלקן מתפתחים גלונים מסוגים שונים )פרקים 

חותרים סביבם ו/או תחתיהם, משקיעים בקרבתם חלק מגרגרי החול שהם   –ושבריהן, צברי סדימנט ומרבצי אשפה  

 (. 3.5.5.5נושאים ויוצרים תווי גריפה )פרק 

מי השטף החוזר זורמים במהירות גדולה במורד פני החוף בהשפעת הרכיב המשיק של כוח הכבידה, כמעט ללא 

 

 –כיפת חול חלולה. בתמונה הפנימית למעלה מימין 3 03.7תמונה 
 )14311325573חור בכיפה חושף את החלל )ארסוף, 
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חיכוך בפני החוף )משום שרובם 

זורם על גבי שכבת המים, שנותרה 

מן השטף העולה( ומאבדים רק 

מעט מנפחם בגלל חלחול )משום 

שפני החוף רוויים במימי השטף 

העולה(. מי שטף חוזר מאבדים מן 

רק כאשר הם  האנרגיה שלהם 

פוגעים בגל הלוחך הבא, שעולה 

 (Bascom,1964; Reineckלקראתם

and Singh, 1975; Friedman and 

Sanders, 1978  .)ואחרים 

ו ומהירותו של השטף  עובי

החוזר, כמו גם מספר, צורות וממדי 

ַיֵצר וצפיפותם על פני החוף, תלויים בגודל הגלים הלוחכים, בטופוגרפיה של פני  התווים המורפולוגיים הזעירים שהוא מְּ

החוף ובסדימנטים שבונים אותם. גודל ועוצמת הגלים מכתיבים את כמות המים בשטף החוזר. הטופוגרפיה של פני 

קּותֹו או חספוסו, ונוכחות של שקעים ותעלות, המַכנסים אליהם מים זורמים או מכשולים,   –החוף   שיפוע המדרון, ַחלְּ

ככל   –כופה את מהירות המים. גם הסדימנטים משפיעים על מהירות המים    –שעוצרים או מסיטים מים זורמים  

. מאידך גיסא, (Bascom, 1951; Russell and McIntyre, 1965)שגרגריהם גסים יותר המדרונות שהם בונים תלולים יותר 

מים שמחלחלים אל פני החוף, בייחוד בחופי חלוקים, נגרעים מן השטף החוזר, ומדרונותיהם, שהם מחוספסים, 

 משופעים במכשולים שגורמים להאטה, האצה וערבול מקומיים של המים הזורמים.

בדרכו אל הים אוסף השטף החוזר מים רבים. חלק ממימי השטף החוזר הם מים שחלחלו אל פנים מצח החוף ודלפו 

ִשירּות  -החוצה בעת ירידתו המהירה של מפלס המים בתוך חֹולֹותיו וחלוקיו נעדרי  אחרי גויעתו של   (cohesionless)הקְּ

ס"מ ָעביֹו. השטף החוזר גורף וסוחף גרגרי  4-עד כ –השטף העולה. בחזיתו עוביו של השטף החוזר גדול, אך שובלו דק 

 סדימנט רבים, שריכוזם, בעיקר בחזיתו, גבוה מאוד. 

 
 חוף-. קווי זרימה ניצבי3.5.5.4

מופיעים באגדים צפופים של חריצים )או  (streaks, parting, current or streaming lineations)חוף -קווי זרימה ניצבי

(. רוחב הקווים, חריצים 3.56תעלות( ישרים, דקיקים ומקבילים, המופרדים האחד משכניו על ידי רכסים זעירים )תמונה 

כרכסים, הוא מספר מילימטרים, 

ועומקם )או גובהם( הוא כגובה 

מספר גרגרי חול. החריצים רדודים 

ם  והרכסי וקרקעיתם שטוחה, 

נמוכים ובעלי פסגה מעוגלת. גרגרי 

חול גסים נוטים להתרכז ברכסים. 

הכיוון המועדף של תנוחת צירם 

הארוך של גרגרי החול, הבונים את 

קווי הזרימה, חופף לכיוון קווי 

;Karcz,1974הזרימה   Al len, )  

ם 1982) די נפר רימה  י הז ו קו  .

(o f f se t ה    ( ז מ ם   –זה  י צ י חר ה

 

 

 )183432557. שטף חוזר על פני החוף )צפונה למכמורת, 03.8תמונה 

 חוף. הזרימה בכיוון החץ-ניצבי. קווי זרימה 03.9תמונה 
 )3 1831232557)צפונה לגעש, 
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מסתיימים מול רכסים והרכסים 

 (. 3.17נבלעים בחריצים )תמונה 

קווי זרימה מתפתחים אך ורק 

י   -בחולות דקי  נ ו נ ר -עד בי גרג

(Al len, 1982)   ,על פני חופים

(,Boudreau  93-ששיפועם קטן מ 

. אורכם של קווי הזרימה 1999)

ס"מ עד   5.3  –תלוי בגודל הגרגר  

כמה מטרים בחול דק מאוד, אך 

מ  ר  ת ו י א  5-ל ל         7 ו ח ב מ  " ס

. קווי (Allen, 1982)גרגר  -בינוני 

הזרימה מכסים שטחים, שגודלם מספר מטרים רבועים עד כמה עשרות מטרים רבועים, המצויים בעיקר במחציתו 

 תמיד אל הים, ואל קו המים הם מגיעים בזווית ישרה.  –התחתונה של מצח החוף. כיוונם הוא ככיוון השטף החוזר 

נכון בכוח מערבולות, -דרך היווצרותם של פסי הזרימה עדיין אינה מובנת לאשורה. קווי הזרימה נוצרים אל 

(. 3.17)תמונה  (Karcz, 1974; Allen, 1982)שמתפתחות בתחתית השטף החוזר בתחום המגע שבין שבינו לבין פני החוף 

ניסויי מעבדה ותצפיות הראו שזרימת השטף החוזר איננה אחידה. מערבולות חזקות, שמתפתחות בתחתית השטף החוזר 

לאורך קווים שבהם הזרימה מהירה יותר, עוקרות ומפריחות גרגרי חול מהקרקעית וחופרות את החריצים. רבים מגרגרי 

החול הגסים בדרכם של פרצי הזרם המהירים, שאין בכוח המערבולות להרחיף, נדחפים אל צדי הרכסים, ואחרים, 

. צורת הפיזור של גרגרי החול (Grass,1971; Karcz, 1974)שמרחפים ונישאים בזרם, שוקעים עליהם ומגביהים אותם  

 (,Allenהגדולים והקטנים על פני קווי הזרימה והכיוון המועדף של תנוחת צירם הארוך גם הם תומכים במסקנה הזו 

(1982. 

 

 . גלונים מעוינים3.5.5.2

 rhomboids or rhomboid rill marks, backwash marks or diamonds)  –“  קשקשי דג ” הגלונים המעוינים )רשת  

ָוה רשתית קשקשית בולטת, שמעויֵניַה זהים או כמעט זהים, אשר מתפתחת על גבי שטחים חלקים נרחבים על -יוצרים ִמתְּ

פני החוף, בייחוד באזור הנתון לפעילות הגומלין הנמרצת של השטף החוזר והגל העולה או במדרון האחורי של רכס 

(. גלונים מעוינים נוצרים לצד 3.19-ו   3.13,  3.12,  3.14הגבב, שבמורדו זורמים מי גלים גבוהים שהציפוהו )תמונות  

 (.3.15; תמונה 3.5.5.1( גם בתעלות של מים זורמים על פני המדרונות האלה )פרק 3.5.4.2גלוני זרימה אחרים )פרק 

צורתו של גלון מעוין היא כשל קשקש ארוך, שפאותיו הקדמיות, הפונות למורד הזרם )רכסי הגלון( ישרות 

  א 

 ב
 

 היווצרות של קווי זרימה. מודל 0345תמונה 
 )Karcz, 1974 3; ב. מתוך Allen, 1982)א. מתוך 

);25.10.2007מעוינים גדולים: )א( כללי )צפונה לגעש, . גלונים 5.41תמונה   
 )3 531532557.מ, הזרימה בכיוון החצים )נתניה דרום, “ס 5.-גובה התמונה כ –)ב( מבט מקרוב 

 א ב
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מחלקו העליון )תמונות   V-ואלכסוניות וצירו הארוך מקביל לכיוון הזרימה. לעתים קרובות ארוך חלקו הקדמי דמוי ה 

תלולים מאוד. מדרונותיהם האחוריים,  (lee sides)הזרם של הרכסים בקדמת הגלון -(. מדרונותיהם חסויי3.11-ב' ו3.14

, מתונים מאוד ותופשים את מרבית שטחו של המעוין. אורך המעוינים )אורך הגל( הוא (stoss)הפונים אל מעלה הזרם 

והיחס שבין ציריהם הארוך   433-173ס"מ(, מחצית הזווית הקדמית החדה היא    45עד    1ס"מ )על פי רוב    37-ל   4בין  

מ"מ. גובהם המרבי של   2-. גובה הרכסים זעיר, כגובה מספר גרגרי חול ולא למעלה מ 3:4עד    2:4והקצר הוא בין  

. רשת מעוינים קטנים. כיוון הזרימה למעלה5.42תמונה   
)3 29.11.2004הבונים,  –; משמאל 17.1.2007נתניה דרום,  –; במרכז 25.10.2007צפונה לגעש,  –)מימין   

רשת מעוינים בתעלה על פני החוף; )ב( מבט . )א( 5.43תמונה 
)3.1.20073מקרוב. כיוון הזרימה למעלה )מצפון לפער פולג,   

 א ב

מבט מקרוב: חלקם הקדמי של  –גלוני מעוינים 3 5.44תמונה 
 המעוינים חד, ארוך וגבוה מחלקם האחורי. שלוחות ישרות

 וצפופות בכיוון הזרם )כיוון החץ( על גבי מדרונותיהם
)3 14.11.2007האחוריים המתונים של הגלונים )ארסוף,   

מעוינים מתהווה מתחת לשובל. רשת 5.45תמונה   
)3.12.20073של השטף החוזר )ארסוף,   

מעוינים בחול המכיל הרבה. רשת 5.46תמונה   
)14.11.20073גרגר )נוף ים, -חלקיקים גסי  
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המעוינים הוא בקציהם הקדמיים, והוא הולך ומשתפל כלפי צדיהם האחוריים. פאותיהם האלכסוניות האחוריות מותוות 

ישרות   spurs)  –על ידי רכסי המעוינים השכנים מאחור. לעתים קרובות מתפתחות שלוחות שפלות )או דורבנים  

וארוכות, הערוכות בשורות מקבילות וצפופות בכיוון זרימת השטף היורד, על גבי המדרון המתון של 

 (,Woodford, 1935; Demarest,1947; Hoyt and Henry, 1963; Otvosh, 1964, 1965; Reineck and Singhהמעוינים 

(1975; Stauffer et al., 1976; Allen, 1982  (.3.11)תמונה 

ד'(. 3.54; תמונה 3.5.4.2כטיפוסי הגלונים האחרים, גם רכסי הגלונים המעוינים עשויים גרגרי חול גסים יחסית )פרק 

המבנה המעוין מודגש בגלונים שברכסיהם הרבה שברי קונכיות זעירים. במדרונות שחֹוָלם אחיד בולטים המעוינים בגלל 

הניגוד שבין גרגרי הקוורץ הגסים והשקופים בפסגות של רכסי )פאות( המעוינים לבין גרגרי המינרלים הכבדים הדקים 

והכהים, הנותרים על פני מדרונותיהם האחוריים המתונים אחרי שטיפתם של גרגרי הקוורץ. בגלל ממדיהם האנכיים 

 (;Reineck and Singh, 1975; Komar, 1976הזעירים של הגלונים המעוינים לא ניתן לבדוק את מבנם הפנימי 

(Allen,1982 .רשתות המעוינים נשמרות לזמן קצר מאוד, שכן בגלל תבליטן הנמוך הן נהרסות ונמחות במהירות רבה . 

גלונים מעוינים מתהווים מתחת לשכבת המים בשובל השטף החוזר על פני החוף ומתחת לשובל השכבה של מי 

האנרגיה, שמציפים את רכס הגבב, הזורמת על פני מדרונו האחורי, והם נחשפים אחרי נסיגת המים -הגלים עתירי 

(;Reineck and Singh, 1975ס"מ לכל היותר  2(. שכבות מים האלה רציפות, עובָין מילימטרים ספורים עד 3.13)תמונה 

(Komar, 1976; Stauffer et al., 1976; Allen,1982   ,והן זורמות הימה במהירות גדולה על גבי מדרון תלול יחסית

 (33-453Demarest, 1947; Woodford, 1935; Otvosh, 1964; Staufferetעד  (Hoyt and Henry, 1963) 7.33-23ששיפועו 

(al., 1976 ככל ששיפוע המדרון גדול יותר רשת המעוינים מתוחה יותר והמעוינים ארוכים, צרים ומחודדים יותר .

(Woodford, 1935; Demarest, 1935; Hoyt and Henry, 1963).  

מנגנון ההיווצרות של רשת המעוינים עדיין איננו ברור כל צורכו. מכשול בדרכו של זרם מים גורם להתפצלותו לשני 

 V(. שטף חוזר, הנתקל במכשולים רבים בדרכו הימה, מתפצל לזרמי  3.5.5.5)פרק  Vזרמים, הזורמים באלכסון בתבנית 

גרגר הם חלקיקים גדולים -(. המכשולים בחולות גסי 3.13רבים, אשר חוצים וחולפים זה דרך זה באלכסון )תמונה  

גרגר, -גרגר ודקי -(. בחולות בינוֵני 3.19יחסים, כגון חלוקים, קונכיות ושבריהן ואפילו גרגרי חול גדולים )תמונה  

סדירויות -נכון בגלל אי -(, ההתפצלות של זרימת המים נגרמת אל 3.15-ו   3.12,  3.14שהרכבם הגרגרי אחיד )תמונות  

מובחנות במרקם של פני השטח החולי של החוף, כגון חול מהודק, צברי גרגרים או גרגרים גסים בודדים -זעירות בלתי

(Johnson, 1919: 517) סביב המכשולים מואצת מהירות המים, והם מתערבלים, גורפים וסוחפים גרגרי חול, ובהמשך .

, שראשיתם ַבמכשולים האלה. גרגרי החול בחריצים, המתווים את רשת Vדרכם חופרים חריצים או תעלות בתבניות  

המעוינים, נדחסים ונארזים בצפיפות )חוזק גזירה גדול( בגלל יניקה שמתפתחת בעת שחלק של מי הזרמים המתפצלים 

. כל אימת שהזרמים המתפצלים מואטים בגלל דילוג או (Stauffer et al., 1976)מתנקז אל תוך החול של פני החוף  

, או בגלל התאבכות של גלי מים זעירים )הנוצרים מהתנגשות (Karcz,1974; Allen, 1982)קפיצה על גבי הפרעה בדרכם 

, שוקע חלק מגרגרי החול שהם סוחפים בצדי (Woodford, 1935)המים הזורמים במכשול( בתוך שכבת המים הזורמת  

(. הגרגרים האלה מצטברים, ובונים רכסים אלכסוניים זה לזה )גלונים מעוינים( 3.5.5.5החריצים )ראה גם הסבר בפרק 

אשר הולכים וגבהים, ומעצימים עוד ועוד את דילוג המים מעליהם עד להתפוגגותה וֵהעלמה של שכבת המים הזורמת 

 (.3.19-ו 3.12גרגר )השוו תמונות -ודק -במורדות החוף. גלונים מעוינים שכיחים ובולטים יותר על פני חופי חול בינוני

 

 . תווי גריפה3.5.5.5

על פני החוף הם מבנים סדימנטריים, הנוצרים בעקבות פגיעה של השטף   (scour or obstacle marks)תווי גריפה  

 החוזר במהירות גבוהה מערך סף מסוים במכשולים, שגובהם שווה או גדול מעוביה של שכבת המים הזורמת. 

( קטנה עם העומק בגלל 3.5.4.2מהירות הזרימה האופקית בתוך שכבת הביניים שבתחתיתו של שטף המים )פרק  

(. כאשר פוגע שטף המים במכשול, המים נעצרים )בעת פגיעה 3.19הגרגרים בקרקעית )תמונה  -חיכוך המים נושאי 

חזיתית במכשול( או שמהירותם מואטת )בעת פגיעה אלכסונית במכשול( ונוצר הפרש גדול בלחצי המים הדינאמיים 
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לחץ   –לאורך גובהו של המכשול  

מרבי בגגה של שכבת הביניים, 

וקטן עד להתאפסותו  שהולך 

 ’Aלנקודה    Aבקרקעית )מנקודה  

ה   נ 3בתמו .1 ש 9 הפר ל  ל בג  . )

לחצים זה נדחפים המים וזורמים 

כלפי הקרקעית, ומשם חלקם חוזר 

ן מעלה  וו בתנועת לולאה בכי

הזרם, במהירות שהולכת ופוחתת, 

עד להתמזגותו בשטף המים החוזר 

(Allen, 1982) חלקם האחר נהדף .

וזורם אל צדי המכשול, ויוצר שני 

סעיפי זרם מוסטים מנתיבם המקורי, שמקיפים את המכשול. זרם המים היורד אל הקרקעית מתערבל בעת הפגיעה בה. 

המערבולת נושקת ומקבילה לחזית המכשול, עוצמתה היא בשיאה היכן ששטף המים פוגע חזיתית במכשול )בציר 

(, והיא נחלשת לצדדים ככל שזווית הפגיעה של שטף המים במכשול גדולה יותר 3.19תמונה  –הסימטריה של המכשול 

)ככל שהיא מרוחקת מציר הסימטריה של המכשול(. המים המתערבלים חופרים וגורפים חול מהקרקעית בחזית 

סהרונית, החובקת את המכשול בחזיתו ומצדדיו, שעומקה המרבי הוא באזור הפגיעה -המכשול, ויוצרים תעלה חצי 

 .(Reineck and Singh, 1975; Allen, 1982)החזיתית של שטף המים במכשול 

(. 3.19מהירות הזרמים שהתפצלו בצדי המכשול מואצת וקווי המערבולת בתחתיתם נמתחים ומצטופפים )תמונה  

(. הזרמים גורפים 3.11, שקדקודה במכשול, ומתרחקים זה מזה )תמונה   Vבהמשך דרכם שני הזרמים מתפרסים בתבנית

וסוחפים חול, וחופרים תעלות לאורך נתיביהם, אך בגלל ערבוליות הזרימה חלק מגרגרי החול שהם נושאים שב ושוקע 

 V (V-mark or current mark)תו  –המכשול “ צל”, שהולך וָגֵבַה בV-לאורך התעלות בצדדיהן ויוצר סינר סדימנטים דמוי

(Sengupta, 1966)  ֵרָרנית )דיפרנציאלית( של גרגרי קורץ שקופים גדולים וקלים במורד  (.3.11)תמונה גריפה וסחיפה בְּ

ֵרָרנית של גרגרי מינרלים כבדים כהים וקטנים בצדי התעלות מדגישות ומבליטות את תו ה  . V-התעלות כנגד שקיעה בְּ

תלוי בצורת, כיוון וממדי המכשול, שיפוע של פני החוף ומהירות הזרימה, אופי   V-גודל זווית הקדקוד של תווי ה 

 . (Allen, 1982)התשתית שעליה נח המכשול והסדימנטים שהמים נושאים 

רבים, שחוצים וחולפים זה דרך זה  Vבפני חוף משופעים במכשולים קטנים רבים על דרך השטף החוזר נוצרים תווי 

ג'(. 3.16צפופה, אך מטושטשת יותר )תמונה    V-ב'(. ככל שמספר המכשולים גדל תבנית תווי ה -א' 3.16)תמונה  

קווי הזרימה  –של מכשול גלילי גבוה על השטף החוזר. שחור . השפעה 0347תמונה 
כיוון –תנועת המים בתוך שכבת הביניים; ירוק  –של השטף החוזר המתפצל; אדום 

 מהירות – maxUהמים המתערבלים, שחופרים את תו הגריפה סביב המכשול; 
ית בשכבת הביניים;   )Allen, 19823מהירות בתוך שכבת הביניים )מתוך  – U(y)ְמַרבִּ

 

 )1.3.325523)מדרום לדור,  V. )ב( תו Sengupta, 1966))תרשים מתוך  Vמבנה של תו  –א( תרשים : (V. תווי 0348תמונה 
 )31325573.אזורי ההשקעה המהירה שלצדי תעלות הזרימה בולטים )חוף הארגמן,  – Vבתמונה הפנימית: שלושה תווי 

 ב
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מכשולים קטנים שאינם מעוגנים היטב בקרקע, כגון צדפים וחלוקים קטנים ושטוחים, נגרפים על ידי שטפי מים חזקים 

 ומהירים, אשר לעתים קרובות הופכים אותם וסוחפים אותם ממקומותיהם. 

גדולים, שעומקם ורוחבם מגיעים   (scour, obstacle or crescent marks, current crescents)תווי גריפה סהרוניים  

אנרגיה פוגעים במכשולים גדולים המעוגנים היטב בקרקע. בדרך -לעשרות סנטימטרים, נוצרים כאשר שטפי מים רבי 

( ולעתים קרובות הם מופיעים בצברים 3.37כלל, המכשולים הגדולים אינם סימטריים, הם פונים לכיוונים שונים )תמונה 

גדולים, אשר גורמים לשטף המים הפוגע בהם להתפצל למספר זרמים, הזורמים בתוכם, ביניהם ולצדיהם. כתוצאה 

מאלה תווי הגריפה הסהרוניים 

ם  י נ ב מ ה ו ם  י ל ו ד ג ה

ם  י ר צ ו נ ש ם  י י ר ט נ מ י ד ס ה

מופיעים במגוון רחב “  ִצָלם ” ב 

מאוד של צורות, שממדיהן 

ד   ו א מ ם  י נ ת ש מ ן  ה י נ ו ו י כ ו

Karcz, 1968; Reineck and) 

(Singh, 1975; Allen, 1982 .

ה  נ הפו ל  כשו ד המ ל שצ כ כ

למעלה הזרם סימטרי ומעוגל 

יותר, תו הגריפה קטן וסימטרי 

יותר. ככל שהמכשול מרובע 

ת  ו ח פ ו ר  ת ו י ת  ו ו ז מ  , ר ת ו י

י  ו ם שבתו , השקעי י סימטר

ֵלמּות בצורת המכשול גורמת להתהוות תווי  הגריפה גדולים ועמוקים יותר וסימטריים פחות. אפילו סטיה קטנה ִמשְּ

גריפה אסימטריים עמוקים. זרימת וערבול מים חזקים בתוך השקעים הסהרוניים העמוקים והרחבים וסביב חלוקים 

שנסחפו אליהם יוצרים לעתים מזומנות תווים מורפולוגיים משניים, כגון גלונים, תעלות, שקעים נוספים ודומיהם, על 

 קרקעיתם ובמדרונותיהם.

גריפה סהרוני גדול סביב חלוק אסימטרי גדול. תעלות זעירות חורצות . תו 0305תמונה 
 )2.31325573את מדרונו החולי. הזרימה בכיוון החץ )מצפון לגעש, 

 

 חוצים וחולפים זה דרך זה על פני חוף זרוע במכשולים Vב( תווי -הזרימה בכיוון החץ(: )א( V. תווי 0349תמונה 
 על פני חוף משופע V(; )ג( תבנית צפופה ובלתי ברורה של תווי 73832557; דרומה לשפיים, 31232557.קטנים )נוף ים, 

 )3  73832557בחלוקי כורכר קטנים )נוף ים, 

 ג

 ב

 א
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 . תעלות3.5.5.1

שכיחים על פני החוף, על פני המדרון האחורי של רכסי גבב ובקירות של   (rills, rill marks)תעלות וחריצים זעירים  

מדרגות חוף קטנות ומדרונות של תווי גריפה. כיוונן הוא ככיוון נטיית המדרונות האלה. את התעלות האלה חורצים מי 

( ומי 3.5.5.5שטף חוזר שמתנקזים אל שקעים על פני החוף, זרמים שמסתעפים ממכשולים על דרך השטף החוזר )פרק  

שטף עולה שחלחלו אל מעבה 

מצח החוף ואשר דולפים אל 

פניו אחרי נסיגת המים וזורמים 

(;Bascom, 1964בחזרה אל הים 

(Komar, 1976 צורות התעלות .

מגוונות מאוד וממדיהן משתנים 

 מאוד.

זרמים אלכסוניים חזקים 

 Vומהירים, אשר יוצרים תווי  

מאחורי מכשולים בדרכם )פרק 

(, חוזרים בהדרגה לזרום 3.5.5.5

ישירות אל הים ככל שמרחקם 

מהמכשול שָגרם לסטיה מכיוונן 

המקורי גדל, והתעלות הארוכות 

ן  ה ש ו  ז ל ו  ז ת  ו י נ ו ס כ ל א ה ו

ן  נ ו ו כי ת  א ת  ו נ מש ות  רצ חו

ניצבות לקו  וחוזרות להיות 

(. בדרך כלל 3.34המים )תמונה  

 –התעלות האלה ארוכות מאוד  

רוחבן   –מ'    2-עד למעלה מ 

מגיע למספר סנטימטרים, אך 

עומקן רדוד והוא אינו עולה על 

 ס"מ.  2

ם  י ע ק ש ך  ו ת ב ת  ו ל ע ת

אורכיים בפני החוף, או כאלה 

 , ן כ ו ת ב ק  ו מ ע ו  ר פ ח ת נ ש

אליהן תעלות אחרות “ אוספות” 

בדומה ליובלי נהר שמתלכדים 

והופכים לנהר גדול )תמונה 

3 . 3 ה 2 ל א ה ת  ו ל ע ת ה ם  ג  . )

מ'   2-עד למעלה     מ   –ארוכות  

 27-רוחבן עשוי להגיע  לכ   –

ר  פ ס מ ד  ע ן  ק מ ו ע ו מ  " ס

סנטימטרים. גם מים שזורמים 

על פני המדרון האחורי )הפונה 

( תעלות אלכסוניות ארוכות משנות את כיוונן במורד המדרון של פני . )א5.51תמונה 
(. )ב( לעתים קרובות מצטברים 17.1.2007החוף וזורמות בניצב לקו המים )נתניה דרום, 

)15.8.20073בתעלות גרגרי מינרלים כבדים כהים )מצפון לגעש,   

 

 ב

 א

תעלות מתלכדות לתעלה גדולה ועמוקה על פני החוף3 5.52תמונה   
)18.4.20073)מכמורת,   
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גבב, אשר  ליבשת( של רכס 

מוצאים את דרכם חזרה אל הים 

ם ברכס הגבב  אוכפי )בתוך 

ובתוך שקעים על פני החוף(, 

חורצים תעלות קשתיות ארוכות 

 א'(. 3.15ורחבות מאוד )תמונה 

מכשולים רבים על פני החוף, 

ם  דפי וצ רכר  כו קי  חלו ן  ו כג

זרועים בצפיפות רבה על פני 

החוף, מחלקים את השטף החוזר 

ם  לזרמים רבים, אשר חותרי

ת  לו ת שמתפ בות  רח ת  לו תע

 (.3.35ביניהם )תמונה 

ם  י רמ ו שז ם,  י רב ה ם  י המ

במהירות גדולה בתוך התעלות, 

יוצרים על קרקעיתן של רבות 

מהן תווים מורפולוגיים מגוונים, 

כגון גלונים מסוגים שונים, 

ותווי גריפה מאחורי   Vסימני  

ו  לגל ם שנתג וצדפי ם  חלוקי

ד  ועו ה  לות משנ תע  , כן לתו

(. גרגרים רבים של 3.15)תמונה  

מינרלים כבדים, שמצטברים 

בתוך רבות מן התעלות האלה, 

אותן בשחור )תמונות “ צובעים” 

 ב'(.3.34-ב' ו3.51

זרזיפי מים, שעוביים אינו 

תעלות מתפתלות בין וסביב חלוקים. הזרימה בכיוון החץ3 5.53תמונה   
)25.12.20013)שפך נחל אורן,   

 

(; )ב( תעלה מסתעפת )חוף30.10.2001זעירות, הזרימה בכיוון החץ: )א( תעלות ישרות )נתניה דרום, . תעלות 5.55תמונה   
)1.11.20073(; )ד( תעלה מתפתלת )ארסוף, 17.10.2007(; )ג( תעלה מתאצבעת )פולג, 17.10.2007הארגמן, נתניה,   

 ד ג ב א

זעירות חורצות מדרגות חוף זעירות:. תעלות 5.54תמונה   
)2.1.20083גדור, -; )ב( חוף מכמורת25.10.2007וינגייט, -)א( חוף שפיים  

 ב א 
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וחורצים תעלות זעירות. הקטנות שבהן,  (Reineck and Singh, 1975)עולה על מילימטרים ספורים דולפים על פני החוף 

( 3.31אשר אורכן, רוחבן ועומקן מילימטרים עד סנטימטרים ספורים, חורצות קירות של מדרגות חוף זעירות )תמונה  

(. הגדולות שבהן, אשר נמשכות לאורך כמה עשרות 3.37; תמונה  3.5.5.5ומדרונות של תווי גריפה גדולים )פרק  

(. רבות מן התעלות האלה מתבדרות 3.5.4.1סנטימטרים, חורצות את פני החוף ומדרגות גלים קטנות שנחתרו בהם )פרק 

, בדומה למוצאי נהרות על פני U, שחתכן האנכי בעל צורת  (braided)במוצאיהן הפונים לים ויוצרות תעלות קלועות  

דלתאות. התעלות האלה יוצרות צורות עדינות ומגוונות מאוד, התלויות במורפולוגיה המקומית, שיפוע המדרון וגודל 

 (.3.33מסרק ועוד )תמונה -, מתפצלות, מתַאצבעות, מתפתלות, דמויות(dendritic)הגרגר: תעלות ישרות, מסתעפות 

 

 . מדרגות קטנות סמוך לקו המים3.5.5.3

לעתים קרובות נוצרת מדרגה עשויה חול גס )מזה של החוף והקרקעית שבקרבתה( באריזה מרווחת וספוגת מים 

ס"מ, לאורך הקו שבו נפגשים השטף החוזר והגלים העולים אל רצועת הליחוך, סמוך מאוד  57-שגובהה כ“(, חול רך)”

 (. 3.46; תצונה 3.2.5ימיות מול מפרצי סהרוני החוף )פרק -לקו המים בצדו הימי )בדומה למדרגות החול התת

השטף החוזר המהיר נושא את גרגרי החול המתערבלים בתוכו אל מתחת מפלס הים. מעליו מסתלסל גל קטן, על פי 

(. גל זה מגביר 5.5.2.1)פרק    (backrush breaker)ס"מ, שנוצר בעת הפגיעה של השטף החוזר במי הים   57-רוב נמוך מ

את ערבול המים, אשר עוקרים גרגרי חול מהקרקעית ומרחיפים אותם. חלקם הגדול של הגרגרים המרחפים, בייחוד 

הקטנים שבהם, נישא שוב אל החוף על ידי הגלים הבאים העולים אל החוף, אך חלק ניכר מהגרגרים הגדולים שוקע אל 

הקרקעית, שעליה הם מתגלגלים הלוך ושוב, ולפעמים גם מורחפים בשנית, בעת מעברם של הגלים העולים אל החוף. 

הגרגרים הגדולים ביותר, שמצליחים לשקוע לעומק גדול מזה של מפלס השטף החוזר הנמוך ביותר ונרבדים על קרקעית 

 (angle of repose)הים, שוב אינם נעקרים ממקומם. הם מצטברים ויוצרים את המדרגה, שמדרונה נוטה בזווית התנוחה  

 .(Bascom, 1964; Reineck and Singh, 1975)האופיינית לחול 

מדרגות כאלה נבנות בעיקר במקומות שבהם הגאות קטנה ופני החוף תלולים יחסית. על פי רוב קשה להבחין 

 במדרגות האלה בגלל הערבול המתמיד של המים.

 

 . תווי רוח3.5.1

בעת רגיעה של הים החול בחוף מתייבש ונעשה זמין לרוחות הנושבות על פניו, בייחוד כאשר החוף רחב ואין בו 

ִרי  מכשולים טופוגרפיים, אשר יכולים להאט אותן. הרוחות מסוגלות לנשב נפחי חול גדולים מאוד בפרקי זמן קצרים. בֶּ

(Berry, 1973)    ס"מ הוסר מחוף חולי בקליפורניה על ידי רוח, שנשבה במהירות          4הבחין כי חול לח בעובי לפחות

; 3.2.3קמ"ש במשך חצי שעה בלבד. כאמור לעיל, החולות המנושבים נערמים למרגלות הצוק בעורף החוף )פרק    57

( או שהם מנושבים 3.29; תמונה 1.2(, מצטברים כחוליות חזיתיות בעורף חופים שאין צוקים בעורפם )פרק 3.29תמונה 

 (. 1.6-ו 1.2; תמונות 1.2אל פנים היבשת כחוליות רוחביות )פרק 

נוצר על פני החוף ובחוף   (wind-blown beach structures, wind marks)קיום  -מגוון של תווי נוף מנושבים קצרי 

גלונים של חול מנושב )פרק   –האחורי. על אלה נמנים תווים מורפולוגיים, שמתפתחים או נותרים בעורפם החסוי לרוח  

(; סינרי חול שעונים זעירים וחוליות הד זעירות הנוצרים כאשר החול המנושב פוגע במכשולים גדולים בעורפה 3.5.1.4

(; צרורות שאין בכוח הרוחות להזיז, הנותרים על גבי משטח 3.5.1.2של רצועת הליחוך ומצטבר למרגלותיהם )פרק  

(; וקרומים של חול שנרטב והתלכד הנתונים לסחיפה וגילוף על ידי רוח )פרק 3.5.1.5)פרק     (deflation lag)החוף 

3.5.1.1 .) 

 

 . גלוני רוח3.5.1.4

רוחות מן הים, שמהירותן גדולה דיה כדי להניע ולשאת חול, מנשבות חול שגלי הים מביאים אל החוף. נישוב החול 



311 

תלוי בזמינות החול, עוצמת וכיווני הרוחות, קיום מרחב לתנועת הרוח והרבדה וצבירה של חול ברצועת החוף ובמישור 

החופי בעורפה. רוחות חלשות מנשבות חול אל החוף האחורי ומשטחות אותו במבנה שכבתי דק )למינרי( חדגוני 

(Russell and McIntyre, 1965; Andrews and van der Lingen, 1969) חול מנושב על ידי רוחות חזקות יותר נערם .

 (. 3.5.4.2-ו 3.2.3בגלים אסימטריים שנעים עם הרוח, בדומה לגלוני זרימה שזרמי הים מניעים )פרקים 

ס"מ גובהם )בחופי ישראל(, המכונים גלונים בליסטיים   27על פני החוף האחורי נערמים גלוני רוח קטנים, עד  

(ballistic ripple)  (. בהמשך דרכם, בשטחים הרחבים הפתוחים ונעדרי הצמחיה שממשיכים את רצועת החוף 3.39)תמונה

חוליות, שגובהן ואורך גליהן  –)המישור החופי ופערי נחל גדולים(, הם מתפתחים והופכים להיות גלי חול גדולים מאוד 

בחופים פתוחים, המתמזגים עם המישור   –(. רכסי הגלונים ניצבים לכיוון הרוח  1.2; תמונה  1.2עשרות מטרים )פרק  

החופי שבעורפם, רכסי הגלונים מקבילים לקו המים, ובחופים סגורים שבעורפם צוקי כורכר, אשר לאורכם נושבת הרוח 

(, הם ניצבים לקו המים. משך קיומם של גלוני הרוח בחופים קצר, שכן עוצמת הרוחות וכיווניהן משתנים 3.2.3)פרק  

 לעתים תדירות.

ֵרָרנית בגלל ההבדלים במהירות נישובם )פרק -התנועה של גרגרי חול שוֵני (. לפיכך, המבנה הפנימי 3.2.3קוטר היא בְּ

של גלוני הרוח הוא תוצר מיון של גרגרי החול על ידי הרוח. גרגרי החול ממוינים היטב: גרגרי החול הבונים את הגלונים 

ב'(, בדומה למבנה של גלוני זרימה            3.39דקים עד בינוניים, ובראשי הגלונים נערמים גרגרי חול גסים )תמונה  

הוא מדרון מתון וקמור   (stoss)בדרך כלל גב הגלונים הפונה לרוח    –(. צדודית הגלונים איננה סימטרית  3.5.4.2)פרק 

תלול. ככל שגרגרי החול גדולים יותר צדודית הגלונים אסימטרית   (lee side)הרוח  -מעט, הרכס חד וצדם הקדמי חסוי 

הרוח הזוחלים -יותר. אורך הגל ארוך יותר ככל שגודל הגרגר גדול יותר וככל שההבדל בין נפחי גרגרי החול מונעי 

( גדול יותר. כמו כן, אורך הגל גדל ככל שעוצמת וזמן הנישוב ארוכים יותר, אך משרעת הגלונים 3.2.3והמקפצים )פרק 

ֵטנה והם נעשים שטוחים יותר   . (Allen, 1982)קְּ

ב'(. קצות הגלונים ישרים -א' 3.39בדרך כלל גלוני הרוח ארוכים מאוד ורכסיהם ישרים או גליים מעט )תמונות  

א'(. חוליות זעירות, 3.39)תמונה    (Allen, 1982)ופתוחים או שהם סובבים מעט וחוברים לגלון רוח ישר סמוך  

 ג'(. 3.39שצורותיהם מגוונות, נוצרים בגלל שינויים בדרגת המיון של גרגרי החול המנושבים ובעוצמת הרוח )תמונה 

                        
רוח. החצים . גלוני 0306תמונה 

 מסמנים את כיוון הרוח.

)א( גלוני רוח 
ארוכים 
וישרים 

)מכמורת, 
.311319993( 

 

 )ג( חוליות זעירות
 )8312319983)חוף דלילה, אשקלון, 

)ב( גלוני רוח 
גליים, חול גס 

בראשיהם. 
תמונה פנימית 

מבט מקרוב  –
)פער 

אלכסנדר, 
9315325543( 
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 . חוליות הד זעירות 3.5.1.2

ת  ו ק ב ו ח ת  ו ב ו ר ק ם  י ת ע ל

 minor echo)חוליות הד זעירות  

d u n e s )   , ם י ל ו ד ג ע  ל ס י  ש ו ג

שפאותיהם גבוהים וזקופים, אשר 

החוף  רף  ם בעו מהצוקי קּו  ִנתְּ

וגלשו אל החוף האחורי. גובה 

חוליות ההד עד כמה עשרות 

סנטימטרים, ורוחבן ועומקן של 

המפרידות אותן “  תעלות ההד ” 

ס"מ   27-מגושי הסלעים הוא כ 

 (. 3.39)תמונה 

חוליות הד זעירות נוצרות על 

; תמונות 3.2.3חול אשר פוגעות בגושי הסלע ונושבות במסלול לולייני לאורך בסיסיהם )הסבר בפרק -ידי רוחות נושאות

  (.3.26-א' ו3.21

 

  . פסי נישוב וזנבות חול3.5.1.5

קונכיות ושברי קונכיות גדולים, חלוקים, חצץ ואף חול גס, אשר אין בכוח הרוחות להזיז, נותרים על גבי משטח 

. העצמים האלה סוככים על החול שמאחוריהם, אשר נותר כתלוליות ָמֳאָרכֹות זעירות )מספר (deflation lag)החוף 

זנבות חול    –(  3.5.1.1סנטימטרים(, העוטות קרומים מגוננים )מנישוב( של חול שנרטב )מגשמים ורסס גלים( )פרק  

(sand tails, remnant scour-ridges)    (. לעתים קרובות מכסים זנבות החול שטחים נרחבים של החוף 3.31)תמונה

 האחורי. 

 . קרומי חול3.5.1.1

החול החשוף ברצועת הליחוך נרטב לעתים מזומנות על ידי קצף ורסס גלים, שהרוחות נושאות מן הים, ועל ידי מי 

(. החול הרטוב מתלכד הודות למתח הפנים של המים הנימיים )קפילריים( בתוך 3.1.3.4פרק    –גשמים )בעונת החורף  

. אחרי (carbonate bonding)החללים שבין גרגריו ולקשרים הכימיים בין החלקיקים הקרבונטיים שהוא מכיל  

התייבשותו נוצרים קרומי חול קשים, שנשמרים לפרק זמן. עובי הקרום כעובי מספר גרגרי חול עד כמה מילימטרים 

 . חוליות הד זעירות סביב גושי סלע גדולים 0307תמונה 
 )3 183432557בחוף האחורי )מכמורת, 

 
 

 
 

 ב ב א ג
(; )ב( אורך: 1531131999מ )מדרום למעגן מיכאל, “ס 10זנבות חול. החצים מציינים את כיווני הרוח: )א( אורך: עד 3 0308תמונה 

 )15311319993(; )ג( מדרום לדור )1531131999מ )מדרום לדור, “ס 15עד 
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 (. 3.36)תמונה 

קרומי החול, אשר לעתים קרובות מכסים שטחים נרחבים של החוף האחורי, מגוננים על החול שמתחתיהם מפני 

( על גבי קרומי החול בהשפעת 3.21; תמונה  3.2.3פרק    –   (saltationסחיפת רוח. גרגרי חול, שמוסעים וָמקּפצים 

. כאשר מספר הגרגרים המקפצים גדול ועוצמת הרוח (Yasso, 1966; Allen, 1982)הרוחות, חופרים וחורצים בקרומים 

א'(. באין הספקה של רטיבות 3.36שמקפיצתם רבה, הם קורעים, סוחפים ומסירים חלקים נכבדים מהקרומים )תמונה  

 קרומי החול מתייבשים, מתפוררים ונעלמים. 

 

 . תווי חוף אחרים3.5.3

בפרק זה מתוארים סימנים של טיפות גשם ורסס ים בלבד. מגוון רחב של תווי חוף זעירים, כגון שיכוב 

 , אינו מתואר. (lebensspurren)וסימנים של בעלי חיים ברצועת החוף  lamination) (and cross-laminationדק

 

 . טיפות גשם ורסס ים3.5.3.4

ם  גלי ורסס  טיפות של גשם 

(rainspots and spray marks), 

שפוגעות בחול של רצועת החוף, 

יוצרות מכתשים זעירים וצפופים, 

ששוליהם מוגבהים מעט, על פניה. 

טיפות שנופלות במאונך יוצרות 

א'( 3.97מכתשים עגולים )תמונה  

וטיפות שפוגעות באלכסון יוצרות 

מכתשים אליפטיים. בעת גשם כבד 

הגבולות בין המכתשים מטשטשים 

ופני השטח מתכסים בשקערוריות 

רגולריות, אשר רבות מהן -לא 

מתחברות בחלקן, בהותירן רכסי 

ן       ה י ק ל ח ב  י ב ס ם  י ר י ע ז ל  ו ח

 ב'(. 3.97מחוברים )תמונה -הבלתי

. קרומי חול שנרטב והתלכד: )א( קרום עבה, שרוח חרצה בו והסירה חלקים נכבדים ממנו. החול הבלתי מלוכד 0309תמונה 
 )3 831531998(; )ב( קרום דקיק )אשקלון, חוף דלילה, 153832554שנחשף נערם כגלוני רוח, שרכסיהם ניצבים לכיוון הרוח )נוף ים, 

 ב א

 

 1834325573של טיפות גשם. )א( מכמורת, . סימנים 0365תמונה 
 3 2631232557מ. )ב( נוף ים, “ס 1-אורך הצדף השבור כ

 ב א
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 . חופי גידוד סלעיים3.1 

 . עיצוב המורפולוגיה של החוף הסלעי3.1.4

חופי יבנה ים, תל גירית, תל גדור –במקומות שבהם קו החוף של ישראל קוטע רכסי חוף עשויים כורכר מלוכד קשה 

נוצרו חופים   –ראש הנקרה  -שבי ציון ואכזיב -עתלית, עכו-הבונים, נוה ים-קיסריה, תנינים, דור-גבעת אולגה, שדות ים-

  47פרקים  סלעיים, שעוצבו על ידי גידוד. חוף סלעי קיים גם לאורך צוק ראש הנקרה, שסלעיו עשויים קרטון וגיר קשה ) 

(, 3.94תמונה מ'( ) 9(. בחזית רוב החופים הסלעיים יש מזקפים נמוכים, שגובהם אינו עולה על מספר מטרים )עד 49.9-ו

מ' )גבעות   57עתלית( עד  -מ' )יבנה ים, תנינים, דור   42-47אך במקומות אחדים הם יוצרים צוקים, שמתרוממים לגובה  

מ'. במספר מקומות לאורך החוף הסלעי נותרו בראשי   97-גבעת אולגה(, ובראש הנקרה גובה הצוק למעלה מ -גדור 

מעטות, שלא השתמרו היטב, המצביעים על מפלסי ים   (terraces)המזקפים ובאיים סלעיים שרידים של מדרגות גידוד  

(. גובה אחדות מהמדרגות האלה, כגון אלה שמצפון לנחל כזיב, הוא 2.2קדומים גבוהים מהמפלס הים הנוכחי )פרק  

; 41.3-ו 41.2א'(, ואחרות, כגון אלה שבחוף הכרמל )פרקים 1.47כמה עשרות סנטימטרים בלבד מעל מפלס הים )תמונה 

'(, גבוהות ממנו מספר מטרים א 49.47-ו   49.1; תמונות  49.9( ומדרום לראש הנקרה )פרק  41.43-ו 41.47, 41.1תמונות 

. על במת הכורכר גדלים בדלילות צמחים Sneh and Klein, 1984);  4615; סנה וקליין,  4614; סנה,  4697)מיכלסון,  

עמידים לרוח ולרסס של מי ים מלוחים, כגון קריתמון ימי, עדעד רותמי ולבנונית ימית, אשר נאחזים בסדקי הסלעים 

רסס, בהם פריגה -(. הצמחיה הזו גדלה על משטחי הגידוד עד שפת המזקפים )קו הגאות(. צמחי חולות עמידי 6.4)פרק 

צהובה, חבצלת החוף, נר הלילה החופי, לפופית החוף, ציפורנית בשרנית, סביון יפו ועוד, גדלים על כתמי חול המצויים 

 על במת הכורכר.

שרידים מקומיים של רכסי כורכר,   –  (headlands)חופים סלעיים הם בעלי קו מים מפורץ על ידי קָדמות סלע  

ָסגֹות  –מ' הימה כשלוחות יבשה  577המתרוממים מספר מטרים מעל פני הים, אשר מזדקרים עד   –וביניהם מפרצונים )נְּ

(coves ( 41.43-ו   41.1; תמונות  41.9-ו   41.3פרקים  , שאורכם עשרות מטרים  .)  מ'(,   237מפרצים קשתיים רחבים )עד

נותרים מרכס החוף (. לפעמים 41.9עתלית )פרק -הבונים ונוה ים-מ' אל החוף, מצויים רק בחופי דור 577-437שחודרים 

 רק גבנוני חוף מנותקים. 

 (wave-cutגלים -)א( טבלת גידוד מהוקצעת   –החזית של מזקפי החוף חגורה בשרידיהם הגדועים של רכסי הכורכר  

(platforms   ( רצועה של טבלאות גידוד מדורגות 49.4-ו   3.92תמונות  צמודה למזקפי החוף הסלעי במפלס הים )ב( ;)

 , בתוך אתר תפוז(.193.32554להב, ‘ חוף )תל דור, צילום: א. מזקף 0361תמונה 
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טבועות ממערב לה; )ג( וחגורת 

שוניות ומרדדי כורכר, המשתרעת 

מ', ובמקומות   177-277למרחק  

מ', מערבה מקו   977אחדים אף עד  

המים. טבלת הגידוד בחזית החוף 

מ' ויותר, בייחוד   57רחבה, עד  

ת  ו ח ת פ ו ם  י נ ו צ ר פ מ ת  י ז ח ב

( indentat ions)   .ם בקו המזקפי

מערביים, -חלקיה הדרומיים והדרום

גלי הסערות  די  י ם על  הנשטפי

החורפיות, רחבים מאלה הפונים 

מערבה. מפלס הטבלה -צפונה וצפון

מ'. החגורה המערבית   3-5נטוי בדרך כלל בשיפוע קל לעבר הים. שפת הטבלה צונחת בקיר תלול, אך מדורג, לעומק  

היא משטח סלעי גדוע, הנוטה באופן מתון הימה, שהוא שאריתו המערבית של רכס החוף. משטח סלעי זה בולט מאוד 

שוניות קטנות מזדקרות ממנו אל פני הים. בחלק מטבלאות הגידוד (. קבוצות  49.4-א' ו 2. 29בתצלומי אוויר )תמונות  

כאיים בגדלים שונים, הבולטים מעל פני הים    (stacks)וסלעים    (serrated buttes)והשוניות נותרו גבנונים חדודיים  

 29שטחם של (. 3.95זעירים )תמונה 

מ"ר   4,777-מהאיים האלה גדול מ 

(, ואחדים 2774,  2777)אורטל,  

 , ת י ל ת וע י  אמ נ ל  ת ן  ו כג  , ם מה

 (tombolos)מחוברים בֹשרטומות  

; 41.9-ו   41.9פרקים  אל היבשה ) 

בחלק גדול מגבנוני (.  41.41תמונה  

החוף, המפרצונים והאיים קיימים 

הקף מימי -שרידים של חציבה רבת 

,   –קדם   ן י י מחצבות לחומרי בנ

 , לח מ להפקת  ם  י מתקנ ֹות,  בֵרכ

 , )רבן וכדומה  תעלות, מעגנים 

 Galili and Sharvit, 1998bב';4619

(Sivan et al., 2001   (  41.3פרקים    

גידוד החוף הסלעי נגרם (.  43-ו 

כתוצאה מהלמות הגלים במזקפי 

החוף )ִשיוף, שחיקה, מחץ גלים 

 ) סערה בזמן  ד  יחו בי ודחיסה, 

-ביוגנית ( ופעילות  3.91תמונה  ) 

כימית )מיסוס, ליחוך וקדיחה(, 

אשר מגלפות בהם שלל צורות ותווי 

נוף רבגוניים, ומקנות לקו החוף 

רגולרי ולבמת הכורכר -אופי אי 

 . חוף סלעי: מדרגת חוף, צניר גלים בבסיסה והיא חגורה0362תמונה 
 )6312319993הבונים, -דורבטבלאות גידוד )חוף שמורת 

 

 )19773מ' על צוק ראש הנקרה )צילום: י' סלע,  20מתנפץ לגובה . גל 0364תמונה 

 

 

 )311319993.קטנים וגדמי כורכר מול חוף מכמורת הסלעי ). איים .036תמונה 
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בשפתה הפונה אל מזקפי החוף תבליט טרשי פרוע )ראו להלן(. מורפולוגיה זו, כמו גם מפרציותם של חופי הכורכר, 

ֵרָרנית של הסלעים לגידוד, היינו הבדלים מקומיים בחוזק הסלע, מידת ליכודו וסידוקו,  מעוצבת כתוצאה מהתנגדות בְּ

נכון על ידי החול המתערבל בגלים, אשר נזרק אל -ועמידותו בבליית גלים ובליה ביוגנית. עיקר הגידוד נעשה אל 

הסלעים ומשייף, שוחק ומכלה אותם. רבגוניות הצורות המגולפות בקרקעית הים הסלעית מעידה על גידוד פעיל עד 

מ'   5, גל בגובה  4697לעומק מספר מטרים. המחץ של סילוני המים המותזים מהפסגות של משברי הים )לפי שטנר,  

טון/מ"ר(, שפוגעים  49-כ –מ'  9טון/מ"ר; גל בגובה  44-כ –מ'  5.9טון/מ"ר; גל בגובה  9.9מפעיל לחץ הידראולי של 

שוב ושוב בצוק החופי, ודחיסה ושחרור של כיסי אוויר, הנכלאים בשקערוריות וסדקים על פני סלעי החוף על ידי גלים 

המכים בהם, אשר חוזרים ונשנים מידי מספר שניות, גורמים להתרופפות ליכודם של הסלעים, הרחבה של סדקיהם 

באזור המורטב של החופים הסלעיים נגרם על ידי צמחים   (biogradation)וכרסום בסיסם. גידוד בעקבות בליה ביוגנית  

ִּפיִליִתִּיים )צמודי  ; בייחוד אצות כחוליות, endolithic  –( ואנדוליתיים )בתוך הסלע  epilithic  –סלע  -ובעלי חיים אֶּ

המתיישבות בחללים זעירים במילימטרים העליונים של הסלעים(, אשר משווים לסלעים צבע כהה. עיקר הבליה בכורכר 

ַטבֹוִלּיֹות ותהליכי הטמעה של בעלי החיים שהתיישבו בכוכים, סדקים ומחילות, אשר ממוססות  נגרם על ידי הפרשות מֶּ

, ובהם אצות, בלוטוני ים, (borers)את הליכוד הקרבונטי, אך גם כן על ידי קרצוף וכרסום על ידי בעלי חיים קודחים  

 ,Neuman; 4612; בנימיני וענבר,  4692( )ספרא,   Lithophaga lithophaga–קווצי עור ורכיכות )כיטונים ותמר הים  

בטמפרטורה ובחומציות מי הים )מיסוס מוגבר של קרבונט בלילות עקב ירידת מסייעות תנודות  (. לתהליך  1968

במי   –החומציות    –תחמוצת הפחמן  -לעליית הריכוז של דו רמותטמפרטורה והפסקת הטמעה, בעיקר של אצות, אשר גו

הים( ושחיקה מכאנית של הסלע על ידי חול מתערבל בשעת סערה או גאות סוערת. הבליה הביוגנית מחלישה מאוד את 

 –מ'    4.3עמידות הסלעים בפני מחץ הגלים ומאיצה את הריסתם. מאידך גיסא, קרומים קשים ועבים של צמדת ים )עד  

(Bakler, 1976; Almagor et al., 2000 שנוצרים עקב שקיעת קרבונט במהלך ההטמעה של שפע היצורים החיים ,

טחביים ]בריוזואים[, צינורנים ]תולעים נרתיקניות[, אלמוגים -אצות, חד   –  (encrustersבצפיפות על גבי הסלעים  

 ורכיכות( והתמזגות שלדיהם הקרבונטים, מִגנים עליהם מפני הלמות הגלים.

משתנה מאוד לאורך מרחקים קצרים בגלל ההבדלים בדרגות הליכוד של קצב הגידוד והבליה של סלעי הכורכר  

(. גידוד מהיר של הצוקים מתחולל בייחוד לאורך הסדקים הרבים המצויים בהם )עד      6.5-ו   1.2.2.4הסלעים )פרקים  

 2-7.2מ' אורך, רוחב    57

  ' ,   –מ ג ו מ ל א

469 3 ;W achs ,  1976  

Sivan and Galili, 1999 ( .

גם מי נגר, שזורמים הימה 

בתוך הסדקים במורדותיו 

המערביים של רכס החוף, 

מעמיקים אותם ומסייעים 

(. 4613בגידודם )אדלר,  

החתירה בסדקים יוצרת 

 , ם י ר צ ד  ת י י  צ ר פ מ

שקדקודיהם מתמשכים 

ם  י ר ט מ ר  פ ס מ ך  ר ו א ל

. מפרצי 3.93)תמונה   )

היתד, המתחתרים במזקפי 

החוף הסלעי, מתמשכים 
 הבונים-יתד: )א( חוף שמורת דור . מפרצי0360תמונה 
 )1531319993(; )ב( מדרום לשפך נחל בצת )צילום: 1998)צילום: נובמבר 

 

 ב א
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פ ל

 
 לאורך סדק, שגגה התמוטט. מחילה 0366תמונה 

 )29311325543הבונים, -)המערה הכחולה, שמורת דור

 
  –יתד שהעמיק ליבשה והתרחב מאוד -מפרץ3 0367תמונה 

 )19315325543הבונים, -מבט משני כיוונים )שמורת דור

 ד( מבט מקרוב.-ב( מבט כללי; )ג-גלים: )א. צנירי 0368תמונה 

 )7312319993)ב( מדרום למשרפות מים ) )6312319993הבונים )-)א( שמורת דור

)16.2.19993הבונים )-)ד( שמורת דור )16.2.19993הבונים )-)ג( שמורת דור   

 , בתוך אתר תפוז(.193.32554להב, ‘ הבונים, צילום: א-, מערות, מנהרות וקשתות )שמורת דור. כוכים0369תמונה 

 



311 

(, ולעתים הם 3.99מ' ויותר בתוך תשתית הכורכר כתעלות ומחילות צרות, נקרות ומנהרות )תמונה    27-47-לפעמים כ 

(. 3.99פוגשים חללי מיסוס )חללים קרסטיים(, מרחיבים אותם ויוצרים פרצות ארוכות ורחבות במזקפי החוף )תמונה  

 היתד יוצרת מפרצים זעירים כשינון משני של מפרצים קשתיים גדולים יותר.-התמזגות מפרצי

הגלים מכרסמים צנירים, שמתמשכים לאורך עשרות, ואפילו מאות, מטרים בבסיס הצוק בחוף ובאיים הסלעיים 

ככל שטבלת הגידוד צרה יותר ועוצמת הגלים הנשברים על פני מזקף החוף גדולה יותר, כן (.  47.43-ו   3.91תמונות  ) 

רחבה יותר,  גדולים ועמוקים יותר הצנירים; ולהפך, ככל שהטבלה, שעל פניה עושים הגלים את דרכם לעבר מזקף החוף, 

ִּפיִליִתּיֹות ורכיכות קודחות  4692כן קטנים יותר הצנירים )ספרא,  ומלחכות, אשר (. בסיס הצוק חגור ברצועה של אצות אֶּ

מ'   4.3-. עומק הצנירים מגיע ל (Healy, 1968; Bird, 1969)בהתהוות הצניר    –ואפשר שהן הגורם העיקרי    –מסייעות  

מ'. בסלעים קשים קירותיהם חלקים מאוד. הגלים חותרים בתוך הסלעים גם כן כוכים, מערות ומנהרות   2וגובהם עד  

ֵרָרנית מותירה לפעמים קשתות  3.96בגדלים שונים )תמונה  של (. היציבות  3.97-ו   3.96)תמונות    (arches)(. החתירה הבְּ

חלקי הצוק העליונים מתערערת בעקבות החתירה בבסיסם, והם מתמוטטים. גושי סלע מכל הגדלים מצטברים בחזית 

ת  ר ק ת ל  ת ש ו ט ט ו תמ ה  . ק ו הצ

הכוכים והמערות יוצרת ארובות, 

בהן ארובות טבועות )בייחוד בתוך 

הטבועות(, אשר   טבלאות הגידוד 

 , ם י מ י  נ ו ל י ס ם  י צ ר פ ת מ ן  כ דר

שנדחסו על ידי גלים, לגובה ניכר 

 .blow holes)–)מזרקות גלים 

ן  מֶּ (-Goodmanצ'רנוב וכץ  -גּודְּ

(Tchernov and Katz, 2016)   תעדו

צנירים טבועים לאורך חזיתם 

המערבית של טבלאות הגידוד 

ומרדדי הכורכר מול חופי מכמורת, 

ר  ו ד ו ה  י ר ס י ק  , ה ג ל ו א ת  ע ב ג

מ'(   4.3ס"מ )גובה מרבי     17-57הסלעיים )שאריות של אגפו המערבי של רכס דור הקטוע והמגודד(. גובה הצנירים בין 

מ'(. הצנירים נמשכים לאורך מטרים אחדים עד  2.6 –ס"מ אל תוך הסלע )החדירה המרבית שנמדדה  17-57והם חודרים 

עשרות מטרים, ולעתים קרובות הם נקטעים על ידי מפולות סלע. הצנירים הטבועים, המַיצגים קווי חוף עתיקים, 

עקומת   –  2.27אלפי שנים )תמונה    3-9.2-ו   9-9מ', המתאימים למפלסי הים לפני    -2.3-מ' ו   -1מרוכזים בעומקי מים  

מניחים   (Goodman-Tchernov and Katz, 2016)צ'רנוב וכץ -שינויי מפלס הים עם הזמן בחופי ישראל(, בהתאמה. גודמן

שכן להערכתם נדרשת תקופת זמן  –פעם עליה מואצת יחסית ופעם עליה איטית  –שעליית פני הים התחוללה בפעימות 

 שנה, שבמהלכה מפלס הים יציב, ליצירת צניר.  4,777-בת כ

עומדים מי רסס וגאות, ובקרקעיתם בשקעים, שקערוריות וגומות המצויים על פני טבלאות הגידוד והסלעים החופיים 

אלה הן ביוטופ של אצות ובעלי חיים, העומדים בחום (. שלוליות  41.1מתאדים )תמונה  נרבד מלח ששוקע כאשר הם  

ומליחות גבוהים. צמחיית האצות על דופן הגומות ממוססת אותן וגורמת להרחבתן ולהעמקתן. לתהליך מסייעת שחיקה 

מכאנית של הגומה על ידי ערבול חול וחלוקים קטנים בעת שגלים גבוהים מתנפצים עליהם. בליה זו יוצרת מכתשונים 

(solution basins)  באזורים של (. 41.4-ו 3.94סנטימטרים )תמונות על פני הסלע, שגודלם סנטימטרים אחדים עד עשרות

המחיצות שהפרידו ביניהם, אשר יוצרות נוף טרשי פרוע בעל רכסונים מכתשונים צפופים הם מתמזגים, ונותרות רק  

(ridgelets)  (. 41.1-ו 3.92ס"מ )תמונות  23חדים וצפופים, שגובהם עד 

טבלאות הגידוד המוצפות נושאות בתי גידול מאוכלסים בצפיפות של מגוון גדול של בעלי חיים. בעלי חיים אלה 

 )6312319993קשת במזקפי החוף הסלעי )מצפון לדור, 3 0375תמונה 
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ם  י ע צ מ א ב ע  ל ס ה ל  א ם  י ד מ צ נ

 ( ָצַלִחית  Pate)מגוונים. כך  l la ,

, (Muricidaeחלזונות ארגמוניים  

אשר ִשמשו לתעשיית צבע הארגמן 

ית   ,   –כבר בתקופה הכנענ רבן

4699  , ן , 4665; קרמו ר י ; שפנ

4619 ;(Spanier, 1987 וחֹוִפית ,

( L i t t o r i n a ת ( ו צ א ת  כ ח ל מ ה  ,

אנדוליתיות מהסלע, נצמדים לסלע 

לחץ, הצדפות בּוִצית-בעזרת תת 

(Myt i l us ֹמִדּיֹוָלה    ( Modio)ו l a ) 

מתקשרות לסלע בסיבים אורגניים, 

שן -וחד   (Gibbula)מיני גבנונית  

ץ   ב ו ש ” מ ה ) ג ו ר ס ה  פ י  –“  כ

( Mo n o d o n t a   ע ל ס ב ם  י ז ח א נ

ם  י י ֹוָרנ נ צי ות  נ ו וחלז ברגליהם 

(vermetids)   נצמדים דרך קבע אל

התשתית הסלעית על ידי הפרשות 

קרבונט. המצע הסלעי מתכסה 

מ'   7.3בקרום ביוגני קשה, עד  

ו   Bakעובי le r ,  1975 ,  1976; )

(Fugro,1998. 

ת  ב צ ו ע מ ת  ו א ל ב ט ה ת  ר ו צ

חלזונות   –בעיקר על ידי צינֹוָרניים  

מוָשבתיים בעלי קונכיות דמויות 

צינור מפותל כסליל, המהווים 

ייחודית    (endemic)חברה מקומית 

של בעלי חיים שמעטות כמוה 

בעולם, אשר משתרעת במזרח הים 

התיכון מסלע אנדרומידה ביפו עד 

תורכיה, ובקטעי חוף -גבול סוריה 

ספורים בסיציליה ואלג'יר )גליל 

 , ן ר ו ג 4ו 6 6 9 , ' ת ו ש ו ל  י ל ג  ;

2774 ;Emery and George, 1963 

Safriel, 1966, 1974, 1975; Lipkin 

and Safr iel ,  1971; Tzur and 

(Safriel, 1978; Galil, 2013  ,ס"מ   23-ס"מ גובהן, החיות במים שעומקם מגיע ל  3-1הצינֹוָרנים יוצרים מושבות צפופות

שרידי בעלי חיים אחרים וגרגרי חול, אשר לוכדו על ידי   –לכל היותר, על גבי מצע של קונכיות ריקות מדורות קודמים  

(. הצפיפות של אוכלוסיית החי מונעת את סילוק הקרבונט השוקע על ידי גלי הים, 41.22קרום קרבונטי אצתי )תמונה  

Dendropoma petraeumוהוא מלכד את שלדיהם. שפת הטבלה מאוכלסת על ידי מושבות צינוָרן בונה   )

 )103113198.3חוף )חוף וינגייט, -מיסוס באבן. מכתשוני 0371תמונה 

 

 

חוף, אשר נוצרו ממיסוס והתמזגות של -בכורכר ובאבן. טרשונים 0372תמונה 
 );731231999מכתשוני מיסוס: )א( טרשונים בקו המים )מצפון לשפך נחל בצת, 

 )1531319993)ב( טרשונים על פני טבלת גידוד מורמת )משרפות מים, 

 

 א

 ב
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(Monterosato,1884 ה ” , שקונכיתו עבה ומוגנת ב סֶּ המעדיף סביבת מחיה של חבטות גלים ומסוגל לעמוד “,  כפתור ִמכְּ

ס"מ(,   43, מעקה מוגבה, עד   (rimבחשיפה ניכרת לאוויר לאורך זמן ניכר בעת השפל. הצינֹוָרנים האלה בונים כרכוב 

 (Vermetus triquetrusהבולט הימה בשפותיהן של טבלאות הגידוד ומגן על מושבות צינורניים מסוג ִסלסּוָלן משולש 

(Bivona-Bernadi, 1832  ס"מ(   23, שקונכיותיהם עדינות יותר ואינן מוגנות במכסה, על גבי המשטח הפנימי הרדוד )עד

(. שבירה נשנית וחוזרת של השפה המוגבהת מביאה 41.22-ו   3.92המוצף והשקט יחסית של טבלאות הגידוד )תמונות  

להשמדת המושבה הפנימית, אך זו מתחדשת במהירות עם השלמת שפה אפיליתית חדשה. בדרך זו נוצרים שרטונות 

שבשעת שפל הופכים להיות בֵרכֹות רדודות מדורגות על פני טבלאות גידוד רבות. אוכלוסיית “(, ערוגות ים)”ממוסגרים 

מאורך החוף הישראלי, התכלתה ברובה  475-הצינורניים שעל טבלאות הגידוד, המשתרעות בטלאים לאורך כולל של כ

. מושבות הצינֹוָרניים אינן מתפתחות באזורי  (Galil, 2013)הגדול עקב פעילות האדם ותחרות על אזורי המחיה עם אצות

החוף מדרום ליפו בשל תנועת החולות והכיסוי הממושך של טבלאות הגידוד ובשל עומק טבלאות הגידוד )למעלה        

 ס"מ( באזור זה.  23-מ

 

 מלוכדים בחופים סלעיים-. סדימנטים לא3.1.2

חוף סלעי, אשר אין בחזיתו חוף הרבדה חולי, נתון להתקפה ישירה של גלי הים, בעיקר בתקופת סערות החורף 

(. בייחוד מותקפות שלוחות יבשה המזדקרות לים, המשמשות כמרכזי התכנסות לגלים משתברים, משלושה 3.91)תמונה 

(. אף כי ניטל חלק ניכר מעוצמת הגלים המגיעים אל החוף עקב שבירתם בחזית של 5.41; תמונה  5.5.2.3עברים )פרק 

טבלת הגידוד, המרוחקת ממנו כמה עשרות מטרים, הם, כאמור לעיל, הולמים בכוח רב במזקפי החוף, מכרסמים 

בבסיסם, ממוטטים ומפוררים אותם. בכוח גלים גדולים לעקור גושי סלע גדולים מאוד ממזקפי החוף או ממרבדי       

; א' גלילי, 4693החוף החוגרים חופי מפרצים בחוף הסלעי ולזרקם הרחק במעלה החוף עד קו הסערות )אלמוג,  -אבן 

 (.2777מידע בע"פ, 

התפוררות הסלע גורמת למרכיביו הגסים להצטבר על החוף ולמרגלות טבלאות הגידוד שבחזיתו, שכן אין בכוח 

החוף להסיע גרופת גסה למרחקים גדולים. שברי הסלעים הקטנים מוזזים ומושלכים ללא הרף על ידי הגלים, -זרמי אורך

(, המקלה על המשך הרמתם וסילוקם. בשקעים, פרצות 1.4.1נשחקים, מוקטנים, מתעגלים ומקבלים צורה פחוסה )פרק 

ב'(. במקומות 1.3ומקומות מוגנים אחרים בחזית של מזקפי החוף מצטבר מעטה דק של חצץ, צדפים וחול גס )תמונה  

רבים טבלת הגידוד בחזית החוף הסלעי חשופה ברובה מחול בחורף, אך בסיום עונת הקיץ מתכסים מספר קטעים ממנה 

, 4בחול. גם מישורי הגידוד הטבועים מול חוף הכרמל וחוטם הכרמל, המשתרעים עד מספר קילומטרים מהחוף )פרקים  

 (, מעידים על סערות, שמונעות ממעט החול באזור הזה מלהצטבר.41.1-ו 9.2

בעיקר חול, רובו קוורץ ומיעוטו ביוקלסטים,   –המפרצים והמפרצונים בחוף הסלעי מהווים מלכודות לסדימנטים  

בגלל פיזור אנרגיית המים עקב התבדרות הגלים הנכנסים  –הרבה מאוד צדפים ושאר מרכיבים גסים שנרבדים בחופיהם 

(. ככל שהמפרצים חודרים עמוק יותר אל היבשה נרבדים על חופיהם הפנימיים יותר סדימנטים 4699אליהם )תמיר,  

ומרחיבים אותם. בתוך מפרצים גדולים, שפתחיהם הרחבים אינם מונעים כניסת ויציאת מים, מצטבר במשך הקיץ חול 

( והמסולק בעת סערות החורף. לעומת זאת, במפרצים 4699תמיר,  –ביוקלסטים  265רב, המכיל, יחסית, מעט צדפים )

ב'(. הצדפים, אשר 1.3; תמונה  1.4.5קטנים וסגורים למחצה נצברות כמויות גדולות של צדפים בריכוזים עבים )פרק  

האנרגיה הנכנסים אליהם )בגלל שבירת הגלים ותיעול הזרימה -מוסעים אל המפרצים האלה על ידי מי הים עתירי 

בפתחיהם הצרים(, שוקעים ומצטברים בעיקר לאורך חופיהם הפנימיים, המרוחקים מהים, שבהם נחלשת מאוד אנרגיית 

הגלים הנכנסים. הגלים החוזרים חלשים מאוד, ואין בכוחם להסיע את הצדפים, שנלכדו במפרצים, בחזרה אל הים 

  הפתוח.
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 . התא החופי של הנילוס6
מות חוף, כגון כפים או שלוחות יבשה   (littoral cell)תא חופי   חּום בשני קצותיו בקדָּ הוא קטע חוף, בדרך כלל תָּ

אחרות המזדקרות לים, אשר לאורכו מתחולל מחזור סדימנטציה שלם, הכולל מקור להספקת סדימנטים, נתיבים להסעת 

חוף ישראל הוא חלקו הקיצוני .  (Inman and Brush, 1973)סדימנטים ותחום הצטברות סופי של הסדימנטים המוסעים  

קיר בין -ק"מ מראס אבו   656-מזרחי של האגף המזרחי של התא החופי של הנילוס. התא משתרע לאורך כ -הצפון 

אלכסנדריה לרשידייה )רוזטה( במצרים עד עכו בצפון מפרץ חיפה, והוא אחד מתאי החוף הארוכים ביותר בעולם 

(. הנילוס בכל גלגוליו סיפק את הסדימנטים, אשר הוסעו ושקעו בים התיכון לאורך חופי צפון סיני 6.1-ו   1.1)תמונות  

מהם, אשר הוסעו עד קצהו , בהתאמה(. אלה  1.6.3-ו   1.6.1חופיים )פרקים  -חופיים ומול -וישראל על ידי זרמים אורך 

הצפוני של התא החופי, הגיעו למפרץ חיפה, ושם שקעו. סקירה מקיפה על התא החופי של הנילוס פורסמה על ידי  

Klein (3611 .) 

 

 מזרח הים התיכון-ספק החול של דרום –. נהר הנילוס 6.1

מיליון שנה )תקופת מיוקן עליון(, פעיל בגלגולו הנוכחי לפחות מאז תקופת   6.5-6-נהר הנילוס, שראשיתו לפני כ 

. הנהר סיפק את הסדימנטים, (Said, 1981; Woodwards et al., 2007)שנים קדום להיום  366,666-הפלייסטוקן התיכון, כ

, ואת מדרגת היבשת של צפון סיני, ישראל (Nile Cone or Nile Fan)ימי  -את המשכה התת   אשר בנו את הדלתא שלו, 

אלפי שנה   8-6-(. הדלתא הנוכחית, אשר נוצרה לפני כ 1.1)תמונה    (Almagor and Hall, 1984; Almagor,1993)ולבנון 

. התא החופי של הנילוס בין רשידייה לעכו: נפחי החול המוסעים לאורך החוף קֵטנים עם המרחק ממוצאי הנילוס. 1.6תמונה 
ההסעה של החול באלפי מטרים מעוקבים לאורך חופי התא הנילוטי אומדנים ממוצעים של כושר המספרים המודגשים מציינים 

 ,Migniot, 6911 ;2.Migniot & Mannoujian. 6)לעבר מפרץ חיפה(, והמספרים הנטויים בסוגריים מציינים את מקורות הנתונים: 
6918 ;3 .Inman & Harris, 6970 ;4 .Dornhelm, 6972 ;5 .Vajda, 6972 ;1 .Migniot, 6974 ;7 .Quélennec & Manohar, 6977   ;

; Hammad et al., 6979 ;60 .Mannoujian & Migniot, 6983 ;66 .Carmel et al., 6984, 6985. 9; 6979. פינקלשטיין ווידה, 8
62.Inman & Jenkins, 6985  ;63 ,64; 6985. רוזן .PortConsult, 6987 ;65 .Jensen & Jorgen, 6990 ;61 .Smaling, 6991           ;

67 .Frihy et al., 6992 ;68 .Inman et al., 6993 ;69 .Delft Hydraulics, 6994 ;20 .Bosboom, 6991 ;26.Chester & Beltrán, 6991 ;
 Khalifa et. 27; 2001צביאלי, . 21ב'; 2004‘, . צביאלי ושותGolik et al., 6991a ;24 .Perlin & Kit, 6999 ;25. 23; 6995. אנוש, 22

al., 2009  ;28 .Khalifa, 2062 המצרי, והחצים הלבנים . האזור המנוקד ממזרח לדומייט מסמן את מרבצי החול הנילוטי מול החוף
 מסמנים את כיוון הגלים.
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 (,Stanleyקמ"ר   33,666-ק"מ הימה על פני כ   65-השנים האחרונות, מזדקרת כ   3,666-וצורתה המוכרת כיום עוצבה ב  

 (;Frihy and Komar, 1993; Lotfy and Frihy, 1993קיר במערב עד תעלת סואץ במזרח -ק"מ מאבו 346-לאורך כ 1996)

(Frihy et al., 2003 בשוליה לגונות, בצעי מים .(wetlands)    ואגמים, וחופיה משופעים בחוליות נודדותEl Banna and)

Frihy, 2009; Klein, 2011 .)ואחרים 

הסדימנטים הדקים, הנסחפים משולי הדלתא על ידי גלי סערה, אינם יכולים לשקוע בחזית החוף עתירת הגלים 

( ושוקעים במים השקטים והעמוקים יותר של המפתן 1.3חופיים )פרק  -והזרמים. הם מוסעים על ידי הזרמים המול 

מזרחי של הים -היבשתי הרחוק מהיבשת ומדרונו. חלק ניכר מסחף הנילוס שקע בקרקעית האגן הלבנטיני )האגן הדרום 

(. בתקופות הקרח של הפלייסטוקן ירד מפלס הים, וחופי מצרים והדלתא נדדו צפונה 1.1; תמונה  1התיכון( )פרק  

 קרחוניות עלה מפלס הים וקו המים נדד הרחק דרומה. -והתרחבו מאוד. לעומת זאת, בתקופות בין

כמויות החול הגדולות, שהגיעו בעבר אל מוצאי הנילוס, שקעו והצטברו בשולי הדלתא, בעיקר לאורך מוצאי 

ה(, והרחיבוה  ה( ודּוִמֶייט )ַדִמֶיטָּ ִחשבו ומצאו    et al(Sneh,. (1986. סנה ושותפיו  6.1שלוחות הנילוס ברשידייה )רֹוֶזטָּ

השנים האחרונות. במאה         1,666ק"מ במשך    1-ק"מ והמזרחי בכ   13-שאגפה המערבי של הדלתא היבשתית צמח בכ 

. בשנות      (Anonymous, 1973; Sestini, 1976)ק"מ    1עד    5-התרחבה הדלתא הימה בפתחי רשידייה ודומייט בכ   11-ה 

' עדיין נמצאו מבצרים, שנבנו סמוך לים לאורך חופי הדלתא אחרי פלישת צבא נפוליאון למצרים בסוף המאה   1186-ה 

 (.1181מ' מקו המים )ניר,  166-, בתוך היבשה, כ18-ה

 ;Smith and Abdel-Kader, 1988מיליארדי מ"ק בשנה   85-36ספיקת המים הטבעית של הנהר באסואן היתה  

Ahmed,) (2008 ( מרמות אתיופיה, שהנילוס הכחול ונהר -בחודשים אוגוסט   85-367, רובם שטפונות קיץ )אוקטובר

ה הביאום, ומיעוטם )  רָּ ( שטפונות חורף מאפריקה המשוונית, שזרמו בנילוס הלבן. ששת סכרי הנילוס, 16-157ַאְטבָּ

ממימי הנהר והקטינו מאוד   367-, סכרו כ (Said, 1993) 1163-באסואן, אשר בנייתו הושלמה ב“ הסכר הנמוך”ובעיקר 

מיליארדי מ"ק מים בשנה, אשר נשאו       11-את הספקת הסדימנטים למוצאיו. אחרי בניית הסכרים הגיעו לים התיכון עד כ

 ;Sharaf El Din, 1977; Nir, 1984: 37; Stanley and Warne, 1993, 1998–מיליון טון  166-מלמ"ק סדימנטים )כ 66-כ 

Fanos, 1995   מהסדימנטים הם חול קוורץ, והיתר הם טין וחרסיות )בעיקר    167-וציטוטי מקורות בתוכם(. רק כ

. שלושה עד עשרה מיליוני טון Nir,1984)-ו   Inman and Jenkins, 1984; נתוניו תוקנו על ידי (Haggag, 1977סמקטיט( 

סדימנט שקעו מדי שנה בתעלות ההשקיה, שהסתעפו מהנילוס אל השטחים החקלאיים בדלתא, ועל שטחי ההצפה של 

ההפחתה בכמות הסדימנטים שהנהר  ומקורות בתוכם(. (Fanos, 1995; Stanley, 1996; Stanley and Warne, 1998הנהר 

נשא גרמה להפסקת צמיחתה של הדלתא והפקרת חופיה לסחיפת גלים. נסיגת החוף היתה מתונה משום שפתיחת 

הסכרים מֵדי שנה בעונת השטפונות אפשרה הסעה של חלק נכבד מן הסדימנטים, אשר הצטברו באפיק הנהר ומוצאיו 

 לים בתקופת היובש, אל חופי הדלתא והמפתן היבשתי. 

, כמעט לחלוטין את נהר    1166-11366.3שנבנה בשנים “(, סאד אל עאלי)”חוסם סכר אסואן הגבוה  1164כבר משנת 

הנילוס, אשר הוביל סדימנטים מהרי אתיופיה ורמותיה אל אזור הדלתא במצרים התחתונה ואל הים. הסדימנטים האלה, 

 El Sayed and van–אשר בעבר כיסו בחלקם את משטחי ההצפה של נהר הנילוס )מספר סנטימטרים למאה שנים  

Dijken, 1995  ( ,והיוּו את הבסיס לחקלאות המשגשגת של מצרים במשך אלפי שנים, שוקעים כיום בעיקר באגם נאצר

שנקווה בעברו הדרומי של הסכר, ומצטברים בקרקעיתו. מקורותיהם העיקריים של הסדימנטים, שמי הנילוס המורשים 

לזרום אל הים מעברו הצפוני של הסכר נושאים, הם בגריפה מגדות הנהר וקליטה ישירה של אבק איאולי. הסדימנטים 

האלה שוקעים ברובם במאגרי מים במורד הנילוס וממשיכים לשקוע ַברשת הענפה והצפופה מאוד של תעלות ההשקיה 

, היוצאות משתי שלוחות הנהר באזור הדלתא אל רחבי )Stanley, 1996 –ק"מ  16,666-והניקוז )אורכן הכללי למעלה מ

_________________________  
עבר טבעיים של הנילוס אל -מוצאי   1הן שריד של לפחות   –כיום תעלות מלאכותיות  –  (Damietta)ודומייט  (Rosetta)שלוחות רשידייה   1.6

 .(Stanley and Warne, 1993, 1998)הים 
. בניית הסכר 6111-ואיגום מי הנילוס במעלה הנהר החל עם סיום שלב הבניה הראשון ב   1.6.6119-בניית סכר אסואן הגבוה החלה ב   1. 2

נאצר, נשיא מצרים בשנים -. האגם שנוצר, אשר נקרא אגם נאצר )על שם גמל עבד אל 6116וטכס חנוכתו היה בינואר  26.1.6119-הסתיימה ב
 .Aswan Dam)ערך  – Wikipedia-ו HISTORY)אתרי  6111-(, הגיע למלוא תכולתו ב6119-6191
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 Fanos, 1995; Stanley and Warne, 1998; Ahmed, 2008; Klein, 2011; Woodward et al., 2007; 1181הדלתא )ניר, 

      –ורבים אחרים(. באין כניסה של מי שטפונות קיציים אל נהר הנילוס כבעבר רק חלק זעיר מהסדימנטים שהוא נושא  

 . (Balba, 1977)מגיע אל הים התיכון  –מיליון טון( סדימנטים בשנה  3-מ"ק )כ 356,666-כ

 Nielsen, 1973; Orlova andסכירת הנילוס האיצה מאוד את נסיגת החוף ואת הריסתה של דלתת הנילוס  

Zenkovitch,) 1974; Inman et al., 1976; Hammad et al., 1979; Inman and Jenkins, 1984; Smith and Abdel Kader, 

1988; Frihy and Khafagi, 1991  ורבים אחרים(. הדלתא הפעילה, שבעברה הקרוב התרחבה הימה, הפכה להיות מישור

 ,Summerhayes et al., 1978; Stanley and Warne, 1993חוף קשתי, שגלים מגדדים וסוחפים את חלקיו המזדקרים לים

1998;) (Stanley 1996 עיקר הסחיפה וההרס נגרמים בשלוחות היבשתיות של מוצאי הנילוס ברשידייה ודומייט ובאזור .

ִטים בקצה הצפוני של הדלתא. קצב נסיגת קו המים )שנחקר, נמדד ופורסם עד אמצע שנות ה  לָּ '( היה עד 1116-העיירה בָּ

, (Inman et al., 1976; Inman and Jenkins, 1984; Frihy et al., 1991a; Frihy and Komar, 1996)מ' לשנה    366

. במהלך הנסיגה (Fanos, 1997)  36-ק"מ מראשית המאה ה   5-ובמקומות אחדים, כגון רשידייה, קו המים נסוג יותר מ 

נהרסו והוצפו יישובים, מצודות וכבישים. מגדלורים, אשר נבנו ביבשה הרחק מקו המים, נמצאים כיום בים כמה מאות 

מטרים מהחוף. יישובים חופיים נאלצו להעתיק את מקומם כמה פעמים, וביישובים אחרים הוקמו מערכות הגנה 

, (interlocked)מתנעלים    (dolose)זרוע  -וגופי בטון רבי   (rip rap)ים, סוללות אבן  קירות    –להגנה מהצפת הים   מסיביות

דורבנים ושוברי גלים מנותקים. מזחים ארוכים, המזדקרים הרחק לתוך הים, שנבנו בצדי תעלות ופתחי נמלים כדי למנוע 

 את סתימתם.

בעוד שהבליטות היבשתיות של הדלתא )מוצאי הנילוס ברשידייה ודומייט ובליטת בּורּולּוס הרחבה במרכז הדלתא( 

 Frihy and–מ' לשנה בדומייט    16.6-מ' לשנה בבורולוס ו   6.5מ' לשנה ברשידייה,    166מגודדות במהירות ) 

(Komar,1993,   חופי המפרצים הרחבים שביניהן(embayments)   צוברים חול רב, שעיקרו מסחיפה של בליטות היבשת

 (;Coleman et al., 1981; Murray et al., 1981החוליות וחלקו מלכידת חול שנע על פני קרקעית הים בחזית הדלתא 

Stanley, 1989; Frihy et al., 1991a, 1992; Inman et al., 1993; Frihy and Lotfy, 1997   ואחרים(, והם מתרחבים

. כך, למשל, חוף פורט סעיד ממערב למזח המזדקר Frihy and Komar,1993)  –מ' לשנה    11במהירות )שעור מרבי:  

כדי להגן על פתח תעלת סואץ, התרחב ביותר מקילומטר אחד   1134-1864ק"מ מהחוף, אשר נבנה בשנים   3.3למרחק 

(Said, 1958; Frihy et al., 1991a)    (. גם ממערב לבליטת סבחת ברדאוויל ושובר הגלים הראשי של נמל      6.3)תמונה

(Frihy etעריש הצטבר חול רב  -אל 

al., 2002; El Banna and Hereher, 

(2009; Klein, 2011 המפרצים .

קיר בין -מפרץ אבו –הרחבים האלה 

קיר לשפך רשידייה, המפרץ -אבו 

טים לראס אל  לָּ אר בשפך -שבין בָּ בָּ

 (Frihyדומייט לאורך חופי הדלתא 

and Komar,  1993;  Lotfy and 

(Frihy, 1993 ִטיֶנה בין -, מפרץ אל

פורט סעיד בפתח תעלת סואץ 

לראש השרטון של ימת ברדאוויל 

והמפרץ הרחב שבין הימה לרפיח 

לאורך החוף המזרחי של צפון סיני 

(Frihy and Lotfy, 1997)   תמונה(

הינם תאי חוף משניים בתוך   –(  6.1

 התא החופי הארוך של הנילוס. 

ה בהצטברות 1.2תמונה  . שוליה המזרחיים של דלתת הנילוס: צמיחת הדלתא ְמֻלוָּ
לוִסית, שהזינה בחול את החופים, חדלה  חולות לאורך החופים. הזרוע הנילוס הפֶּ

להתקיים בערך בראשית הספירה. קווי החוף העתיקים נראים בברור. כמות החול  
 פוחתת מאזור פורט סעיד במערב כלפי סבחת ברדאוויל במזרח. קו חד מפריד בין

 (.6974פסי החוליות החופיות בדלתא והחוליות העתיקות של פנים סיני )תצ"א, אפריל 

 

 צ

 סבחת אל
 ברדאוויל

 אל פורט
 סעיד
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אל פנים היבשת. גבולן עם מ', נוצרו לאורך החופים האלה ונושבו    56החוליות של צפון סיני, שגובהן מגיע עד  

ק"מ, החל   16-(. הן משתרעות על פני רצועה שרוחבה יותר מ 6.3שטחי דלתת הנילוס המעובדים חד מאוד )תמונה  

ר )צוער, קמ"   8,666-מערבי במזרח, ומכסות כיום שטח גדול מ -ממזרח לתעלת סואץ במערב ועד לנגב הצפון 

1183 ;Shata, (1959; Tsoar, 1974; Kamel et al., 1982 בישראל, שאקלימה גשום יותר, נוצרו בתקופות אלה רכסי .

 (.3.3הכורכר ושדות החוליות הפנימיים במישור החוף )פרק 

(, וסחף 6.1מצבורי החול הגדולים של נהר הנילוס, אשר נאגרו בעבר על קרקעית הים מול חופי הדלתא )תמונה  

 Sestini, 1976; Summerhayes et al., 1978; Tomaהחול מחופי הדלתא המערביים מקיימים כיום את תא החוף הנילוטי

and) Salama, 1980; Manohar, 1981; Said, 1981; Frihy, 1988; Smith and Abdel Kader,1988; Frihy et al., 1991b; 

Fanos, 1995; Stanley and Warne, 1998; El Raey et al., 1999; White and El Asmar, 1999  ואחרים(. החול, שהנילוס

הביא, נגרף על ידי סערות החורף דרך מוצאי הנהר אל מחוץ לדלתא של הנהר ומוסע לאורך חופי צפון סיני וישראל עד 

מפרץ חיפה, שבו הוא שוקע. הספקת חול מתמדת שמרה על החופים החוליים של צפון סיני וישראל חרף אובדן חול 

ַמתמיד כתוצאה משקיעתו על מפתן היבשת, נישוב חלק ממנו מן החוף אל פנים היבשה והסעתו חלקו מחזית החוף אל 

( שטף 1184)   Rohrlich and Goldsmith(. מצבורי החול האלה לא יתכלו בעתיד הקרוב, ולדעת  3.3ירכתי החוף )פרק  

 החול הטבעי לאורך חופי צפון סיני וישראל צפוי להימשך במתכונתו הנוכחית עוד כמה מאות שנים.

חסרונם של הסדימנטים הדקים )סילט וחרסית( הנילוטיים במפתן היבשתי של ישראל מאז בניית סכר אסואן הגבוה 

רצועה של קרקעית הים מול החוף הישראלי בעומקי מים שבין           –“  רצועה הסילטית ” גורם להפיכת הסדימנטים ב 

לחוליים יותר, עשירים יחסית בקרבונט )ולכן גם בהירים יותר  – (Nir, 1973, 1984) מ', שבה הצטבר בעיקר סילט 56-16

לבין ושות', -בצבעם(, דלים בפחמן אורגני ובעלי ריכוז נמוך של פוספט ככל שהם רחוקים יותר ממוצאי הנילוס )אלמוגי

3668  ,3613  ;Katz and Crouvi, 2018  סנדלר וחרות  4.1.1-ו   1.3.1( )פרקים .)(Sandler and Herut, 2000)   מעריכים

מ' מול חלקו הצפוני של התא   35-מהסדימנטים הדקים, הנרבדים בחזית וירכתי החוף העמוקים מ  567-שכיום מקור כ

 (. 4.1החופי הנילוטי )צפונה מתל אביב(, בסחף מפנים ישראל, המובל הימה בנחלי ישראל בעת שטפונות החורף )פרק 

 

 . הסעת חול בחזית החוף6.3

הקצבים של הסעת החול לאורך חופי סיני נמוכים בהשוואה למקומות רבים בעולם בגלל אקלים גליהם המתון 

והעדר זרמי גאות חזקים. הם נמוכים עוד יותר לאורך חופי ישראל מכיוון שהגלים ברובם פוגעים בחוף בזווית כמעט 

חופית לצפון בדרום הארץ -ישרה. פגיעת הגלים הבאים ממערב בקו החוף הקשתי של ישראל גורמת לזרימה אורך 

חופית חלשה יותר לדרום בצפון ישראל, כאשר כיוונן ועוצמתן משתנות עם השינויים בכיוון הגלים -ולזרימה אורך 

 (Toms and van“מערכת של הסעת חול שולית”(. זוהי 1.6.1.3והשינויים בזווית הפגיעה של חזיתות הגלים בחוף )פרק 

(Holland, 1999 שמאפייניה הם הספקה לא רצופה של כמויות חול לא גדולות לחוף הישראלי, אשר הולכות וקטנות ,

 (Golik, 1978; Chester and Beltrán,1996) 6.1ראש הכרמל-כלפי צפון עד לחשיפתה של תשתית הכורכר מול חוף עתלית

(, היפוך מקומי של כיווני הסעת החול ושינויים מקומיים במתכונתה של הספקת החול בגלל מורפולוגיה           1)פרק  

( בנתיבי הסעת החול. כל אלה מקשים מאוד על 3.1פרק  –רגולרית )ראו להלן( ומכשולים )כגון, מזחים ושוברי גלים -אי

 הניטור של הסעת החול, איסוף וחישוב נתונים ועל פרוש נבון של משמעותם.

מערב, אשר -חופית נטו היא לצפון בגלל סערות החורף הגדולות הבאות מדרום -בטווח הארוך הסעת החול האורך 

מסיעות תוך פרקי זמן קצרים נפחי חול גדולים הרבה יותר מנפחי החול המוסעים תדיר דרומה. על כך מעידות הצטברות 

השנים האחרונות, היינו  8,666מ"ק במפרץ חיפה ובעמק זבולון במשך  13,666-83,666החול הרצופה בשעור שנתי של 

_________________________  
; 1.1תמונה    – 611.91מזרחה מהדרום )אזימוט  69.91חופית דרומה בקטע שבין תל שקמונה לחוף הרחצה דדו, שכיוונו עד -הזרימה האורך 1.6

(, היא, ככל הנראה, 6921-691מזרחה מהדרום, אזימוט    11-8הם בכיוון    –קווי העומק בים הרדוד הסמוך לחוף    , isobaths  –האיזובתים  
מהחול   194-שכ ( מעריכים  2992( וד' צביאלי )מידע בע"פ,  2999מידע בע"פ,  מהירה, ובכוחה לסלק ביעילות חול מקרקעית הים. א' קיט ) 

( ורוב החול המוסע לאורך החוף דרומה מקורם בחול שנודד על פני חלקו העליון הרדוד של סינר הסדימנטים 8.2שנכנס למפרץ חיפה )פרק 
  בירכתי החוף, והוא מובא על ידי גלי סערה מירכתי החוף אל חזית החוף הרדודה בחוף זה.
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(, והצטברות של נפחי חול 15-ו   6.5)פרקים    Zviely et al., 2007);  3666מלמ"ק חול )צביאלי,    366-נפח כולל של כ  

 גדולים מדרום למכשולים גדולים, אשר חוסמים את נתיבי הסעתו לאורך החוף הישראלי. דוגמאות בולטות הן: 

( נלכד חול רב 1111  –; סיום הבניה  1114שנים מהתחלת הבניה של נמל הדיג בעזה )סתו   4-בתוך כ –)א( חוף עזה 

מ' מדרום   186-מ"ר, המשתרע לאורך קטע חוף של כ   14,566-)בתוספת מילוי מלאכותי( על פני שטח משולש של כ 

) Zvieli and Klein, 2003א'; 3663לשובר הגלים הראשי, אשר נועד לשמש אזור תפעול עורפי של הנמל )צביאלי וקליין, 

מ' מדרומם של שני דורבנים )מזחים לפריקת סחורות   1,166(. קודם לבניית הנמל נלכד חול רב לאורך  3.8)תמונה  

מ'   566במרחק   1133-מ', משני צדי שובר הגלים הראשי של הנמל, אשר נבנו ב 136מיובאות לעיר עזה(, כל אחד אורכו 

לאורך              1138-מ', אשר נבנו ב   166מ' עד    56שוברי גלים מנותקים, שאורכם    1זה מזה, וכן בעורפה של שורה בת  

; 1181מ'( )ניר,    1-מ' ממנו )עומק מים כ   56-ק"מ מהחוף של מחנה הפליטים שאטי בצפונה של עזה במרחק של כ  1-כ 

 (. ששה משוברי הגלים האלה פורקו ואבניהם שמשו לבנייתו של נמל הדיג.3.8( )תמונה 1114דגני, 

מלמ"ק חול מדרום לנמל אשדוד )חלקם סחף מנחל לכיש( בעקבות סערות עזות   3-)ב( הצטברות של למעלה מ 

 א'(. 6.1)תמונה  (Golik et al., 1996a) 1113-1111בשנים 

במקום שהיה חוף סלעי   1165-)ג( החוף החולי שנוצר מאחורי שוברי הגלים בחוף השקט בבת גלים, אשר נבנו ב 

 ד'(.6.1)תמונה  Golik and Rosen, 1999; Golik et al., 1999b); 1136)ניר, 

מ' לאורך שובר הגלים הראשי של נמל חיפה   6-מלמ"ק חול בשכבה שעובייה הממוצע כ   5-)ד( הצטברות של כ 

שנה  35מלמ"ק חול כדי למנוע סיכון לאניות הנכנסות והיוצאות מהנמל( במשך  1.1-ובכניסה אל הנמל )שמתוכם נכרו כ

,          3661מלמ"ק חול לפי רוזן,    6-; כ Zviely et al.,2006, 2007-ו   3666)צביאלי,    1113-1138מאז הקמתו בשנים  

Golik et al., 1999b   ו-Golik and Rosen, 1999 ( וחול שנפחו לא נאמד ממערב לנמל הקישון, אשר עקפו את ראש ,

ג'; פרוט של המבנים הגדולים בנמלי חיפה והקישון ושל נפחי החול, שנחפרו לצורך הקמתם, -ב' 6.1הכרמל )תמונות  

 (.15.3-ו 15.1בטבלאות 

' נערכו מדידות ואומדנים של נפחי החול המוסעים לאורך חופי ישראל במטרה ללמוד את 1136-מראשית שנות ה 

(. מחקרים שבמהלכם נמדדים בשדה 6.1ֹות השקטה של תחנות כוח חופיות )תמונה  בֵרכ השפעתם על נמלים, מעגנות ו 

שעורי ההסעה של החול לאורך החופים קשים מאוד לביצוע. את נפחי החול המוסעים לאורך חזית החוף ניתן להעריך 

לפי שעורי הצטברות של חול לפני מחסומים המצויים בדרכו )כגון דורבנים ומזחים המזדקרים לים( או שעורי גריפה של 

(. נתונים אחרים נאספו באמצעות חישוב של הבדלים בעומק הים מתוך מיפוי 3.1חול מהחופים שמאחוריהם )פרק  

בתימטרי חוזר, מעקב אחרי חול צבוע, זוהר )פלורסצנטי( או רדיואקטיבי, שאותו מוסיפים לחול הנע, וניסויים במודלים 

פיסיקליים וספרתיים. מרבית האומדנים של נפחי החול המוסעים לאורך חופי הארץ חושבו כאשר המשתנים העיקריים 

הם מאפייני הגלים, האזימוט של קו החוף )כיוון התנועה( וצדודית החוף, ולכן הם מַיצגים של כושר/יכולת הסעת החול 

הגלים שלהם ולאו דווקא של נפח החול הממשי -חופיים כפונקציה של שטף האנרגיה מושַרת -של הזרמים האורך 

 Golik and Rosen, 1999המוסע, התלוי גם בזמינות החול ובעוצמה המשתנית של גלי הים )המקורות מצוטטים בתוך  

(. כיום אי אפשר להצביע על שיטה מהימנה למדידה מדויקת ו/או לחישוב של נפחי החול המוסעים לאורך 6.1ובתמונה 

 (,Carmel et al., 1984ויותר   166-567חופי סיני וישראל. ההערכות שלעיל אינן יותר מאומדנים גסים ששעור שגיאתם  

(1985; Kamphuis, 1998 יתר על כן, החישובים של הסעת החול משתבשים בגלל שוניות הכורכר וטבלאות הגידוד .

הרבות בקרקעית של חזית החוף, המהוֹות אתרים מקומיים של ערבול והשקטה: מצד אחד הסעת חול נמרצת בגלל כמות 

מוחלט, בכושר ההסעה של (, ומצד שני הפחתה, ולפעמים אף ביטול 1181המים הרבה המתכנסת לפרצות שביניהן )רון, 

 .(Toms and van Holland, 1999)החוף -החול בגלל פיזור ואובדן של אנרגית גלים ובגלל ההסטה של זרמי אורך

 –ִחשבו את שעורי ההסעה של החול לאורך חופי ישראל על בסיס נתוני גלים     (Perlin and Kit, 1999)פרלין וקיט 

               (Rosen, 1998b)בחיפה ואשדוד. רוזן    1118-1114שעות בשנים    1שנמדדו ברציפות מידי    –גובה, אורך וכיוון  

( ִלקטו את הנתונים הקיימים של הסעת החול, תקנו ושפרו אותם, השתמשו בהם כדי לחשב 1111) Golik and Rosen-ו 
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מחדש

 

 
 )א( הצטברות סדימנטים מדרום לנמל אשדוד

 )מפת עומק דיפרנציאלית 6997-6955
 . Golik et al., 6991a(מתוך

 . הצטברות חול מדרום )נמל אשדוד( וממערב )נמל חיפה( למכשולים גדולים בדרכו1.3תמונה 
 חופית נטו של חול מדרום.-מעידה על הסעה אורך

 )ג( הצטברות חול ממערב לנמל הקישון
 , קודם להקמתו של מסוף הכרמל(.66.1.6978א, “)תצ

 (.21.62.6991“, אלבטרוס”)ד( חוף חולי שנוצר בין שוברי הגלים בחוף השקט בבת גלים במקום שהיה חוף סלעי )צילום: 

 

 

 

 

 
 

)ב( הצטברות סדימנטים 
לאורך שובר הגלים 

הראשי של נמל חיפה 
)מפת  6997-6930בתקופה 

 עומק דיפרנציאלית מתוך
.)Golik et al., 6999b) 
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מחדש לפי כללים אחידים את שעורי הסעת החול, וקבעו ממוצעים שנתיים עבור חזית החוף, הנתונה להשפעה של זרמי 

(. בעזרת מפות דיפרנציאליות )מפות 6.1חופי )תמונה  -החוף, ועבור ירכתי החוף, הנתונים להשפעת הזרם המול -אורך

השינויים בעומק המים, שהותקנו מהשוואת מפות בתימטריות של אותו מקום בתקופות שונות( הם יכלו להגדיר אזורי 

הצטברות או אזורי גריפה ולהתחקות אחרי הקצב והכיוון של תנועות החול על קרקעית הים. על אף עקרונות התצפית 

ס"מ   16הנכונים, נתונה השיטה לשגיאות גדולות בגלל אי יכולת לַדֵיק במדידה של עומק הקרקעית בים גלי )טעות בת  

מ"ק חול!( ושימוש במדי עומק ומערכות ניווט שונים ובלתי   166,666קמ"ר מביאה לשגיאה של    1במדידה בשטח בן  

מדויקים, בייחוד בתקופות שקדמו לשימוש במערכות של ניווט לווינים. כמו כן, רוב האומדנים של נפחי החול המוסעים 

חושבו כאשר המשתנים העיקריים הם מאפייני הגלים, האזימוט של קו החוף )כיוון התנועה( וצדודית החוף, ולכן הם 

 מַיצגים טובים של כושר ההסעה של החול ולאו דווקא של נפחי החול המוסעים הממשיים, התלויים גם בזמינות החול. 

כללית, ניתן לקבוע על סמך עדויות מורפולוגיות ואחרות, שנפח החול נטו המוסע לאורך המפתן הפנימי הולך 

מ"ק בשנה מול ראש   16,666-מלמ"ק בשנה מול מוצאו המערבי של הנילוס ברשידייה לכ   1.3-ופוחת בהדרגה מכ 

 ,Manohar, 1981; Zaghloul et al., 1982; Stanleyקרקעיתו הכרמל, שאותו הוא עוקף, נכנס אל מפרץ חיפה ושוקע על  

1989;) (Sharaf El-Din and Mahar, 1997    (. נפח החול המוסע לאורך המפתן הפנימי הולך וקטן 6.1; תמונה  6.5)פרק

(. 6.1מ"ק בשנה מול ראש הכרמל )תמונה    166,666-86,666-מלמ"ק בשנה סמוך למוצאי הנילוס לכ   1-בהדרגה מכ 

היצרות   –תבנית זו של הספקת חול היא הגורם החשוב ביותר, ואולי היחיד, ליצירת המורפולוגיה החופית המוכרת  

(, 1הדרגתית של המישור החופי ומפתן היבשת, כמו גם התמעטות והצטופפות של רכסי הכורכר כלפי צפון )פרק  

רגולריות( שאפשר שנגרם כתוצאה מתזוזות רוחביות של -והִמְתָאר הקשתי של קו החוף, אשר מטשטש חוסר סדירות )אי

הינם הערכות   6.1(. נפחי החול המצוינים בתמונה  3.3; תמונה  3.1קטעי חוף לאורך ההעתקים החוצים אותו )פרק  

הגלים להסיע בשנה ממוצעת את גרגרי הסדימנט לאורך -כמותיות של יכולתם המרבית )הפוטנציאל( של הזרמים מושרי

 Kit and)תחום התא הליטורלי של הנילוס, שחושבו בשיטות ונוסחאות שונות המקשרות בין גודל הגרגר ואנרגיית הגלים 

Sladkevich, 2001)    שלבית -(. נפחי החול הם ערכים ממוצעים לטווח זמן ארוך, אשר משקפים הסעה רב 1.6.1.1)פרק

, הכוללת הרחפת חול ושקיעתו לֵסרוגין בתחומי חזית החוף והחלפת חול  sand flux)–של חול לאורך החוף )שטף החול 

(. הסעת החול על פני קרקעית הים איננה רציפה, 1.31; תמונה  3.3בלתי פוסקת בין חזית החוף לבין ירכתי החוף )פרק  

מהירותה שונה ומשתנה ממקום למקום, ונפח החול המוסע תלוי )א( בעוצמת הסערות המולידות את הזרמים והגלים 

המסיעים אותו, )ב( בזמינות חול על פני קרקעית הים )חלק מן הרכסים הטבועים נקיים מכיסוי חול( )ג( וביעילות 

מ'. הם משתרעים   1.5(. עובי גופי החול המשונעים מול דלתת הנילוס הוא עד  3.1המכשולים העומדים בדרכו )פרק  

. הנפח השנתי של (Inman et al., 1993)ק"מ לשנה    1-6.5מ'( ונודדים במהירות    6ק"מ מהחוף )עד לעומק   4-3למרחק 

. סערות (Golik, et al., 1996a, b)החול המוסע בשנה סוערת יכול להיות כפול, ואף יותר, מאשר בשנה ללא סערות  

שנים, מסיעות נפחי חול גדולים מאוד על פני שטחים נרחבים   15-16-גדולות מול חופי הארץ, אשר מתחוללות אחת ל 

בתוך מספר שעות עד ימים אחדים, אך בתקופות שקטות, אשר עשויות להמשך שנים רבות, החול מצטבר או נסחף 

לאיטו. גופי החול הרחבים הנעים על פני קרקעית הים, שעוביים משתנה כל העת, חושפים סלעי כורכר או שכבות 

(, ואף שרידים ארכיאולוגיים )גלילי 1118כספא וי' שרביט, מידע בע"פ,  -; א' גלילי, י' טור א'1138חרסית )ניב ובקלר, 

 Galili et al., 1988, 1993a, b; Hershkovitz and Galili, 1990; Linder, 1992; Sharvit and Galili, 1998;1111ושרביט, 

 (, וקוברים אותם לסרוגין. 11.1-ו 3.1ועוד( )פרקים 

 

 חופית-. הסעת חול מול6.1

גרגר -חופיים חול דק -הניחו שפרט לטין וחרסיות נושאים הזרמים המול   (Emery and Neev, 1960)ֶאֶמִרי וניב  

מהמפתן שמול החוף של דלתת הנילוס. חול זה, שנגרף מחופי הדלתא אל קרקעית המפתן, עורבל על ידי גלי סערות 

והיה לרחופת בעמוד המים, שהוסעה צפונה עד מפרץ חיפה. חולות זמינים לגריפה והסעה מול חופי ישראל הם חולות, 
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הרוחות ממערב לרצועת -הגלים הסמוכה לחוף אל האזור מושרה -אשר נמלטו מערבה מהרצועה החולית מושפעת 

המשברים, וביחד עם טין )סילט( וחרסית נילוטיים מלאו את המרזבה בין רכס הכורכר החופי והרכס המזרחי הטבוע 

קרקעית -(. כאמור לעיל, זרימה סמוכת 1.4)תמונה  Almagor et al., 2000)(ק"מ(  4-3.5מ', רוחב המרזבה  46-16)עומקו 

מ"מ מן   6.3ס"מ לשניה ויותר, שבכוחה לעקור, להפריח ולגרוף טין וחול שקוטר גרגריהם עד    66עונתית מהירה, עד  

ומול    (Murray et al., 1981)מ' ולהסיעם כתרחיף, נמדדה במספר מקומות מול דלתת הנילוס  46-הקרקעית עד לעומק כ

 (;Rohrlich and Goldsmith, 1984חופי ישראל )אשדוד, תל ברוך וגבעת אולגה( במשך כמה תקופות קיץ ותקופות חורף

(Levine, 1996; Toms and van Holland, 1999; Kit et al., 2000; Levin et al., 2009    (. מסע הסדימנטים 1.3.1)פרק

 Otterman et al., 1974; 1113; מאיו,  1111המרחפים בים נראה היטב בתמונות חלל והדמיות לווינים )קרניאלי ושות',  

(Rohrlich and Goldsmith, 1984; Viel et al., 1998  א'(. 1.11; תמונה 1.3.3)פרק 

עדויות להסעת משקעים טיניים וחוליים על פני קרקעית הים צפונה עולות מתוך )א( ההערמות האיטית של חול 

(Golik etמ', שהצריכה את סילוקו מעת לעת   15בפתח נמל אשדוד )קודם לבניית מסוף איתן, שהרחיבֹו(, המצוי בעומק 

(al.,1996a  מילוי בסדימנטים של בור גדול, שנחפר במיוחד מול חדרה בעומק מים )מ' כדי לבדוק את תנועת   38; )ב

; )ג( גילוי רצועה של גלי טין נעים בקצה (Golik and Rosen, 1999)הסדימנטים על קרקעית הים, בתוך מספר חודשים  

; תמונה 1)פרק  )  Schattner et al., 2015;  15.3.3615; א"ר שדה, מידע בע"פ,  3614המפתן היבשתי )מקובסקי ושות',  

, הבולטים בעיקר סביב רכסי כורכר המבצבצים בקרקעית הים (scour tails)(; )ד( וסימנים של גריפת סדימנטים  1.6

 Golik, 1993; 3664אריה,  -חדרה וסף הכרמל )גור -מ'( מול חופי אשקלון, הרצליה   116-16בקצה מפתן היבשת )עומק  

Sade, (2006; Fugro 2012a, b    11.13א'(. גריפה והסעה צפונה הובחנה גם כן בפיזורה של בוצה משופעלת 6.4)תמונה 

 

 
 
 

 . זרימה1.4תמונה 
חופית והסעת סדימנטים -מול

על פני מפתן היבשת מול 
 חופי ישראל:

)א( סימני גריפת סדימנטים 
צפונה סביב מחשופי כורכר 
בקצה מפתן היבשת מול 

צד -אשדוד )תרשים מדהד
 ;Golik, 6993(מתוך 

)ב( נדידה צפונה של חלקיקי 
פחם )גרם למ"ר( על קרקעית 
הים מול תחנת הכוח בחדרה 

 ;Golik, 6993()מתוך 
)‰( מליחות -)ג( קווים שווי

מצביעים על זרימה עונתית 
של מי שטפונות הנילוס 

 ; Hecht, 6914(צפונה )מתוך
)ד( ריכוז של אבקת צמחים 

)גרגרים לגרם( )מתוך 
)Rossignol, 6919; 

)ה( וריכוז גרגרי נציץ 
נילוטיים )% משקל( )מתוך 

)Pomerancblum, 6911 ,
שהוסעו על ידי הנילוס 

מאפריקה המזרחית אל הים 
התיכון, על קרקעית הים 

 מתחת לנתיב הזרימה.

3 

53 

 צ
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 53 ‘מ

3 

 ‘מ

 צ

 )גרגרים/גרם(

(Golik, 1993) (Golik, 1993) 

(Rossignol, 1969) (Pomerancblum, 1966) (Hecht, 1964) 
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(, 3666מ' באזור פלמחים )קרס ושות',    18ממכון הטיהור לשפכים של גוש דן, שהוזרמה אל קרקעית הים בעומק  

ובתנועה של גרגרי פחם, שנפלו על קרקעית הים תוך כדי פריקה במסוף הפחם מצפון לגבעת אולגה )גוליק ואברבך, 

מנפח הסדימנטים המוסע לאורך חופי ישראל מוסעים  167ב'(. עד 6.4)תמונה  Golik 1993); 1111, 1186; גוליק, 1185

 (. 1.33)תמונה  (Rosen,1998b; Golik and Rosen,1999)בירכתי החוף, מעבר לרצועת המשברים 

, לפני סכירתו של נהר הנילוס על ידי סכר אסואן הגבוה, 1164-נתיבי הזרימה מעל מפתן היבשת הישראלי אותרו ב 

באמצעות מדידות מליחות תקופתיות של מי הים, אשר אפשרו לנטר את התקדמות מי השטפונות העונתיים של הנהר 

 (,Oren, 1952; Halim, 1960; Oren and Komarovsky, 1961; Hechtשנשפכו אל הים לאורך חופי צפון סיני וישראל 

(1964; Oren and Hornung, 1972    ג'(. כמו כן נדגמו ונמצאו גרגרים של אבקת צמחים  6.4)תמונה(pollen)   מאפריקה

, המרוכזים (Pomerancblum, 1966)וגרגרי מינרלים יציבים, שמקורם באפריקה    (Rossignol, 1961,1969)המזרחית  

ה'(. כל אלה מעידים על הסעת סדימנטים -ד' 6.4חוף בתוך משקעי המפתן היבשתי )תמונות  -לאורך פסים מקבילי 

לּום ממוצאי הנילוס.-באמצעות הזרמים המול  חופיים, אשר נטָּ

מ'. הם מַשמרים חלק נכבד משטף  16-ל 16חופיים מסיעים נפחי חול גדולים מאוד בעומקי מים שבין -הזרמים המול

החול לאורך חופי ישראל גם מול מכשולים גדולים מאוד, כגון נמלי עזה ואשדוד ומעגנות אשקלון והרצליה, החוסמים 

 חופית, שאותם הם עוקפים )התאור להלן(. -את הסעת החול האורך

(. החול, המוסע צפונה על ידי 11.4נמל אשדוד הוא כיום המכשול הגדול ביותר בחופי ישראל על דרך החול )פרק  

( 6.5חופיים, נתקל בשובר הגלים הראשי של הנמל ורובו שוקע ומצטבר בחוף מדרומו, מרחיבו )תמונה  -זרמים אורך 

 –וממתן את צדודיתו. החול, שעוקף את הנמל, עושה את דרכו בשני נתיבים עיקריים: )א( סביב הנמל )נתיב עקיפה קצר  

(“short bypass”  ב( ומול הנמל בעומק מים גדול יותר )נתיב(

“)–עקיפה ארוך   long bypass”    ,א'; 3616)קיטKit and 

(Pelinovsky, 1998; Levin et al., 2009    (. כאמור 6.5)תמונה

לעיל, תנועת החול בשני הנתיבים האלה מתנהלת בעיקר בעת 

זרימה סמוכת  ת      -סערות, שבמהלכן מתפתחת  קרקעי

(. בעתות סערה גם תרומת חול 1.3.1רוח חזקה )פרק -מושרת

  (Golik et al.,1996a)מהיבשת דרך נחל לכיש הנה משמעותית 

(. נפחי החול, המוסעים בשני נתיבי העקיפה, 6.3)פרק  

 תנודתיים ותלויים בתנאי האקלים המשתנים:

באמצעות זרמים עונתיים חזקים,   –  א( נתיב עקיפה קצר ) 

המתפתחים בקרבת שובר הגלים הראשי של הנמל )תמונות 

חופי את דרכו לאורך -(, ממשיך שטף החול האורך 6.6-ו   6.5

צדו החיצוני של שובר הגלים הראשי של הנמל ויוצר שרטון 

)לשונית( חול לאורכו. חלק מהחול הזה מצליח לעקוף את 

ראשו של שובר הגלים ונלכד במערבולת איטית רחבה, 

 Levin et al., 2009)א';  3616שמתפתחת מצפון לנמל )קיט,  

(. רק מעט מהחול הזה שוקע מן המערבולת הזו 6.6)תמונה  

על קרקעית הים מול הנמל מבלי לחולל שינויים בתימטריים 

, ורובו מגיע (silting)משמעותיים ו/או לחסום את פתח הנמל  

אל החוף הצפוני. נפח החול שעקף בדרך זו את נמל אשדוד, 

מ"ק בשנה   66,666-, נאמד בכ 1165-1163אשר נבנה בשנים  

 –)דהיינו כשליש מנפח החול המוסע צפונה מול נמל אשדוד  

 

  –. מאזן החול סביב נמל אשדוד 1.5תמונה 
 נתיבי עקיפה קצר )חץ צהוב( וארוך )חץ סגול(

 ‘(.א2060)מעובד מתוך קיט, 
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, שובר הגלים הראשי    3664(, ואחרי הקמת מסוף איתן ) 6.1תמונה  

(,Chester and Beltránמ"ק בשנה    16,666-( הוא פחת לכ 3663-ב 

(1996; Perlin and Kit, 1999 מסוף נמל הדרום החדש, שבנייתו .

(, צפוי להפחית עוד הרבה 11.18; תמונה  11.4)פרק    3614-החלה ב

מנפח החול אשר יעקפו, ויתכן מאוד שהוא יחסום לחלוטין את 

 .Levin et al., 2009)א'; 3616הנתיב הזה )קיט, 

נתיב עקיפה ארוך   ודדים צפונה,                   –)ב(  רוב החולות הנ

חופיים ממערב -מ"ק בשנה, עוקף את הנמל בנתיבים מול 136,666-כ 

. חולות (Chester and Beltrán,1996; Perlin and Kit, 1999)לנמל  

המצטברים על צדודית הקרקעית המתונה מאוד מדרום לנמל, שאינה 

נמצאת בשיווי משקל עם סביבתה )דהיינו אין שוויון בין שטפי החול 

ף  -ניצבי  החו ן  ו ו כי ו ח  הפתו ם  הי ן  ו ו בכי Ki–החוף  t  and  

Pelinovsky,1998   3.1; תמונה  3.3ומאמרים המצוטטים שם( )פרק ,)

נודדים על פניה הימה ומתפזרים על פני קרקעית הים. אין לחולות 

האלה ביטוי מורפולוגי משום שהם מתפזרים על פני שטח רחב 

רוח החזקים, המתפתחים -חופיים מושֵרי-מאוד. זרמי הקרקעית המול

(, עוקרים ומרחיפים את גרגרי החול הנחים 1.3.1בעתות סערה )פרק 

על קרקעית הים ונושאים אותם צפונה אל מעבר לנמל. צדודית 

הקרקעית התלולה מול החוף הצפוני המורעב מחול אף היא אינה 

בשיווי משקל עם סביבתה, ובהגיע החול אליה, הוא נודד, אפוא, 

במלים אחרות,   –  6.4למתנה “  נסיון ” מזרחה במעלה צדודית החוף ב 

אל החוף נושא   (cross-shore current)החוף  -רכיב הזרימה ניצבת 

החוף מהחוף המורעב הימה אינו -חול בעוד שרכיב הזרימה ניצבת 

גס של נפחי החול, אשר יוסעו בדרך (. אומדן  1.6.1נושא חול )פרק  

(, 11.4הזו אל החוף הצפוני אחרי הרחבתו של נמל אשדוד )פרק  

מ"ק חול לקילומטר אחד לאורך החוף בשנה   36,666-נוקב בכ 

 (. 6.5א'( )תמונה 3616ממוצעת )קיט, 

חופיים -באזור מול רפיח מוסטים חלק מהחול, שהזרמים האורך 

( וחלק 1.3.1-ו 1.6חופיים מסיעים על פני חזית החוף )פרקים -והמול

א'(, 1.11; תמונה  1.3.3מהסדימנטים המרחפים במי החופים )פרק  

אל ירכתי החוף והלאה אל הקרקעית העמוקה של מפתן היבשת. 

הסטה זו מתחוללת עקב השינוי בכיוון ההסעה של החול מתנועה 

מזרח מול חופי רצועת -מזרחה מול חופי צפון סיני לתנועה לצפון 

 Zviely and Klein, 2003)א'; 3663; צביאלי וקליין, 1113עזה )מאיו, 

( 3.3(. כאמור לעיל, החול הנמלט מהמפתן הקדמי )פרק  6.1)תמונה 

מתערבב בטין ובחרסיות, שוקע ויוצר את סינר הסדימנטים הצמוד 

(. חלק זעיר מן הסדימנטים האלה מוצא, ככל הנראה, את דרכו גם אל 1.4; תמונה 1מ' )פרק  56-16לחוף, שמגיע לעומק 
_________________________  

הרוח האלה, מורכבות מאוד. התבניות של פיזור, הסעת וצבירת הסדימנט על קרקעית הים עשויות להשתנות עם -תבניות הזרמים מושרי  1.1
 (.1.6.2969הזמן )א' קיט, מידע בע"פ, 

 

. תבנית זרימה סביב נמל אשדוד )גובה גל 1.1איור 
; º270שניות; כיוון  62.2זמן מחזור ‘; מ 5משמעותי 

 שניה(‘/מ 61.2מהירות ממוצעת בעמוד המים 
 ‘(. ב2060)מתוך קיט, 

 מהירות )מ'/ש(

 ק"מ 

 ק"מ 

 אשדוד

  נמל
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 (,Rozentraub and Brenner(, נע עליה בכוח זרמי הקרקעית הפועלים עליה1.3.1קרקעית המפתן היבשתי החיצון )פרק 

(1991; Rozentraub et al., 1993; Kunitsa et al.,2005   ומקצתו אף גולש על פני המדרון היבשתי אל האגן הלבנטיני

 (. 5.3.6)פרק  Almagor and Michaeli, 1985; Almagor and Schilman, 1995); 1136העמוק ואובד )אלמגור, 

הגלים המגיעים מן הים הפתוח, בייחוד גלי סערה, מחזירים חלק מן החול המצוי על קרקעיתו של סינר הסדימנטים  

הניחו שכמות   (Emery and Neev, 1960)אל חזית החוף. ההערכה של נפחי החול האלה ספקולטיבית מאוד. ֶאֶמִרי וניב  

חופית -מרכז ישראל )מנתניה עד חיפה(, גדולה דיה כדי לַקֵים הסעת חול אורך -החול, המגיעה בדרך זו לחופי צפון 

 (Kit andחוף -(, אשר ִפֵתַח יחד עם שותפו מודל של תנועת חול ניצבת 3666קבועה דרומה. גם א' קיט )מידע בע"פ,  

(Pelinovsky, 1998 סבור שכמויות חול נכבדות מתווספות בדרך זו אל החול בחזית החוף. אומדנים עדכניים של שטף ,

הגלים מדרום לראש הכרמל והשוואתם לנפח החול -החול, שנעשו באמצעות מודלים סדימנטולוגיים באזור מּושֵרה 

מ"ק( אף הם מצביעים על הסעה של כשליש מנפח החול הנודד על פני   13,666-83,666השנתי הנרבד במפרץ חיפה ) 

השנים האחרונות, אך הם שוללים אפשרות להסעה משמעותית של חול   8,666מ'( במשך    16-16ירכתי החוף )בעומק  

 (. 3666ב'; צביאלי, 3664דרומה, מחיפה עד מרכז ישראל )צביאלי ושות', 

 

 . הספקת חול ממקורות נוספים לנילוס6.4

כמויות גדולות של חול ממוחזר ורסיסי סלע מתווספות לתא החופי של הנילוס כתוצאה מההרס )הגידוד( של רכס 

הכורכר החופי, בעיקר מצּוקי חוף השרון. על בסיס מדידות של נפחים של סינרי הדרדרת שלמרגלות צוק השרון, אשר 

מ"ק )צביאלי   356,666-366,666-סולקו על ידי הים, נאמדה תוספת החול השנתית מכל צוקי החוף לתא החופי בכ 

מ"ק על   66,666-56,666. האומדן של תוספת חול שנתית בת  Perath, 1982; Zviely and Klein, 2004)ב'; 3663וקליין, 

השנים האחרונות, אשר במהלכן התקדם הים         6,666בסיס חישוב כמות החומר שגודדה מרכס הכורכר החופי במשך  

 , כנראה נמוך מדי. (Nir, 1973, 1984)מ' אל היבשה  366-כ

נילוטיים קטנה מאוד. כמות החול הביוגני אינה עולה על -מלבד חול ממוחזר מצוקי החוף, תרומת חול ממקורות חוץ

)אך בחוף          Emery and Neev, 1960);  1181עתלית )ניר,  -מנפח החול בחוף זיקים   8-37עד    –אחוזים ספורים  

 (. 4.1.1; פרק  Gur and Goldsmith, 1988;1181; ניר, 1186גור,  – 167-16חיפה ֵשעוריה -עתלית

בלבד מנפח זו הוא חול, רובו   17מלמ"ק, כאשר   1נפח הסחף השנתי שכל נחלי ישראל מספקים לים אינה עולה על 

.  (Avnimelech, 1962; Nir, 1973, 1984; Inbar, 1992)חול קוורץ ממוחזר מקרקעות חוליים )חמרה(, חוליות וכורכר 

גרגר מהיבשת, שעם הזמן הפכה להיות משמעותית -מחקרים חדשים יותר מצביעים על תרומה ניכרת של סדימנטים דקי

)סנדלר   1164-עקב המחסור בהספקת טין וחרסית נילוטיים למפתן היבשתי של ישראל בעקבות סכירת נהר הנילוס ב 

 ,Stanley and Galili, 1996; Stanley et al., 1998; Sandler and Herut;3613, 3668לבין ושות', -; אלמוגי3666וחרות, 

(. בעת שטפונות עזים, אשר מתחוללים אחת למספר שנים בישראל וצפון סיני, נסחפות לים בתוך זמן 4.1)פרק  3666(

קצר כמויות סדימנט גדולות המכילות חול רב, בעיקר מגדות נחלים החוצים שדות חול מנושב בעורף החוף. החול 

צבי וקורניץ, -שנרבד יוצר שרטונות רחבים ודלתאות זמניות במוצאי הנחלים, אשר שורדות לפעמים מספר שנים )בן 

(. סחף הנחלים הטיני והחרסיתי מתפזר 5.33)תמונה   Nir, 1982; Golik et al., 1996a; Klein, 2000); 1114; קליין, 1136

על ידי גלי הים )שהוא בדרך כלל סוער בעת השטפונות( כענני רחופת חומים, אשר נישאים מפתחי הנחלים למרחק כמה 

 (.4.1מאות מטרים מהחוף )פרק 

, 1186-1131ק"מ במערכת הצפונית של תעלת סואץ בשנים   36משנה באורך -מלמ"ק חול מחפירת תעלת 36-יותר מ

עריש -מ' ליד אל   46-אשר סולקו אל הים סמוך לפורט סעיד, הביאו להרחבה זמנית של חופי צפון סיני ודרום ישראל, מ 

 . (Shirav et al., 1984)מ' באשדוד  16-עד ל

גרגר(, השוקעים בחוף ישראל בעת סופות אבק שמקורן בסיני ולוב )תמונה -נפחי החול )בעיקר קרבונט וקוורץ דק 

 (.1183מ"ק לשנה ברצועת החוף של ישראל )גנור,  156(, קטנות ביותר, ואין הם עולים על 8.16
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 מפרץ חיפה. 6.5

(. בתקופות הפלייסטוקן העליון 15-ו   16.1.1,  16.1.3,  3.1.3)תאורים מפורטים של מפרץ חיפה בפרקים    כללי א.  

(. הכמויות הקטנות של חול 3.16וראשית ההולוקן נמשך התא החופי של הנילוס עד חופי הגליל המערבי ולבנון )תמונה 

הגרגר, המעורבבות כיום בתוך החולות הביוגניים הקרבונטיים של חופי הגליל, הם ברובם שריד -הקורץ הנילוטי דק 

שנים, קטע את תא החוף הנילוטי  8,666-(. מפרץ חיפה, שנפער לפני כ16.1.1-ו 3.3.4מפעילותו בתקופות האלה )פרקים 

 ,Emery and Neev, 1960; Pomerancblum; 3666המקורי והפך להיות בור האיסוף של חולותיו בקצה דרכם )צביאלי,  

(1966; Nir, 1980; Zviely et al., 2006, 2007. 

ערו הוצף מפרץ חיפה בים שמפלסו עלה במהירות )תמונות   שנה נדד   3,666-(. לפני למעלה מ 3.31-ו   3.36אחרי ִהפָּ

ה משולש רחב, שרוחבו היה למעלה      1-חופו המזרחי כ  וָּ ק"מ מזרחה מקו החוף הנוכחי, ואסטואר הקישון שנתהווה תָּ

 ,.Zviely et al; 3666מזרח לקו החוף הנוכחי )צביאלי,  -ק"מ אל פנים היבשת מדרום   4.8-ק"מ וקדקודו הזדקר כ   3-מ 

שנים, משנתמתנה מאוד עלייתו של מפלס הים   4,666-ד'(. לפני כ 3.36; תמונה  16.1.3-ו   3.1.3)פרקים    2007 ,2006)

החלו החולות שנלכדו במפרץ חיפה למלאו. אסטואר הקישון התמלא בחול והתייבש, חוף המפרץ חזר והתרחב          

חוף בתוך עמק זבולון )תמונה -ק"מ, כפי שמעידים האתרים החופיים מתקופה זו המצויים כיום לאורך קו מקביל  1-בכ

השנים האחרונות, יצרו חגורה של חוליות בגובה     1,666-4,666וחולות, אשר נושבו מרצועת הליחוך במשך    , 6.5( 16.5

 Flemming et al., 1978; Tsoar, 1990; 3666; צביאלי, 1116, 1184; גלנטי, 1186)קלונר ועולמי,  מ' בקרבת הים 16-1

(Heimann et al., 2001; Zviely et al., 2006, 2007; Porat et al., 2008 . 

מלמ"ק חול שקעו   115  –השנים האחרונות    8,666מלמ"ק חול הצטברו במפרץ חיפה ובעמק זבולון במהלך   366-כ 

מלמ"ק חול נושבו אל החוף. קצב הצטברות החול במפרץ  316-מלמ"ק הצטברו בעמק זבולון ועוד כ 115במפרץ חיפה, 

מלמ"ק חול קוורץ(   635-536מ"ק לשנה. חולות אלה הם ברובם ממקור נילוטי )   81,666-83,666חיפה הוא, אפוא,  

(. אומדן זה מתבסס על ניתוח 16.1.3-1מלמ"ק חול קרבונטי( )פרק    135-86ומיעוטם חולות ביוגניים ממוצא מקומי ) 

גלעינים מקידוחים ימיים ויבשתיים, אשר  1,666-גלעינים מקידוחים נבחרים מתוך מאגר של למעלה מ 334ליתולוגי של 

, וסקרים Bakler, 1975, 1976; Hall, 1976; Zviely et al., 2006, 2007);  3666)צביאלי,    3664-1114נקדחו בשנים  

 (Hall and Bakler, 1975; Bruins, 1976; Hall, 1976; Ben-Avraham etגיאולוגיים וגיאופיסיים מפורטים במפרץ חיפה

(al., 1998 . 

ב'          6.1א',  1.3מערב )תמונות  -ראש הכרמל וחלקו הטבוע, המזדקרים הימה לצפון ב. כניסת חול אל מפרץ חיפה.  

קטע החוף הצר, היבש   –(, ִהּוּו בעבר ומהווים גם היום מחסום לשטף החול אל מפרץ חיפה. חוף הכרמל הצפוני  16.1-ו 

, בהתאמה; ידוע בשמותיו חוף דדו34316-ו 34533ותל שקמונה )בין קווי הרוחב  “מגדלי הכרמל”והטבוע, בין שרטום 

יָּאט - מערב -°4.5 -°15.5 -מ' בכיוון צפון   3,366-נמשך לאורך כ   –( במערבו של ראש הכרמל  14.8פרק  –זמיר או חוף כ ַ

מערב בלבד(, והוא החוף -°4-°8-; כיוון קווי העומק בקרקעית הים הוא צפון6.6בצפונו °156.6-בדרומו ו °144.5)אזימוט 

זה וראש הכרמל בהמשכו, (. חוף  14.31-ו   6.3,  1.31הבלתי מפורץ היחיד בישראל שפונה מערבה מן הצפון )תמונות  

(, מקשים מאוד על שטף החול להמשיך לאורכו במסעו צפונה אל 16.1-ו   1.6שהוא סלעי ורדוד בקרבת החוף )תמונות  

רים גבוהים מסוגלות לייצר זרמים חזקים, שבכוחם להסיע -מפרץ חיפה. רק סערות דרום מערביות נדירות מֻלוֹות במשבָּ

 (.14616המכון לחקר ימים ואגמים )קו אורך -את החול אל מעבר לבליטת תל שקמונה

החול הנילוטי, המוסע לאורך ומול חוף הכרמל הצפוני, מצטבר בעמקי האורך המוצפים שבין רכס מגדים החופי 

בהתאמה, אשר נמשכים מהמפרץ “(,  המרזבה העמוקה )” ובין רכסי דור ומערות  “( המרזבה החולית)”ורכס דור המוצף 

_________________________ 

הוואם -לא מצאו עדויות ארכיאולוגיות שלפיהם הגיע קו החוף הקדום אל קו התלים )פרט לתל אבו   et al(Zviely,. (2006צביאלי ושות'   1.9
ותל עכו(, ולדעתם הוא שהה מערבה מהם. השיפוע המתון מאוד של עמק זבולון וקרקעית הים שלחופו, ושעורי הצטברות החול הגבוהים 

 במפרץ חיפה המזרחי גם הם אינם תומכים בהשערה זו.
( 2991( נעשו על ידי צביאלי ) 61.26-ו   1.1,  6.22ד' ותמונות  61.8מדידות כיוונו של קו החוף משרטום מגדלי הכרמל עד תל שקמונה )פרק    1.1

 .21-ל 291-( נמדד שינוי כיוון החוף מ6099,999, חיפה I-6מפת המרכז למיפוי ישראל )מפ"י, גיליון . בGoogle Earthבתמונת לווין של 
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משתרעת מקו החוף “ המרזבה החולית(. ”6.3-ו 1.6( )תמונות 3666הצפוני של עתלית עד ראש הכרמל הטבוע )צביאלי, 

מ' מדרום לתל שקמונה(   166-מ' בלבד בקצַה כ   166-מ' בצפונה, וכ   656-מ' )כ   1,666-866מ', רוחבה    13-עד עומק כ 

נמצאת בין “  המרזבה העמוקה (. ” 1185; גלילי,  1185מ' )אדלר,  3והיא מכוסה בחול נילוטי בעובי מינימלי ממוצע של 

גרגר, המכיל סילט וחרסית שתכולתם עולה -ק"מ מהחוף, ובה חול קוורץ דק   1-3מ' במרחק של    15-35קווי העומק  

; 1185גרגר את אגפו המערבי של רכס דור )אדלר,  -שככל שהמרחק מהחוף מתארך. בחלקה הצפוני מכסה חול גירי גס 

לא נבדק. עובי החולות במרזבות הטבועות משתנה “  המרזבה העמוקה ” (. עובי הסדימנטים הממלאים את  1185גלילי, 

חוף וחרסית ִבצתית בתוך המרזבות, -בעיקר בעת סערות המשנעות אותם צפונה, כפי שמעידים גדמי כורכר, לוחות אבן 

 (. 14.1( )פרק 1185; גלילי 1185שנחשפים ומתכסים בחול לסרוגין )אדלר 

החוף   -( חקר והציג את מנגנון ההסעה של החול הנילוטי אל פנים מפרץ חיפה: עיקר זרמי אורך 3666צביאלי ) 

הגלים הנושאים את החול, אשר מתפתחים לאורך חוף הכרמל הצפוני בעת סערות חורפיות, ככל הנראה אינם -מּושֵרי 

מ' הצפופים והקרובים לחוף,   5-1זורמים במקביל לקו החוף )כפי שקורה בחוף ישר( אלא במקביל לקווי העומק  

שכיוונם הצפוני יותר מִכוּון קו החוף מאפשר התפתחות זרימה מדרום לצפון ביתר קלות. מרגע שגרגרי החול עקפו את 

המכון לחקר ימים ואגמים והגיעו לחוף ראש הכרמל )מחוף המכון לחקר ימים עד בית החולים רמב"ם -בליטת שקמונה

( שוב אין הם יכולים לחזור אל הים הפתוח. גם החול            °136מ' וכיוונו    3,666, אורכו  14854בבת גלים בקו אורך  

הרוח, מוטה אל מפרץ חיפה על ידי מרכיבי הזרימה הניצבת -חופיים מושֵרי -הגרגר, הנישא צפונה בזרמים המול -דק 

חוף לאורך -)בדומה לזרימת החול שעוקף את נמל אשדוד ומוסע אל החוף בזרימה ניצבת  (cross-shore current)לחוף 

( ונלכד בחוף ראש הכרמל, ְמבֹואֹו של מפרץ 6.5; תמונה  6.1פרק    –צדודיתה של קרקעית הים התלולה מצפון לנמל  

חוף חזקים, שמתפתחים בעתות סערה לאורך חוף ראש הכרמל, גורפים את החולות שהגיעו אליו אל -חיפה. זרמי אורך

 . היחידות המורפולוגיות העיקריות בחוף הכרמל הצפוני, ראש הכרמל ודרום מפרץ חיפה.1.7תמונה 
 (.2001כיווני )אזימוט( קו החוף ושובר הגלים הראשי של מפרץ חיפה מצוינים לצדם )מעובד מתוך צביאלי, 
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 36,666-כ   –(. כל החולות הנילוטיים, שעוקפים את ראש הכרמל  14.8מפרץ חיפה וחושפים את קרקעיתו הסלעית )פרק 

 Zviely et al., 2007);3666חופית )צביאלי, -מ"ק בשנה בזרימה מול 36,666-16,666-חופית וכ-מ"ק בשנה בזרימה אורך

ובה רשימת מקורות(. חולות נילוטיים לא נמצאו   6.1נכנסים למפרץ חיפה, ושם הם שוקעים ומצטברים )תמונה    – 

Emery and Neev (1166 )נכונותה של הצעת -עדות לאי –( 3666בבדיקות גרנולומטריות מצפון לראש הכרמל )צביאלי, 

(, הוא בזרם       16.3.4שמקורו של חול הקוורץ, אשר נמצא בסדימנטים בקרקעית הים של חוף הגליל המערבי )פרק  

  חול הפוסח על מפרץ חיפה.-חופי נושא-מול

קודם ג. התפזרות החול הנילוטי במפרץ חיפה.  

חופיים, -לבנייתו של נמל חיפה, נשאו הזרמים האורך 

שהתפתחו לאורך קו החוף הדרומי של מפרץ חיפה 

, את החולות הנילוטיים, שנלכדו בפתח (134°)כיוון  

המפרץ בעברו המזרחי של ראש הכרמל, אל פנים 

)תקופת בניית נמלי   1138-1311. בין השנים  המפרץ 

חיפה העות'מאניים לפני הכיבוש הבריטי( התרחב חוף 

מ' לשנה בממוצע(   1.3-6.4מ' )   156-56-המפרץ ב 

הגלים . שובר  Zviely et al., 2009a);  3666)צביאלי,  

)במקביל לחוף   1111הראשי של הנמל, שהוקם בסוף  

; 134°ק"מ וכיוונו    3מ' ממנו, אורכו    566ובמרחק  

תמונות   –  86°קצהו נטה מעט צפונה מהמזרח לכיוון  

צמצם את רוחב הכניסה אל המפרץ ב'(,  -א' 6.8-ו   6.3

והפריע לתנועת החול, אשר החל להצטבר כשרטון 

לאורך צדו החיצוני )הצפוני( של שובר הגלים של 

ו  הקמת בעת  ר  כב מל  Cהנ i v i l  a n d  Ma r i n e )  

(Engineering Co., 1960; Golik et al., 1999b השרטון .

הגיע לקצהו של שובר   1118-התארך והתעבה, וב 

מ' מצפונו )תמונה   36-15הגלים והשתרע עד עומק  

' החולות כבר עקפוהו, ִרְדדּו 1156-(. בסוף שנות ה 6.3

ב'( ואלצו את 6.8-ג' ו 6.1את פתח הנמל )תמונות  

מלמ"ק חול מהשרטון,   1.1-שלטונות הנמל לכרות כ 

קרקעית הים ממזרח לראשו של שובר הגלים ונתיב 

הכניסה לנמל, אשר שמשו לבנייתו של מזח נוסעים 

 Civil and Marine; 3666חדש בנמל )צביאלי ושות',  

(Engineering Co., 1960    (. הקמת מבנים 15.4.1)פרק

גדולים נוספים בנמל חיפה ונמל הקישון ועבודות 

פיתוח נרחבות סביב מוצא נחל קישון )הסדרת והסטת 

אפיק הנחל, בניית הנמל החדש, הקמת מסופי מכולות 

מים נוספים שבוצעו  וכימיקלים בשטח ים שיובש ומיזָּ

; תמונה 15.1; טבלה  15.4.1פרק  – 1136-1151בשנים 

( ִשנּו את קו החוף המקורי ולכדו חול רב מצפונם 15.1

(. בשנים       15.3ג'; טבלה  -א' 6.1ומערבם )תמונות  

 ב
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ג'(. נפח 6.8; תמונה  15.1ולגדול )טבלה  מ', ושרטון החול המשיך להתארך    666-שובר הגלים ב הוארך    1186-1138

ֳעַרְך בכ3664-1131החול, אשר הצטבר בשרטון בתקופה   Zviely–מלמ"ק חול בשנה בממוצע    66,666-מלמ"ק )כ  5-, הָּ

(et al., 2007 מ"ק חול בשנה עקפו את הנמל בתקופה הזו ונדדו אל חופי המפרץ המזרחיים     16,666-8,666-, ועוד כ

(DHI – Danish Hydraulic Institute, 2000)  .  היה רובו של החוף במצב של שיווי משקל דינאמי   3666-1138בין השנים

עם שינויים עונתיים    steady state)–)שיווי משקל במצב של כוחות והשפעות שונים הפועלים כל העת בכיוונים שונים  

לעיל, על אלה נוספו חולות, אשר . כאמור  (Zviely et al., 2009a);  3666מ' ברוחב החוף )צביאלי,    036-של פחות מ 

 (Zvielyמ"ק בשנה  36,666-16,666רוח בשעורים הנאמדים בין -חופיים מושרי-הוסעו אל מפרץ חיפה על ידי זרמים מול

(et al., 2007.  מ"ק בשנה   13,666-85,666-קצב ההצטברות של החול הנילוטי במפרץ חיפה בשנים האלה הוא, אפוא, כ

. במשך כל התקופה הזו נותרו שעוריו השנתיים של נפח החול שנכנס אל Zviely et al., 2007); 3666בממוצע )צביאלי, 

רצועת ” מפרץ חיפה כשהיו לפני בנייתו של נמל חיפה, אך נתיב הכניסה של החול אל פנים המפרץ, שעובר לאורך  

בין שרטון החול לאורך שובר הגלים של נמל חיפה הישן )המקורי( לאזור רכסי הכורכר הטבועים במפרץ, הוצר “ החול

תבנית הזרמים בתוך מפרץ חיפה לא השתנתה מאז היווצרו. חזיתות (.  6.3בלבד )תמונה  ק"מ    3-מאוד, וכיום רוחבו כ 

(. 1.1.3.5הגלים הנכנסים למפרץ משתברות ומתבדרות, ועד מהרה מאבדים הגלים הרבה מן האנרגיה שלהם )פרק  

לפיכך, הזרמים לאורך חופי המפרץ חלשים, ובכוחם להסיע את החול לאיטו לאורך החופים. אפילו גלי סערה גבוהים, 

, והסדימנטים (Goldsmith and Golik,1980)הנכנסים אל המפרץ, אינם מסוגלים לגרום לזרימה משמעותית במפרץ חיפה 

 שמגיעים אל מפרץ חיפה שוקעים, אפוא, על קרקעיתו.

השנים האחרונות, נעו גם כן לאורך חופו הדרומי והמשיכו בדרכם גם   35החולות, שחדרו אל מפרץ חיפה במהלך  

 –לאורך חופו המזרחי. הם ִרְפדּו את חזית החוף ויצרו רצועה חולית, שהולכת וצרה ככל שהיא מרוחקת מראש הכרמל  

קריית חיים רוחבה     (; מול  6.3תמונה  מ' )   36-15ק"מ וכאמור לעיל היא משתרעת עד עומק    1.5-מול חיפה רוחבה כ 

מ'; ובמרזבה שבין החוף ורכסי הכורכר הטבועים בצפון המפרץ מול שפכו של  15ק"מ וגבולה המערבי בעומק  1.5-1.3

(. חלק מן החול הזה נּושב אל החוף והתווסף 16.5מ' )תמונה    15ק"מ ועומקה עד    1נחל נעמן רוחבה אינו עולה על  

 (. 16.4.3-ו 16.1.3לחוליות הנודדות, אשר כיסו את עמק זבולון המערבי )פרקים 

השנים האחרונות דומה מאוד לקצב הצטברותו                         86-קצב ההצטברות של החול הנילוטי במפרץ חיפה ב 

השנים האחרונות, שחושב לעיל. הוא מעיד על הספקת חול בשעורים קבועים לאורכו של התא החופי של   8,666-ב 

הנילוס, אשר לא הופרעה במשך כל שנות קיומו. מסקנה זו יפה גם לעת האחרונה, אשר במהלכה נבנו מבנים ימיים 

 (.3.4-ו 3.1, 6.1חופי )פרקים -גדולים מאוד, לאורך חופי ישראל, שחוסמים ומפריעים מאוד לשטף החול האורך

לנסיגה של קו המים  1136-1156גריעת החול, אשר נלכד סביב מבני הנמל, מהחוף המזרחי של המפרץ גרמה בשנים 

יֹות )היינו, שעור נסיגה -מ' בחוף הדרום   35-כ   –בחוף זה   מזרחי, בין שובר הגלים המזרחי של נמל הקישון לחוף הְקרָּ

מ'   1-מזרחי, בין ִקרַית ים למוצא נחל נעמן )כ -מ' בחוף הצפון  14-, וכ(Golik et al., 1999b)מ'(  1.3-שנתי ממוצע של כ

מזרחי             -התרחב החוף הדרום   1115-1136אשר לאחריה החל החוף להשתקם. בשנים    –(  3666לשנה( )צביאלי,  

מ' לשנה( )צביאלי ושות',   1-מ' )כ   35-מזרחי בכ -והחוף הצפון   (Golik et al., 1999b)מ' לשנה(    1.4-מ' )כ   15-בכ 

. ככל הידוע, 1156מ' מערבה מזה של  13-16. כיום נמצא קו המים Zviely et al., 2009a); 3666; צביאלי, 3666א', 3664

לא היתה בתקופה זו כריה של נפחי חול גדולים מחוף הקריות, אשר היתה יכולה לגרום לנסיגה של קו המים )צביאלי, 

3666)6.3 . 

מכלל החול שנכנס למפרץ חיפה( מכסים את קרקעית המפרץ. חלק נכבד   367-מלמ"ק חול )היינו, כ   115-רק כ  

נלכד במרזבות שבין רכסי הכורכר הטבועים, המבצבצים בקרקעית הים מול חוף מרכז וצפון  –מלמ"ק  15-כ –מחול זה 

_________________________ 

(, חול זה לא נכרה 2991מ"ק חול שנכרו בחוף הקריות ללא ציון מקום הכריה. לדעת צביאלי )   99,999-( מדווחים על כ 6116ניב ושות' )   1.1
מרצועת החוף אלא מהחוליות בעורפה, משום שהן היו נגישות יותר מרצועת החוף ומשום שכריית חול מהן לא הצריכה שימוש באמצעים 

 למניעת שקיעה של כלי רכב כבדים בחול כפי שנדרש מכריית חול סמוך לקו המים.
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(,Hall and Bakler, 1975; Bruins, 1976; Hallמ', ובתעלה שבין הרכס המזרחי ביותר לקו המים  35-המפרץ, עד לעומק כ

החוף של רכסי -(. התבדרות הגלים בתוך המפרץ ושבירתם על גבי השורות מקבילות 16.6-ב' ו 6.1)תמונות    1976)

הכורכר נוטלות מהם את מרבית האנרגיה שלהם, ולמעט כמויות קטנות של חול דק אין עוד בכוחם לעקור ולהרחיף 

(. לפיכך, אין הסעה של חול מן המפרץ אל חוף הגליל המערבי, ודרכו 3666גרגרי חול מן הקרקעית ולהסיעם )צביאלי, 

( והמדרגה המורמת 15.11-ו   16.6,  16.5של מעט החול שנמלט צפונה נחסמת על ידי בליטת היבשה של עכו )תמונות  

 א'(. 16.13-ו 16.1, 1.3( )תמונות 1116של העתק אחיהוד )סיון, 

גרגר -עד גס -מ"מ(. שכבות חול בינוני 6.1-6.68גרגר )-. חול הקוורץ הנילוטי הוא חול דקג. תכונות החול במפרץ חיפה

מ' מצויות בתוך חול הקוורץ הדק, הממלא את המרזבות  1-6.5מ"מ( ועשיר בחלקיקים ביוגניים )זיפזיף( בעובי  1.3-6.1)

מ"מ ויותר(, שניתקו מרכסי הכורכר עקב   4.8מ"מ, לפעמים    3.4-1.3שבין רכסי הכורכר, וחלוקי כורכר )בעיקר בגודל  

ס"מ(, ממלאים תעלות ושקעים בין ועל גבי רכסי הכורכר הטבועים  1.3פעולת גלים יחד עם חול קרבונטי ביוגני גס )עד 

(Hall, 1976). 

)תמונה   (Bakler, 1976; Bruins, 1976; Nir, 1980)מ' החול ִמדקק ומתערבב עם טין וחרסית   35-בעומקי ים גדולים מ

. מעט חול דק, שנודד על פני קרקעית הים בחלקו הרדוד של המפרץ בגלל זרמי קרקעית וגלים אקראיים ואולי 6.8(16.5

ימיים קישון וחילזון, אשר -מצליח להימלט אל חלקו המערבי העמוק ואל המפתן היבשתי, נלכד בראשי הקניונים התת 

 (;Almagor, 1993(, ומנוקז אל האגן הלבנטיני העמוק 16.1חודרים מהמדרון היבשתי אל תחומי המפרץ )תמונה  

(Almagor and Schilman, 1995 . 

 

 

 
 

_________________________ 

קמ"ר מצפון   69-מעטה הסדימנטים הקלסטיים של קרקעית המפרץ העמוקה אינו שלם: צדפים שלמים ושברי צדפים מכסים שטח של כ   1.8
(. לדעת שדה 69.6)תמונה  (Eytam and Ben-Avraham, 1992)מ'  19-69בעומק  –ימי הטבוע של ראש הכרמל -המשכו התת –לחוטם הכרמל 

(Sade, 2006) אלומתי, שטח זה מכוסה בלוחות סדימנטים מזוותים קטנים מאוד, שטיבם אינו ברור, אשר -, שסרק את האזור במדהד רב
 (.'ב69.2רגולריים )תמונה -יוצרים פני השטח אי
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 . מאזן החול וההלם של פעילות האדם בחוף7
בקטע חוף נתון הוא נוסחה המאפשרת להגדיר את נפחי החול שנוספים או נגרעים בקטע  (sand balance)מאזן חול 

זה בזמן נתון. לצורך בניית המאזן יש לדעת מאין באים ולאן הולכים החולות, ומה הם התהליכים המסייעים לכך. ידיעת 

יעיל דרושים גם נתונים  (coastal management)כל אלה מסייעת להבנת החוף כמערכת דינמית, אך לצורך ניהול חופים 

 כמותיים, עד כמה שאלה ניתנים למדידה או לחישוב.

בשעה שמאזן החול בחוף חיובי )היינו, תוספת החול לחוף רבה מסילוקו( החוף היבש גֵבה ו/או מתרחב, וקו המים 

נודד )מתקדם( הימה. במאזן חול שלילי החוף היבש מתנמך ונעשה צר, וקו המים נודד )נסוג( לכיוון היבשה. כאשר 

 מאזן החול נמצא בשיווי משקל נפחי החול הנוספים לו שווים לאלה המסולקים ממנו, החוף יציב וקו המים אינו נודד. 

הנדידה של קו המים מושפעת לא רק ממאזן החול, אלא גם משינויים במפלס הים, רום היבשת והיחסים בין שני 

אלה. הואיל ותנועות אלה איטיות בהשוואה לתהליכים הדינמיים של הספקת וגריעת החול, אלה האחרונות הן שקובעות 

של קו המים. לעתים קרובות   –נדידה הימה )התקדמות( או נדידה לפנים היבשת )נסיגה(   –בדרך כלל את מגמת שינויו 

אחראים לשינויים במצב   –השינויים במאזן החול או השינויים ברומו של מפלס הים    –קשה מאוד לקבוע מי מאלה  

 החוף.

באזורי חוף מיושבים, כמו בישראל, מושפע מאזן החול לא רק מתהליכים טבעיים, אלא באורח הולך וגובר 

כל מבנה, טבעי או מלאכותי, גדול או קטן, שמזדקר מן החוף אל הים או שנבנה מהתערבות האדם בתהליכים האלה.  

בים הרדוד, מפריע לשטף החול לאורך החוף וגורם לשינויים )נדידה( בקו החוף בסביבתו. השינוי יכול להיות תמידי, 

לשרוד לאורך זמן או להימוג ולֵהָרֵפא כליל במשך תקופת זמן קצרה או ארוכה בתגובה למכלול התנאים הסביבתיים 

השוררים בסביבתו הקרובה ו/או הרחוקה כמוסבר בהמשכו של הפרק הנוכחי ובתאורים מקומיים של התופעות האלה, 

להפריד בין השפעת האדם על מאזן החול לבין זו הנגרמת על ידי המשובצים כמעט בכל פרקי העבודה הנוכחית. קשה  

 התהליכים הטבעיים בלבד, וזאת בגלל הקושי באיסוף נתונים של הספקה וסילוק חול או אפילו אומדנים של אלה.

 

 . הנסיגה של קו החוף7.7

האם הוא התקדם או נסוג בפרק הזמן הנתון.  –עדות עיקרית למאזן חול חיובי או שלילי היא התנהגותו של קו החוף 

נדידת קו החוף כיוונה ושעוריה הם תגובה לקשת רחבה מאוד של תהליכים חופיים מורכבים, כגון עליה של פני הים, 

שמתרחשת במשך פרקי זמן ארוכים מאוד הנמדדים במאות ואלפי שנים, והתערבות האדם, כגון כריית חול מסיבית 

מהחופים, שהשפעתה נכרת לאורך עשרות רבות של שנים, או בניית מבנים מזדקרים לים, החוסמים את שטף החול 

תיכוני של -חופי, שהשפעתן על החופים ניכרת לאורך עשרות עד מאות שנים. העדויות לנדידת קו החוף הים -האורך 

ישראל אינן תמיד ישירות, ובדרך כלל הן אינן מדויקות, מה גם שמדידה שיטתית של מקומו של קו החוף לא נערכה עד 

 (. 0272עד היום )ינואר  02-היום. להלן חלק מן העדויות לתנועות )נדידה( של קו החוף במחצית השניה של המאה ה

( ִחשב את ההשתנות של רוחב החופים על סמך השוואה של מרחקי נקודות ייחוס קבועות בחוף מקו 7292)א( ניר )

. הוא מצא שבמשך תקופה זו התרחב החוף בין 7202שנה מאז    02המים בתצלומי אוויר, שצולמו בהפרשים של עד  

        –מ', החוף בין עזה לאשדוד נשאר יציב, ואילו החוף שמצפון לאשדוד נסוג בשעור ההולך וגדל צפונה  02-רפיח לעזה כ

פרט לקטע החוף בין   –מ' בחוף הכרמל    01עתלית, ולפחות  -מ' בחוף נתניה 71-תל אביב עד כ-מ' בקטע פלמחים 72-כ 

(. במפרץ חיפה נסוג החוף הדרומי בעוד שהחוף המזרחי, בין מוצא נחל 7.7לנתניה, שלא השתנה )תמונה  תל אביב  

מ' בתקופה זו. התוצאות האלה   02-קישון לעכו המזרחית, נשאר יציב. חוף הגליל, שאינו מקבל חול מן הנילוס, נסוג כ 

מבוססות על מדידות שנעשו בתצלומי אוויר קטנים בקני מידה שונים ללא כיול פוטוגרמטרי ו/או בקרה גיאודטית 

( להתערבות האדם, נתמכת על ידי תצפיות מקומיות. לדעת 7292נאותים. עם זאת, מגמת נסיגת החוף, שאותה ייחס ניר )

, שהראה כי קצבי הספקת החול לאורכו של התא Zviely et al., 2007);  0222( וצביאלי ) 7221א' פרת )מידע בע"פ,  
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 90222החופי הנילוטי ושעורי הצטברותו במפרץ חיפה לא השתנו במשך 

( איננה מצביעה 7.7(, מפתו של ניר )תמונה  2.1השנים האחרונות )פרק  

על מגמת התפתחות של מאזן חול גרעוני רגיונלי אלא משקפת תוצאות 

מקומיות זמניות של כריית חול לאורך החוף בעבר, ששרדו לאורך 

(. מאז פרסום 0279עשרות שנים רבות וטרם נרפאו )נכתב בדצמבר  

המפה החופים ברובם שבו והתרחבו למעט מספר חופים מועט, כגון 

 (.7.0( )דיון בפרק 77.01רצועת החוף מצפון לנמל אשדוד )תמונה 

ִהשוּו   (Abu-Alhin and Niemeyer, 2009)ַאלִחין ונימאייר  -)ב( אבו 

מ'( של רצועת עזה   02-1שלוש סדרות של הדמיות לווין )רזולוציה בת  

, ִשּפרו את איכותן בעזרת תוכנת מחשב חדישה 0229-7222מהתקופה  

ומדדו בצפיפות רבה את השינויים במיקומו של קו החוף לאורך הרצועה 

באמצעות מספר שיטות חישוב מתקדמות וביקורת ידנית. הם מצאו 

שבתקופה הנדונה התרחב החוף בדרומה של רצועת עזה בשעור       

מ' בשנה מיד מדרומו של נמל עזה  2.22-2.9מ' בשנה ובשעור  2.02-2.0

שנבנה אז, בעוד שמצפון לנמל הוצר החוף בשעור שהלך וגדל             

 מ' בשנה בצפון הרצועה.  2.00-מ' בשנה סמוך לנמל ל 2.00-2.72-מ

( 0222, צביאלי ) (Rosen, 1998b; and Rosen, 1999)רוזן וגוליק  

נתחו   ) Zviely and Klein, 2003, 2004א', ב'; 0220וצביאלי וקליין ) 

לאורך חופי ישראל, וחזרו   7227עד    7201-תצלומי אוויר, שצולמו מ 

ומדדו את מקומו של קו החוף באתרים שנמדדו בעבר על ידי אחרים 

; חוף חברת Shoshany et al., 1996; Zviely and Klein, 2003  –)עזה  

-; פלמחים Golik et al., 1996a, b  –; אשדוד  7227שושני,    –אשקלון )קצא"א( בין זיקים לאשקלון  -צינור הנפט אילת 

צביאלי   –; בית ינאי  Shoshany et al., 1966  –; נתניה  7229צביאלי ושות',    –; הרצליה   Rosen, 1998b–בית ינאי  

. לצורך Rosen, 1998b);  7222; רוזן,  7292ַוידה,    –שדות ים  -; חדרה  Zviely and Klein, 2004ב'; 0220וקליין,  

 Shoshany and);  7220; דגני,  7227מדידותיהם הם השתמשו בשיטה פוטוגרמטרית ממוחשבת מתקדמת )שושני,  

Degani, 1992; Shoshany et al.,1996  קו המים הוגדר כקו הרטיבות )הגבול העליון של שטף הגלים .–High Water 

(Line, HWL  משום שהוא נראה באופן ברור מאוד בתצלומי האוויר ומשום שנדידתו מתונה מאוד יחסית לנדידה של קו

המים. לצורך מיפוי התזוזות של קו הרטיבות ִשמשו תצלומי אוויר, אשר צולמו בתקופה מאמצע ספטמבר עד אמצע 

אוקטובר, שבה הים שקט ביותר, רצועת החוף החולי היא הרחבה ביותר, רכס הגבב הסמוך לקו המים הוא הגבוה 

והבולט ביותר ומצח החוף הוא התלול ביותר, ולכן גם תזוזותיו האופקיות של קו הרטיבות הן הקטנות ביותר. לא נמצאו 

עדויות לנסיגה של קו החוף למעט נסיגות מקומיות בעקבות כריית חול מהחופים ובעקבות בניית מבנים חופיים 

(, שמדדה בשיטה זו את התזוזות בקו 7229(. חיימי ) 70.0-ו 77.0מזדקרים לים, אשר חסמו הספקת חול אליהם )פרקים 

קו   –( עד ֹשרטום חוף זמיר )ליד מגדלי הכרמל  00700ק"מ מאזור מגדים )קו רוחב    72-המים בחוף הכרמל לאורך כ 

מ' לפי   01)   7227-7212מ' בממוצע בתקופה    02-(, מצאה שקו המים נסוג כ 0.00ד' ותמונה  70.9; פרק  00192רוחב  

, שוקם החוף בחלקו וחזר 7222-7227( כתוצאה מכריית חול רב מרצועת החוף, שלאחריה, בשנים  7220שטרים,  

מ'   7ואילך קו המים היה יציב ושעורי נדידתו בדרך כלל לא עלו על    7272-והתרחב עד למחצית מרוחבו המקורי. מ 

קבעו כי כיווני הנדידה של קו המים השתנו תדיר במשך   (Rosen, 1998b; Golik and Rosen, 1999)לשנה. רוזן וגוליק 

מ', שהוא הגבול של כושר ההפרדה   72התקופה הזו, וטווח הנדידה של קו המים בדרך כלל לא חרג מרצועה ברוחב  

(resolution)  המים, אשר בה הם השתמשו. מקומו של קו של שיטת המדידה של 

 

. מפת סיכום של צבירת וסחיפת 1.7תמונה 
 (.7191חול )מ'( בחופי ישראל )מתוך ניר, 

 חיפה

 עזה
המספרים מציינים את 
שעורי התרחבות )+( או 

 ( החוף במטרים.-הצרת )

 תל
 אביב 
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מחברי עבודה זו מסתייגים מיכולתן של שיטות החישוב האלה לספק בשלב זה של התפתחותן נתונים אמינים מעבר 

לא ניתן לקבוע קו בסיס כמותית של מגמת השינויים, שכן בכל זמן נתון משטר הגלים אקראי, ולפיכך  -להתוויה חצי 

מוחלט שישמש להשוואה של השינויים במקומו של קו המים, בייחוד כאשר השינויים הנמדדים קטנים מממדי האירוע 

. יתר על כן, תצפיות של חוקרים אחרים בכמה מן )המדידה , של שיטת  resolutionההפרדה,  הנמדד )היינו, מכושר  

דּו, הביאו למסקנות שונות   (Rosen, 1998b; Golik and Rosen, 1999)המקומות, שאת נתוני חופיהם רוזן וגוליק   ִעבְּ

דו"ח של עיריית נהריה ;  02:  7טבלה    –  7292; ניר,  7220; דו"ח ועדת הזיפזיף,  7220; שטרים,  7220לגמרי )שחר,  

 . Golik and Goldsmith, 1985, 1986; Rosen, 1992); 7292מצוטט על ידי ניר, 

)ג( הרס והצפה של מבנים שנבנו על החוף בקרבה לקו המים מצביעים אף הם על נסיגה, לפחות מקומית, של קו 

שנה )ונסיגתו עדיין נמשכת(, הותיר על החוף   71-מ' בתוך כ   01-המים. כך, צוק ברנע בחוף אשקלון, שנסוג למעלה מ 

קוטר, שחצה אותו, וגרם להתמוטטות חלקיה המערביים של העיר הביזנטית אשקלון ים )אשקלון -נקז מים רחב 

(; מצפון לקיסריה נהרס חלק מאמות המים הרומיות, שהובילו מים אל 77.72-ו 7.77מיומאס(, ששכנה בראשו )תמונות 

(; הדרך הרומית החצובה בשיפולי 7.2; תמונה 7.0החוף, שסימנו את קו החוף ממערבן, הוצפו )פרק -העיר, ודרגשי אבן

, נקטעה והוצפה 7992-גבעת צפעונית מדרום לדור, אשר בה נסע קיסר גרמניה מחיפה לירושלים בעת ביקורו בארץ ב 

בטור מקביל  7200-7207(; גלי הים ליחכו את חלקם התחתון של עמודי טלפון, שהוצבו בשנים 70.2; תמונה 70.0)פרק 

שהוטלה על החוף  –פסים של מסילת ברזל ושלדים של מכוניות משוריינות  –(; ופסולת כבדה 70.0לחוף בעתלית )פרק 

 (.70.0מ' )פרק  0-מ' מהחוף, בעומק כ 02-', טבועה כיום במרחק כ7202-מצפון לעתלית על ידי הצבא הבריטי בשנות ה

חוף השכיחות לאורך קו המים ברוב החופים הם סלעים, שנוצרו בעומק רדוד מתחת לפני השטח -)ד( רצועות אבן 

(. המבנה הרעפי מקביל 0.7.1ונחשפו בעקבות סילוק מעטה החול שכיסם, אשר סיבתו, ככל הנראה, בהצפת הים )פרק  

החוף העתיקים העליונים, שהיו -לוחות אבן  –נכון משקף שלבים בנסיגה של קו המים -החוף אל-החוף של רצועות אבן

החוף הצעירים -הראשונים לֵהחשף, משתרעים מערבה מקו המים ובמרבית הזמן הם מוצפים, בעוד שלוחות אבן 

שבבסיסם קבורים, וחלקם עדיין מתהווה מתחת לאזור של קו המים כיום, ואף מזרחה לו מתחת לרצועת הליחוך 

(Russell, 1959, 1962)    (. יתר על כן, במקומות רבים מזדקרים חלקיהם הגבוהים של רבים מלוחות אבן 0.70)תמונה

החוף המערביים המוצפים לרום גבוה מעט ממפלס הים, וגבוה עוד יותר מרום הפן שבין מי הים למי התהום, שבו הם 

החוף האלה, -(. הסחיפה של שכבת חול, שרום גגה היה לפחות כרומם של לוחות אבן 0.70; תמונה 0.7.1נוצרים )פרק 

 נכון היא שהותירה אותם ברומם הנוכחי, הוא רומם בעת יצירתם. -מרצועת הליחוך בעת התקדמות הים אל היבשה אל

)ה( הנסיגה של קו הצוק העשוי כורכר פריך בעורפם של חופי אשקלון, צפון פלשת והשרון הצרים מציגה עדות 

. בסיסם של צוקי החוף מסמן את הנקודה abrasion)  –ישירה לנסיגה של קו החוף בעקבות סחיפה חופית )אברזיה  

הגבוהה ביותר ואת המרחק הגדול ביותר ברצועת החוף החשופה מקו המים, שאליהם מגיעים גלים גבוהים העולים 

(. הגובה שאליו מגיעים הגלים העולים אל רצועת החוף אינו 2.77ולוחכים את החוף )גלי סערות וגלי גיבוע( )תמונה  

יכול לעלות על גובה בסיס הצוק מעל למפלס הים ולהטביעו משום שסלעי הכורכר הפריכים נסחפים ונשטפים בקלות 

)פרק   Perath and Almagor, 1999, 2000);  7222רבה על ידי גלי הים המלחכים אותם קודם להצפתם )פרת ואלמגור,  

נשאר, אפוא, קבוע בעת נדידת קו המים מזרחה  –מ'  02-72על פי רוב  –(. רוחב רצועת החוף למרגלות צוקי החוף 2.0.7

(, והשינויים המתחוללים בו הם שינויים מקומיים, הנובעים משיפוע החוף ומהחוזק 0.77-ו   7.0; תמונות  0.0.0)פרק  

המובהקת של צוקי   (linearity))ההתנגדות לגידוד( המשתנה של סלעי הצוק. רוחבה הקבוע של רצועת החוף והַקִּויּות  

 היבשת. ( מעידים על נסיגה מתמדת של קו החוף אל פנים2.01-ו 02.00 07.9 07.7 7.0; תמונות 2.7-ו 7החוף )פרקים 

 

 חיפה-. מאזן החול הטבעי לאורך חוף זיקים7.0

. (Almagor et al., 1998b, 2000)מאזן החול חושב עבור רצועת החוף והמפתן העליון )הפנימי( מזיקים עד חיפה  

בדרך כלל מאזני חול מחושבים ליחידות חופיות קצרות ואחידות הרבה יותר, אך גם המערכת החופית הישראלית, 



717 

למרות אורכה הרב, היא יחידה חופית אחידה מאוד: החוף ברובו 

נתון לסחיפה )מקצתו יציב(, והסעת החול נטו לאורכו היא בכיוון 

(. לצורך חישוב מאזן החול נחשבת 0.2.7.0-0צפון )פרקים   –אחד 

שאליה נכנסים “,  קופסא שחורה ” המערכת החופית לכל אורכה כ 

וממנה יוצאים נפחי חול בלא צורך להתחשב במגוון התהליכים 

החופיים המתחוללים בתוכה, כגון חילופי חול בין רצועת החוף 

החשופה לבין חזית החוף המוצפת, שקיעת חול וסילוקו מקרקעית 

הים או שינויים בהספקת או סחיפת חול בכל אחד מקטעי החוף, 

תיכוני -(. תרומות החול העיקריות לחוף הים 7.0שמתקזזים )תמונה 

iחופית  -של ישראל הן של חול מוסע בזרימה האורך  npu tS 

(Longshore Sand Transport, LST) המביאה חול מהמפתן הפנימי ,

של צפון סיני ודלתת הנילוס, וחול שמשתחרר כתוצאה מגידודם 

של צוקי החוף וההתפרקות המכאנית של סלעי הכורכר הבונים 

השפעתם .  Emery and Neev, 1960);  7220)ניב ושות',   CliffSאותם 

של החול הביוגני הנוצר משחיקת שלדי אצות ובעלי חיים בחוף 

(, סחף הנחלים 0.7.7; פרק  1.7)תמונה    7.7הקדמי וחזית החוף 

. החולות ( על מאזן החול זניחה, לכל היותר אחת לכמה שנים היא מקומית2.0הנשפכים לים והאבק המנושב ברוח )פרק 

               0-0.2.7.0)פרקים    outputSחופית  -הנגרעים מהמערכת החופית הם אלה המסולקים למפרץ חיפה על ידי הזרימה האורך 

המוסעים מחזית החוף על ידי גלים וזרמי (, ואלה  1.0.1)פרק    windS(, החולות המנושבים מהחוף אל פנים היבשת  2.1-ו 

; 1.0.2-ו   0.7.7)פרקים    bottomSקרקעית ושוקעים, נקברים ומצטברים ברובם הגדול בסינר הסדימנטים בירכתי החוף  

לאורך חוף ישראל  netS(. מיעוטם של האחרונים נמלט אל המפתן היבשתי החיצוני העמוק. מאזן החול 0.0-ו 0.0תמונות 

 (:7.0מנוסח, אפוא, על ידי המשוואה הבאה )תמונה 

 )bottom+ S wind+ S output(S -) Cliff+ S input= (Snet S 
 

שנתיים ממוצעים. יש לזכור שהסעת החול הממשית, הן בים והן ביבשה, -הם ערכים רב כל ערכים של נפחי החול  

חול יכול לשקוע ולהצטבר במקום מסוים במשך שנים אחדות עד שהוא מסולק ממקומו בבת אחת בעקבות  –אקראית 

. נפחי החול המתווספים והנגרעים מהמערכת החופית מדי שנה הוערכו בשיטות (Golik et al., 1996a, b)סערה חזקה  

ויותר, ההבדלים בין ההערכות שחושבו   7221מדויקות וטווחי שגיאה עד  -(. למרות ההערכות הלא 2.0שונות )פרק  

 (. 2.7עבור כל מקום לאורך החוף אינם גדולים, ושעורי פחיתתו של נפח החול המוסע כלפי צפון ברורים מאוד )תמונה 

מ"ק חול  920222-7220222-וכ )inputS (מ"ק חול לשנה אל חזית החוף בעזה 0220222-חופית מביאה כ-הזרימה האורך

 ,Zviely and Kleinב'; 0220( וצביאלי וקליין ) 0Perath (7290 (Nir, 1973)ניר . )outputS (מגיעים אל מפרץ חיפה מידי שנה

מ"ק   0120222-, בכ )CliffS (העריכו את נפח החול השנתי, הנתרם למערכת החופית כתוצאה מגידוד צוקי החוף   2004)

, שמדדו את תרומת החול מגידודם של צוקי החוף לשטף Mushkin et al., 2016)(. מושקין ושות' )7.0; תמונה 2.0)פרק 

LiDARבאמצעות מערכת  0222-0271חופי בשנים -החול האורך
מ"ק לשנה   010222-(, ִחשבוה בכ 2.0.7מוטסת )פרק   2.0

החוף הקשתי של ישראל מעידה על סילוק חול מהמערכת . הפחיתה של נפח החול המוסע צפונה לאורך  7.0בלבד 
_________________________ 

 
מנפח החול שבחוף, שעורו   %07מנפח כל החול לאורך חוף ישראל, וצפונה מעתלית נפחו מגיע עד    17-8אף כי נפח החול הביוגני מהווה   1.7

(. ככל הנראה, קצב סילוקו מהחוף עקב שחיקתו עד דק ונישובו מהחוף שווה לקצב 1.7.7השנים האחרונות )פרק  17היחסי לא השתנה במשך 
  התווספותו לחולות החוף. נושא זה מעולם לא נבדק.

חופי מגידודם של צוקי החוף, המגיעה לכדי כמחצית נפח החול השנתי -( תרומת החול לשטף החול האורך 7072)    et alMushkin .לדעת   1.7
( על ידי 7078הנכנס למפרץ חיפה, מגלמת סכנה גדולה למערכת הסעת החול משום שהתכנית להגנתם של צוקי החוף המקודמת כיום )שנת  

עשויה להוביל לגרעון גדול בנפח החולות המוסעים לאורך החופים “  החברה הממשלתית להגנת מצוקי הים התיכון של ישראל בע"מ ” 
( סבור שגרגרי החול מצוקי החוף, שהם דקים מאוד עקב נישובם 7072; רינת,  71.7.7078ולהאצה של הרס החופים. ד' צביאלי )מידע בע"פ, 

 (, כלל אינם מזינים את החופים משום שהם אינם שורדים בחופים אלא נשטפים לעומק הים. 8.7המרחק למקומם )פרק -רב

 

 . מאזן החול: תוספת1.7תמונה 
 וגריעת חול מרצועת החוף.

)bottomS +wind S +output (S-) cliff+ Sinput S= (net S 
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החופית. פרט לתנודות עונתיות מקומיות ברוחב החופים לא נצפתה צבירת חול של קבע, אפילו מקומית, לאורך החופים 

למרות שנפח החול המוסע, שנכנס אל כל אחד מקטעי החוף, גדול מנפח החול היוצא ממנו. החול העודף חייב, אפוא, 

 (. bottomS( ו/או סילוקו אל ירכתי החוף )windSלִהגרע מן החופים כתוצאה מנישובו אל היבשת )

מדדו את שעורי הנישוב של החול בחורף מרצועת    et al.(Goldsmith, 1989; Goldsmith, (1990גולדסמית ושות'  

מ"ק לאורך   000222-( באמצעות מלכודות חול, שהוצבו בנתיבי נישובו, והעריכו את נפחו השנתי ב windSהחוף ליבשה )

מעריכים   Golik and Rosen (1999)-( ו 7229(, ח' צוער )מידע בע"פ,  7229קו החוף של ישראל. א' גוליק )מידע בע"פ, 

, העריך Nir, 1984);  7292שנפח החול המנושב ליבשה גדול בהרבה מנפח החול הזה, אך אין הם מביאים נתונים. ניר ) 

השנים   10222שהחוליות בישראל )ובכללן אלה שברצועת עזה(, אשר נושבו אל מישור החוף ונרבדו בו במהלך  

מלמ"ק(. בהנחה שהאקלים לאורך   212  –מ' )היינו נפח חול כללי    0קמ"ר בעובי ממוצע של    002-האחרונות מכסות כ 

מ'(   02-2תקופה זו לא נשתנה ושעורה הממוצע של הספקת החול הנילוטי לרצועת החוף הליטורלית של ישראל )עומק  

 מ"ק בשנה.  7090222מ"ק בשנה, אזי נפח החול השנתי הממוצע שנושב ליבשת במשך תקופה זו הנו  0220222-הוא כ

( מעיד על הסעת חול מחזית החוף אל ירכתי החוף. 7.0; תמונה 7סינר הסדימנטים הרחב לאורך המפתן הפנימי )פרק 

מ', וטין חולי בחלקו   01-71החוף של הסינר עד לעומק -חול נקי בחלקו העליון סמוך –הסדימנטים הם בעיקרם חוליים 

מ'. שטחו הרחב של סינר הסדימנטים יכול לאכלס ברווחה את   02-02העמוק, המרוחק מן החוף, אשר נמשך עד עומק  

נפחי החול הגדולים הנמלטים מרצועת החוף מבלי לשנות את חזותו )צדודיתו(. המעבר מירכתי החוף אל מפתן היבשת 

 ;Nir, 1973, 1984; 07272  7220אלמגור,    –חול    71-העמוק, שקרקעיתו הטינית כמעט שטוחה וחסרת חול )פחות מ 

Almagor and Michaeli, 1985; Almagor et al., 1998a, b ( 0    (. חלק מן החול, ששוקע על סינר 7.0חריף )תמונה

(, וחלק ממנו נמלט ככל הנראה אל קרקעית המפתן היבשתי 0.7.7חופיים )פרק  -הסדימנטים, משונע על ידי זרמים מול 

(. רכס הכורכר הטבוע המזרחי ביותר, המבצבץ על קרקעית הים לאורך קטעים ארוכים,      2.0-ו   0.7.7החיצון )פרקים  

 ד'(. -ב'7.0נכון חוסם לפחות בחלקה הסעת חול אל מפתן היבשת ממערב לו )תמונה -אל

חול אינו מתווסף אליהם ואינו נגרע   –בחופים יציבים )היינו, בחופים שלאורכם נמצא מאזן החול בשיווי משקל  

ממשוואת  bottomSעל ידי חילוץ  )bottomSניתן לחשב את נפח החול המסולק מחזית החוף אל ירכתי החוף ) – )0netS=מהם, 

חופית, שעורי גידוד צוקי הכורכר ונישוב החול אל -מאזן החול אם ידועים רווחי והפסדי החול בגין ההסעה האורך 

(. בחופים שלאורכם מאזן החול הוא גרעוני )היינו, מאזן החול שלילי 7.0מ"ק חול לשנה )תמונה   1720222-היבשת: כ

 , המחולץ ממשוואת מאזן החול, כולל גם כן את נפח החול הנסחף מן החוף הימה.bottomSוהחוף נתון לסחיפה( ערכו של 

ֵקפּותֹו של המודל הזה )תמונה  ( נתמכת על ידי חישוב של נפחי החול, אשר נלכדו בעמק זבולון ומפרץ חיפה, 7.0תְּ

קידוחים נבחרים   000ושל שעורי הצטברותם השנתיים, המסתמך על סקרים גיאופיסיים ימיים ועל ניתוח ליתולוגי של  

'; ב 0220)צביאלי ושות',    0220-7200בשנים  ויבשתיים, אשר נקדחו  גלעינים ימיים    70222-מתוך מאגר של יותר מ 

מלמ"ק חול   022-ק חול הצטברו באזור מפרץ חיפה )כ " מלמ   122( 722±) -(. צביאלי ושותפיו מצאו ש 0222צביאלי,  

(                     72.1-ו   2.7; תמונות  2.1פרק    –מ'    01מלמ"ק חול על פני קרקעית המפרץ עד עומק    722-בעמק זבולון וכ 

שנתי. הם אמדו את שטף החול באמצעות מודלים ק חול בממוצע  " מ   7220222-השנים האחרונות, היינו כ   10222-ב 

סדימנטולוגיים ומדידת גלים בחזית החוף מדרום לראש הכרמל, ועל סמך מפות בתימטריות, שמציגות את נפחי החול 

(. חישוביהם 2.9)תמונה    7229-7209אשר הורבדו לאורך שובר הגלים הראשי של נמל חיפה ובכניסה לנמל בשנים  

חול מנפח החול השנתי מוסעים על פני חזית החוף   Golik et al., draft)ק לפי  " מ   710222-מ"ק )כ   220222-שכ מראים  

ק, מוסעת הימה על פני ירכתי החוף " מ   020222-מ'(, והיתרה, כ   72-החוף הרדודה, עד עומק של כ -)הרצועה סמוכת 

חופית הזו התקיימה -( מניחים כי תבנית הזרימה האורך 0222ב'; צביאלי,  0220מ'(. צביאלי ושותפיו )   02-72)עומק  

אוקיאנוגרפיים הבסיסיים -במשך כל תקופת ההולוקן, שכן במהלכה נשתמרו התנאים הפיסיוגרפיים והמטאורולוגיים 

(. הם מניחים כי תבנית זרימה זו תמשיך להתקיים כל עוד לא ישתנו 2.7-0-ו   0.0שבתא החופי של הנילוס )פרקים  

 התנאים האלה. 
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  (beach or shorefaceצדודית חוף  

(profile  היא מוצר של הכוחות הפועלים

להסעת סדימנטים אל החוף במעלה 

מפתן היבשת העליון, כגון מאמצי 

גזירה הנוצרים בקרקעית בעת תנועת 

ם   י נ בו ת  ו וח כ ( ף  ו ח ה ל  א ם  י ל  –ג

(constructive generic “forces” וכוחות ,

הפועלים להסעתם אל הים במורדו של 

המפתן היבשתי, כגון כבידה הפועלת 

על גרגרים שעורבלו על ידי משברים או 

 (undertowקרקעית -זרמי פריצה סמוכי

(rip currents  כוחות הרס(–destructive 

(generic “forces”    0 0.0.0.0)פרקים

 (equilibrium beach or shoreface(. בחינה של הרבה מאוד צדודיות חוף המצויות בשיווי משקל 2.1; תמונה 2.0-ו 0.2.0

(profiles   7.0ובטיב הסדימנטים הבונים אותן הראתה שמתארן תלוי ביחס שבין עומקן ומרחקן מן החוף  
Bruun, 1954a,)

(b, 1962; Dean, 1991 שקל נוטות להיות קעורות כלפי מעלה, ושיפוען גדול יותר ככל שגרגרי . צדודיות חוף בשיווי מ

חופיים -עד לעומק מים שבו אין הזרמים האורך (. שיפוע שיווי המשקל נמשך  7.0-ו 2.1הסדימנטים גסים יותר )תמונות 

 (Bruun( יחיד variant  –מסיעים חול. שיפוע שיווי משקל בצדודיות החוף, המתבסס על גודל הגרגר כמשתנה )וארַינט  

(Rule משמש כבסיס לחיזוי כמותי של שינויים בחוף במרבית המודלים החופיים ,Komar, 1976; Charlier and de) 

(Meyer,1998: 127אך יש המטילים ספק בנכונותו ושוללים את השימוש בו ,(Pilkey et al., 1993) .  

(. תבליטם 0.0.0.0הנם מבֵני או צברי סדימנטים, אשר מפזרים ובולעים אנרגיה של גלים )פרק    (beaches)חופים  

מסתגל כל העת להפרעות ופגיעות הגלים באמצעות סחיפת או הצטברות סדימנטים, שמתבטאות בנדידה של מבנים 

; 1.0.0-ו   1.0.7)פרקים     (Komar, 1998)סדימנטריים, כגון שרטונות בחלק החוף המוצף ורכסי גבב ברצועת הליחוך 

 Bagnold, 1940; Dean, 1977( (. צדודיות קרקעית הים מגיבות לשינויים ההידרודינמיים  1.77-ו 01.72 01.1 1.0תמונות 

, ושיפועיהן משתנים כל העת (Moore, 1982; Dean, 1987; Turker and Kabdasli, 2006)ואחרים( והסדימנטריים  

 (.7.0ואחרים( )תמונה  (Bruun, 1954a; Dean, 1991; Komar and McDougal, 1994שיפוע שיווי המשקל “ סביב”

מ'( לאורך חופי ישראל   01-71מ"מ עד עומק מים    2.0-2.7אף כי שיפוע צדודיתו של סינר הסדימנטים )גודל גרגר  

(. השיפוע 7.0שחושב לגבי גודל גרגר זה )תמונה  , הוא יותר תלול משיפוע שיווי המשקל התיאורטי  2.90אינו עולה על 

של קרקעית הים בקרבת החוף עדיין אינו מצוי, אפוא, בשיווי משקל, וכמויות נכבדות של חול יכולות להמשיך 

ולהצטבר על גבי הסינר החולי עד שהשיפוע יתמתן ויגיע לשיווי משקל. שיפוע זה, שהוא תלול מהמצופה, מעיד כי 

עלייתו של מפלס הים במשך תקופת ההולוקן היא מהירה מהקצב של הצטברות הסדימנטים במפתן הפנימי, 

 והמורפולוגיה של המפתן הפנימי עדיין לא הותאמה לעליית מפלס זו.

הסדימנטים עלולה לתצפית זו יש השלכות מָידיות על האפשרות לכריית חול מקרקעית הים. כריית חול מבסיס סינר  

חול מהמפתן הרדוד העליון, “  בריחת ” לגרום לגלישת חול ומיתון המדרון. תנועת חול ממעלה המדרון עלולה לגרום ל 

ק"מ מדרום   1-כ “,  רוטנברג ” ואף מרצועת החוף. תהליך כזה מתחולל כיום מול בֵרַכת ההשקטה של תחנת הכוח  

_________________________ 
 

הוא   A-מן החוף ו   yהוא עומק המים במרחק    hכאשר  ,  Ay yh =2/3צדודית החוף בשיווי משקל מתוארת בקרוב טוב בנוסחה האמפירית   1.7
ניתן לפתח את הנוסחה הזו ולעשותה כללית יותר על ידי צרוף ביטויים .  (Bruun, 1962; Dean, 1991)  קבוע אופייני לטיפוס הסדימנט 

מתמטיים המתארים שינויים עונתיים. צדודית החוף המחושבת לא תתפתח, כמובן, במלואה בגלל השינויים התכופים בעוצמת וכיווני 
הכוחות הפועלים לעיצובה, אך צורתה מסַיעת להבנת השינויים הטבעיים המתחוללים בחופים. הנוסחה מתאימה לצדודיות חוף מונוטוניות 

 בלבד, שכן היא איננה מתחשבת בתווים מורפולוגיים חריגים, כגון שרטונות, מחשופי סלע וכיו"ב.

 

 חוף טיפוסית במפתן הפנימי של ישראל צדודית. השוואת 1.7תמונה 
 בעלות שיפוע של שיווי משקל,)אשדוד( לצדודיות חוף תיאורטיות 

 (.Kamphuis, 7119שחּושב עבור גודלי גרגר שכיחים )מתוך 

 ) מ' (

) 
מ'

 (
 

 גודל
 גרגר

 מ(“)מ



711 

לאשקלון. צינורות נפט של 

ו  נח חברת קצא"א, שהו

ם   י נ 7בש 2 7 0 -7 2 7 ל   2 ע

קרקעית הים בניצב לחוף 

מחוות המכלים בעורפו עד 

מ', מהווים מוקד  07לעומק 

 (scouring)לגריפת חול  

ה   נ ו מ ת ( ם  כ ר ו א 7ל . 0 . )

ע  ב ר א ה  צ ר ח ו  ז ה  פ י ר ג

מ'(   12-תעלות רחבות )כ 

מ'( בקרקעית  1-0ועמוקות )

ת  ו ל ע ו פ ר  ש א  , ם י ה

כמשפכים, המנקזים חול 

מחזית החוף אל בסיסו של 

סינר החול בקצה המערבי, 

הרחוק מן החוף, של ירכתי 

ת  ו ל ע ת ה י  ש א ר  . ף ו ח ה

התחתרו אחורנית במעלה 

המדרון אל מחוץ לתוואי 

הצינורות עד עומק מים של 

מ' בלבד, והדרומי שבהם   2

ִאֵים על יציבותו של שובר 

 Zwamborn, 1996a; Kit; 7292)רוזן,    7299-אשר נבנה ב “,  רוטנברג ”הגלים, המגן על בֵרַכת ההשקטה של תחנת הכוח 

(and Sladkevich, 1996; Golik and Rosen, 1999 תעלה דומה נחתרה לאורך הכלונסאות הנושאות את מסוע הפחם של .

מ' הימה, ותעלה נוספת התפתחה מסיבה לא ברורה מול חוף   70292בחדרה, אשר מזדקר  “  אורות רבין ” תחנת הכוח  

(. לעומת זאת, יש לציין כי בור גדול, שנחפר מול תחנת הכוח בחדרה בקצה 7290כספא, -קטיף בדרום רצועת עזה )טור

חופית על פני קרקעית הים, התמלא בתוך -מ'( כדי לבדוק את הסעת הסדימנטים המול   09סינר הסדימנטים )עומק מים  

 (.2.0)פרק  (Golik and Rosen, 1999)מספר חודשים ללא ֵערּוץ של סינר הסדימנטים 

 

 . פעילות האדם ומאזן החול7.0

, ושינוע מלאכותי של (dredging)בניה, כריית חול, חפירה מרצועת החוף ומקרקעית הים    –פעילות האדם בחופים  

 גורמת לשינויים במאזן החול, המשפיעים על מבנה החופים ויציבותם.  –חול בים או ביבשה 

מלמ"ק בשנים     0-"ק חול אשר שמשו לבניה, מתוכם כ מלמ   72לפחות  נכרו מרצועת החוף    02-מתחילת המאה ה 

' בוצעו הכריה והובלת 7202-. עד שנות הGolik, 1997b); 7272; ניר, 7220ניצנים לפלמחים )ניב ושות', בין  7220-7209

' נכרו כמויות גדולות של חול באמצעות כלים 7202-א'(, אך החל משנות ה 7.1החול באמצעים פרימיטיביים )תמונה  

חול מהחוף תוך ריסוק של דרגשי  “  ִגלחו ” מ' או    1כבדים )דחפורים וכלי העמסה(, שחפרו בחוף בורות שעומקם עד  

ב'(, וסילוקם החלקי באמצעות משאיות. נפחי החול, אשר נכרו בכל 7.1חוף, הערמתם לאורך קו המים )תמונה  -אבן 

מלמ"ק חול היא   72חופית )כריה בת  -חלקי החוף, היו גדולים בהרבה מאלה שסופקו לחופים על ידי הזרימה האורך 

מ"ק חול לשנה בממוצע מול חופי מרכז הארץ(, והמילוי   0120222  –שנות הספקת חול מהנילוס    02-שוות ערך לכ 

 

. תעלות גריפה, שהתפתחו על פני סינר הסדימנטים בירכתי החוף לאורך צינורות 1.7תמונה 
ק"מ מדרום לאשקלון  5-נפט מול בֵרַכת ההשקטה של תחנת הכוח "רוטנברג" וחוף קצא"א, כ

 (.Kit and Sladkevich, 7116)מתוך 

 מעגן
 א“קצא
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(. הכריה הבלתי מבוקרת, שהנמיכה את פני 7220; שחר,  7220העונתי החוזר שוב לא היה מסוגל לשקמם )ניב ושות',  

( וגרמה לסחיפת והיָצרּות חלק מן 7220)דו"ח ועדת הזיפזיף,    7220-החוף עד לגובה פני הים, נמשכה עד לאיסורה ב 

מואץ של הצוקים בעורף החוף. חופים רבים נותרו מצולקים במשך שנים ארוכות, ואחדים החופים ובעקבותיהן להרס  

; דו"ח ועדת 7220; שטרים,  7220הם נותרו חשופים מחול וקו החוף נדד מזרחה )ניב ושות',    –מהם כלל לא נשתקמו  

חוף הכרמל   –(. החופים הצפוניים  77.01)תמונה    Golik et al., 1996a, b; Golik, 1997a, b); 7292; ניר, 7220הזיפזיף, 

נפגעו   –וחוף הגליל המערבי )שמחוץ לתא החופי של הנילוס(  

במיוחד מהכריה, אשר גרמה במקומות אחדים לנסיגה מזרחה 

(. 7220; שטרים,  7220מ' )שחר,    12-01של קו החוף למרחק  

שונה המצב בחוף מפרץ חיפה. החוף שבין נמל חיפה וקריית ים, 

מ' כתוצאה מכריית חול מסיבית בין השנים   01אשר נסוג עד  

, לכד חול רב שהגיע אל המפרץ אחרי הפסקת 7220-ו   7212

 Golik; 0222מ' )צביאלי,    01-הכריה, שוקם והתרחב הימה בכ 

(and Rosen, 1999; Golik et al., 1999b  (.2.1)פרק 

מתקנים ומבנים חופיים המזדקרים לים, כגון מוצאים של 

ביוב, שפכי תעשיה ודלק, צינורות הזנה של מי ים צינורות ניקוז, 

, (jetties)ומזחים    (groins, groyns)למתקני התפלה, דורבנים  

ם  י וקירות  , מעגנות (anchorages)מעגנים  של    רציפים 

(marinas)  ָקָטה וֵקרור של  , נמלים ובֵרכֹות תחנות כוח או ַהשְּ

מבנים הבנויים בים לא הרחק מן החוף, כגון שוברי גלים 

(, 7.2)תמונה    (detached breakwaters)חוף  -מנותקים מקבילי 

(. עד 0.2נמצאים על נתיבי הסעת החול לאורך החופים )פרק  

מבנים כאלה לאורך רצועת עזה וחופי ישראל  12נבנו  0222שנת 

; 0270)הוך,    22-הגיע מספרם ל   0271(, ובראשית  0222)ניר,  

הם כללו מבנים גדולים, בהם   0272(. בשגת  00271  ' הוך ושות 

אשדוד )שהרחבתו החלה עזה )שבנייתו לא הושלמה(,  נמלי  

 
. מכשולים בדרך הסעת החול לאורך החוף, 1.6תמונה 

והשפעתם על החוף )תרשים ללא קנה מידה(. צורת 
 השרטום מעוצבת על ידי זרמי לולאה מצדדיו. 

 חול שהתווסף.  –חול מקורי; צהוב  –מקרא: כתום 

 
 אי

 מלאכותי

ה 
סע

ה
ה

מ
הי

 

 

 7.5.7176)א( תל אביב, 
 קלוגר, לשכת‘ )צילום: ז

 . כריית חול.1.5תמונה                   העיתונות הממשלתית(.

 (.7167)מתוך דו"ח ועדת הזיפזיף, ‘ 7161-)ב( חוף ניצנים בשנות ה

 ב א
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וקישון (, חיפה  77.00; תמונה  77.0( )פרק  0207נמל הדרום, שהפעלתו צפויה במהלך שנת  מסוף    –  0270בסוף שנת  

ָקָטה של תחנות כוח )רוטנברג, אשכול, רדינג, אורות רבין וחיפה( ומעגנים ומעגנות בזיקים 71.2)תמונה   (, בֵרכֹות ַהשְּ

, 71.77-ו   070.79  070.71  070.9  077.00  77.70תמונות  )קצא"א(, אשקלון, אשדוד, יפו, תל אביב, הרצליה ועכו ) 

-( וצפויים לִהָבנות, ביניהם הרחבה נוספת של נמלי אשדוד וחיפה 0272בהתאמה(. מבנים גדולים עוד יותר נבנים כיום )

לגז ולהתפלת מים, ואיים מלאכותיים א'(, מתקנים  70.00)תמונה  “  מעגנת רדינג (, ” 71.2תמונה    –קישון )נמל המפרץ  

 מול חוף תל אביב. 

קירותיהם החיצוניים הפונים לים של המבנים האלה )וכן גם קירות ים וקירות מבנים סמוכים לקו המים בחוף( 

ם  ם לעמוד במכות הגלי יבי חי

החזקים ביותר, ועל כן הם בנויים 

מגושים גדולים וכבדים של אבן 

זרוע -ובטון מזוין או גופי בטון רבי 

 (interlocked doloseמתנעלים 

( un i t s ה ד ל פ י  ז )ארג ם  ֹוִני י בְּ ִגֵ  ,

ו  א ות(  ם קטנ י ם באבנ ממולאי

. בדרך כלל (rip-rap)סוללות אבן  

ם  י ָינ ר ומשו ם  הקירות משופעי

בקוביות בטון גדולות וכבדות כדי 

להקטין את עוצמת הפגיעה של 

הגלים; החללים שבין אבניהם 

ורבים כדי לגרום למי  גדולים 

הגלים העוברים דרכם לאבד את 

מרבית כוחם; הם גבוהים מהגלים 

הפוגעים בהם כדי למנוע מעבר של 

גלים מעליהם; ויסודותיהם חפורים 

ת  ם. סערות חזקו בקרקעית הי

פוגעות גם במבנים מסיביים כאלה 

0 7.7וגורמות נזקים קשים )תמונות  

 (.77.7-ג' ו2.00ג', 7.77

מקובל לבנות דורבנים כדי 

לעצור את תנועת החול לאורך 

החוף, ללכוד אותו על מנת להגן 

על החוף מסחיפה ולמנוע סתימה 

ת,  תעלו או  ם  לי נח מוצאי  של 

ה   מ י ר ז ה  . ּות ַסָּפנ ל ם  י ש מ ש מ ה

חופית עורמת חול כנגד -האורך 

מכשולים בנויים בדרכה. בהתחלה 

ן  י ב ש ִּפָנה  ה ת  א ת  א ל מ מ א  י ה

הדורבן לחוף, ועם הזמן נוצר חוף 

צבירה קשתי כלפי כיוון ההספקה 

 

)א( החול שהצטבר מדרום למזחים של נמל הדיג בעזה הרחיב . . חוף עזה1.9תמונה 
מאוד את החוף. רצועת החוף מצפון לנמל התרחבה אף היא כתוצאה מלכידת חול 

(. התמונה 77.1.7111בעורף השורה של שוברי הגלים המנותקים, שנבנו במקביל לה )
(. )ב( רצועת החוף מצפון לנמל 7119א מאונך של נמל הדיג )דצמבר, “תצ –הפנימית 

עזה: רצועת החוף התרחבה כתוצאה מלכידת חול בעורף השורה של שוברי הגלים 
 (.71.1.7111המנותקים, שנבנו במקביל לקו המים )תצ"א: "אופק", 

 ב א

 

 –. נזקים בקירות מבנים הפונים לים 1.1תמונה 
 (.71.9.7119התפוררות הבסיס של חומת קיסריה הצלבנית )
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א'(. אורכו של 7.9-ו   7.2של החול )בדרך כלל דרום(, המתקמר בהדרגה מקו החוף המקורי ונסמך אל הדורבן )תמונות  

חוף הצבירה הקשתי מותנה באורך הדורבן וביעילות לכידת החול: דורבנים קצרים מייצרים חופים קשתיים, שאורכם 

כמה עשרות מטרים, ומזחים ארוכים של נמלים גדולים מייצרים חופים קשתיים לאורך מאות מטרים עד מספר 

 קילומטרים.

כאמור לעיל, נפחי חול גדולים, שמסעם עוכב על ידי המכשול, מצטברים גם כן על קרקעית המפתן העליון, וחלקם 

(. המחסור בחול מעברו האחר של 2.9-ג' ו -א' 2.0; תמונות  2.0מורחף ומסולק אחת לכמה שנים על ידי סערות )פרק  

החוף(, מביא לחתירת גלים, שגורפת וסוחפת שכבת חול עבה מקרקעית “  הרעבת ” המכשול, הנמצא במורד הזרימה ) 

החוף היבש הסמוכה, ולנסיגה של קו החוף מזרחה. מעט מן החול, שמצליח לעקוף את הדורבן, מצטבר הים ומרצועת 

בגלל זרימה קבועה דרומה מעברו שבמורד הזרם, בפינה שבין הדורבן לחוף המוגנת מהגלים. חול נוסף מצטבר שם  

חופית נמרצת בכיוון הפוך לזרימה השלטת, אשר נוצרת בגלל -במשך תקופות קצרות של זרימה אורך ( ו 0.2.7.0)פרק  

(. גודל השינויים בקו החוף המורעב אף הוא תלוי באורך 0.2.7.0כיווני חוף מקומיים ונשיבת רוחות מכיוון זה )פרק  

הדורבן וביעילות לכידת החול במעלה הזרם. השינויים גדולים יותר ככל שהמכשול מזדקר יותר לים וככל שנפחי החול 

החוף מסיעים גדולים יותר. קטעי חוף קצרים, הכלואים בין דורבנים, פועלים כתאים חופיים קטנים, אשר -שזרמי אורך

 ב'(. 7.9-ד' ו2.0החול הנלכד בתוכם שוב אינו מסולק מהם עד שהם מתמלאים )תמונות 

הנחת מכשולים גדולים בנתיבי ההסעה של החול תופעות ההרס הבולטות ביותר בחוף הישראלי ֵארעו בעקבות   

( ובניית 70.07תמונה  ;  70.0ב'( והרצליה )פרק  7.70; תמונה  77.0לאורך החוף הקדמי: בניית המעגנות באשקלון )פרק  

 (.70.77-ו 70.2א', 0.02; תמונות 70.0נמל קיסריה בעת העתיקה )פרק 

מ' לים ומנע הספקת חול לחוף   012א'(, הזדקר 7292לפנה"ס )רבן,  72-07נמל קיסריה, שנבנה על חוף סלעי בשנים 

סברו  Rim, 1950-51; Inman, 1974, 1978a; Nir, 1985b); 7229; זיו, 7297(. חוקרים רבים )ניר, 70.0.0.0שמצפונו )פרק 

מפרץ רחב   –חופי הביאה לסחיפת החוף שמצפון לנמל ולהתפתחות מפרץ אמת המים  -שחסימת שטף החול האורך 

מ׳ מזרחה לאמת המים   71-מ' מזרחה בתוך החוף )כ   22-12-מ׳ לערך מצפון לנמל, אשר חדר כ   922-022במרחק של  

מ' מאמת המים,   022-(. חדירה זו הרסה כ 70.77-ו   7.2  '0 א 0.72מ' )תמונות    122-הרומית המערבית הגבוהה( לאורך כ 

קה מים לעיר. שרידי האמה   ָוה   –שִסִּפְּ חלקים מיסודותיה, המבוססים על גבי סלע כורכר פריך והמסודרים באותה ִמתְּ

)תמונות   Porath, 2002);  0277גלילי ושות',    –מ' מתחת לפני הים   7הוצפו והשתמרו על קרקעית הים )עד  –שבה נבנו 

מ׳,   2.1-חוף שטוחים, שעוביים כ -( גילו רצועה צרה וארוכה של לוחות אבן 0277ד'(. גלילי ושות' ) 7.2-א' ו 0.02

מ׳ ממערב ובמקביל לשרידי אמת המים ולקו החוף הנוכחי,  22-מ׳ מתחת לפני הים ובמרחק כ 7.1-2.1הנמצאת בעומק 

; 0277שטיינברג ושותפיו )שטיינברג,  אשר מסמנת את מיקומו של קו החוף הקדום לפני בניית הנמל ואמת המים.  

(Shteinberg et al., 2014    שמפרץ אמת המים צעיר הרבה יותר: אמת המים הגבוהה הובילה מים לקיסריה סבורים

חורבנה של קיסריה על ידי הָמֵמלּוִכים      ולדעת חוקרים אחרים עד  שנה(,    222-)למעלה מ   7-לפחות עד שלהי המאה ה 

ב׳(. יש להניח 70.0.0.0שנה(, שלאחריה היא נזנחה אך נותרה שלמה על החוף )דיון בפרק    70022-)למעלה מ   7021-ב 

שאמת המים שרדה במשך התקופה הארוכה הזו הודות לחוסנה, לתחזוקה הולמת, ואולי גם בזכות מיגון ימי )קירות ים 

והגנה של גדמי רכסי הכורכר הטבועים שממערב  Nir, 1985b); 7297ניר,  –או מתקני הגנה דומים, ששרידיהם לא נותרו 

כתוצאה מהתפתחות   7207-7920הרס קטע האמה הדרומי ארע בין השנים (. 0277ושות', ; גלילי 7290החוף )קרני, לקו 

 (.70.0.0' )דיון בפרק 7222-מחודשת)?( של מפרץ אמת המים, שחדירתו מזרחה מסיבה לא ידועה נבלמה רק בשנות ה

מ' מהחוף לים, גרמו   122-022המעגנות באשקלון והרצליה, המזדקרות  ( 0279השנים האחרונות )לפני שנת  01-בכ

מ' בחופים שמצפונן, שדועכת   01-71ק"מ, ולנסיגה של    0-7.1מ', שדועכת לאורך    12-02-מדרומן בלהתרחבות החוף 

; גלילי ושרביט, 7229; צביאלי ושות',  7222; רון, 7220; ליבלר, 7227; שושני, 7290ק"מ )ניר,  0-7.1-גם היא לאורך כ

 ,Golik and Goldsmith, 1985, 1986; Golik et al., 1996a; Kit and Sladkevich;0222; צביאלי, 7222; האן ושות', 7222

(1996; Shoshany et al., 19961 שמצפון למעגנות אשקלון והרצליה ולנמל אשדוד חתרו הגלים וסלקו שכבת . בחופים



711 

ה  ב ע ל  ו ח

 –(. )ב( תצ"א אלכסוני 75.1.7111. מפרץ המעגן הצפוני בקיסריה ואמת המים שנקטעה. )א( תצ"א אנכי )"אופק", 1.1תמונה 
(. )ג( קטע הרוס של אמת המים הגבוהה 76.77.7116מבט ממערב: חלקו הצפוני של המפרץ ואמת המים הקטועה )"אלבטרוס", 

(. )ד( שרידים מוצפים של אמת המים הגבוהה במפרץ המעגן הצפוני. רצועה של 7177‘, בחוף המעגן הצפוני )מתוך גלילי ושות
 (. 7177‘, חוף מצביעה על קו המים קודם להצפת החוף )מתוך גלילי ושות-דרגשי אבן

 א

 ב

 ד

 רצועה של אמת המים הגבוהה, קטע צפוני
 חוף-דרגשי אבן

 אמת המים הגבוהה,
 קטע צפוני

 אמת המים הגבוהה,
 קטע דרומי

 ג

 

. חתירת הגלים בחוף ברנע המורעב ִסלקה שכבת חול עבה מקרקעית הים ומרצועת חוף וגרמה להאצת הנסיגה של 1.71תמונה 
הצוקים בעורף החוף. שרידי ספינות ומטעניהן, שהיו קבורים בחול, נחשפו אחרי סילוקו. סוללה של פסולת בניין )אשר סולקה 

זה מכבר(, שנערמה בחזית הצריף על החוף, מגינה עליו, והוא נותר על פיסת חוף בגובהה המקורי. חומת אשקלון מיומאס,  
אשר נבנתה בראש צוק אשקלון וכוסתה, נחשפה בעקבות גידוד הצוק, וגוויליה מפוזרים על החוף )חתכים סכמטיים ללא קנה 

 (.7111מידה מעובדים מתוך גלילי ושרביט, 

חתך סכמטי בחוף ברנע, אשקלון, 

 ב

 חול

 כורכר

 חוף; גווילי חומה-אבן

 שכבות יישוב עתיק

 סוללה של פסולת בניין

 שרידי ספינות טרופות

 חתך סכמטי בחוף ברנע, אשקלון, כיום

 ב

 חתך סכמטי בחוף ברנע, אשקלון, לפני בניית המעגנה

 חומה
 עתיקה

 בקתה

 א א
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; גלילי 7222; רון,  7220חול עבה מקרקעית הים ומרצועת חוף, וגרמו לנסיגה מואצת של הצוקים בעורף החוף )ליבלר,  

, להרס דרכים שירדו אל החוף ומבנים Sharvit and Galili, 1998); 0272; שרביט,  7222; האן ושות',  7222ושרביט,  

ולחשיפת עתיקות, שהיו קבורות תחת מעטה חול בתוך הצוקים בעורף החוף, ברצועת החוף ובחזית החוף מצדו בחוף, 

 (. 70.00-ו 077.07 077.77 77.72ב', 07.77 7.72ב', 0.79; תמונות 70.0-ו 77.0המערבי של קו המים )פרקים 

אזורי ים שקט לרחצה ולמעגן כלי שיט קטנים, וכדי להגן על שוברי גלים מנותקים מקבילים לחוף נבנים כדי ליצור 

עד ‘ מ 71-גידוד מהיר של צוק ברנע חשף את הנקז של שכונת ברנע, אשר נבנה בתוכו, לאורך למעלה מ‘. ג1.77תמונה 
 ;71.7.7177ממרגלות הצוק, ‘ מ 75-כ – 7; 77.71.7117 – 7; 77.77.7111 – 7שנה )צילומים:  75להתמוטטותו בתוך 

 (.9.7.7175גלילי, ‘ א – 5; 1.7.7177גלילי, ‘ א –7

42.2.1.9 

9 -ג   

..2..2.444 

. -ג  . -ג   3 -ג    

.32.12.11. .12.2.1.. 

52.2.1.8 

8 -ג   

 ב ב א

הרס חוף ברנע, אשקלון, בעקבות בנייתה של מעגנת אשקלון: )א( צריף מוגן בסוללה של פסולת בניין נותר ‘. ב-‘א1.77תמונה 
 (77.71.7117(; )ב( הרס דרך שירדה אל החוף )77.71.7117על החוף בגובהו המקורי )
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למנוע את סחיפתם או ללכוד ולצבור חול על ידי הקטנה של גובה הגלים והפחתה  –קטעי החוף בעורפם מפגיעת גלים 

חופית נושאת החול. החול שוקע במים השקטים -בעוצמת ערבולם, והפרעה או דיכוי מוחלט של הזרימה האורך 

(. גם בעורפם של שוברי גלים מנותקים, אשר 7.2שוברי הגלים )תמונה  “  צל ”שבעורפם, מרדידם ומרחיב את החוף שב

פרק   –חופיים )היינו, חזיתות הגלים הפוגעות בהם מקבילות לקו החוף  -נבנו מול חופים שבהם מתכנסים זרמים אורך 

(, מצטבר חול, אם כי בקצב איטי, בגלל תזוזות של נקודת האתנחתא לאורך החוף בעקבות שינויים בכיווני 0.2.7.0

הגלים ובגלל שיבושים קטנים בקו החוף, המאפשרים צבירת חול. שוברי גלים בנויים מגופים חלולים                   

א', ב'( ושוברי גלים מטובעים )שפסגותיהם מתחת לפני הים(, אשר גורמים לשבירה מוקדמת של גלים 7227)בורט,  

 ולפיזור האנרגיה שלהם, מאטים את הצטברות החול בעורפם, אך אין הם מונעים אותה. 

חוף בקצה המרוחק מן החוף של רצועת המשברים, לפני -על פי רוב נבנים שוברי הגלים המנותקים בשורות מקבילות

קו המשברים. הכללים לתכנון המערכים של שוברי גלים מנותקים הם ניסויים ומסתמכים גם על תוצאות הרמת מודלים 

קשיחים וספרתיים. יעילות התפקוד של שוברי הגלים מותנית בסממנים )פרמטרים( הגיאומטריים שלהם, טיבם וצורתם, 

. נפח החול הנלכד בעורפם של שוברי הגלים גדל ככל שהיחס בין (Herbich, 1990)תכונות הגלים ואופי הסדימנטים  

האורך של שוברי הגלים למרחקם מן החוף והיחס בין האורך של שוברי הגלים לאורך המרווחים שביניהם גדלים, וככל 

שוברי הגלים אינם יעילים;  0-שהגלים תלולים יותר. כאשר היחס בין המרחק של שוברי הגלים מן החוף לאורכם גדול מ

, המזדקרות מן החוף (spits, salients)חופית ונוצרות בליטות חול קטנות  -נחלשת הזרימה האורך 0-ל 7כאשר הוא בין 

למרחק קצר הימה; וכאשר היחס 

מ  ן  ט ת   7-ק ו מ ו ט ֹשר ם  י ח ת פ ת מ

(tombolos) –  לשונות חול משולשות

שוקיים ההולכות ומצרות -וארוכות 

הימה, אשר קדקודיהן נוגעים או 

ם ”  ם “  שואפי לגעת בשובר הגלי

0 070.1  07.70  07.70  0.00)תמונות  

א', ד'(. 70.00-ג' ו -ב' 070.00  70.71

ה        כ ו ר א ה ת  ש ל ו ש מ ה ם  ת ר ו צ

החוף של השרטומות מעוצבת -ניצבת

על ידי זרמי לולאה, שמתפתחים 

מצדדיהם עקב חסימת נתיב הזרימה 

(. כבר 7.2חופית )תמונה  -האורך 

שנים הוא מתפתח במלואו.   0-0משטחו הסופי, ותוך    121-בשנה הראשונה להיווצרותו מגיע שטח הֹשרטום לכ 

השינויים החלים בו לאחר מכן הם עונתיים וזעירים. הצמיחה המהירה של הֹשרטום היא על חשבון החופים הסמוכים, 

(, חלוקי גיר וכורכר ופסולת בניין המצויים בו, אשר במקורם היו 7229כפי שמעידים חופים במעלה זרם שהוצרו )חיימי, 

חוף טבועים לאורך החופים שהוצפו מול המפרצים שנתהוו -(, ושורות דרגשי אבן 7292ברצועת החוף הסמוכה )ניר,  

 ג'(. 70.00בצדי השרטום )תמונה 

שנים בלבד אחרי בנייתו של שובר גלים מנותק בדרומו של חוף תל ברוך   0-0ֹשרטום תל ברוך, שהתפתח בתוך  

( ויצרו 7.2)בצפון תל אביב(, מדגים זאת היטב. החולות שנגרפו מהחופים בצדי שובר הגלים נערמו בעורפו )תמונה  

ג'(. הים הציף את החופים בצדי -ב'70.00( )תמונות 0229; שטדלר, 7272שרטום רחב ויציב למעט שינויים עונתיים )ניר, 

החוף, שהתפתחו בעבר לאורכם, ויצר בחופים מפרצים קשתיים ארוכים ורדודים -השרטום, הטביע את דרגשי אבן 

(. ככל מבנה המזדקר מקו המים, משנתהווה גם 70.0ג'(. תאורו המלא של השרטום נמצא בפרק  -ב' 70.00)תמונות  

 חופית. -הֹשרטום הוא מכשול על דרך הסעת החול האורך

. צורת השרטומות המתפתחים בחוף מותנית בתנוחה הגיאומטרית של 1.77תמונה 
= אורך שובר גלים. צורת  B= מרווח בין שוברי הגלים;  (Gשוברי גלים ובממדיהם 

 השרטומות תלויה גם במרחק של שובר הגלים מן החוף ובטיב הגלים,
 (.Herbich, 7111אשר אינם מתוארים בתמונה זו( )מתוך 
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מערך שבעת שוברי הגלים המנותקים מול חוף 

תל אביב בין הדולפינריום למעגנת תל אביב )פרק 

(, אשר בעורפם לא 70.71-ג' ו 7.70; תמונות  70.0

התפתחו ֹשרטומות, הוא דוגמא לתכנון טוב של 

חופי רחצה מוגנים: הם מגנים על חופי הרחצה 

חופית -מפגיעת גלים, מדכאים זרימה אורך 

ומותירים בעורפם שטח ימי רחב לרחצה, המופרע 

אך מעט כתוצאה מהתפתחות בליטות חול מהחוף 

שאינן מגיעות אל שוברי הגלים המנותקים )וידה, 

 . Kit et al.,1999(; 0270; רוזן, 7271

יפו בראשותו של י' רבינוביץ -עיריית תל אביב

הזמינה את בניית שוברי הגלים. דרישות העיריה 

כללו הרחבה של רצועת החוף, שהיתה צרה מאוד 

מ' והפיכתה   722-ומשופעת בסלעים רבים, לכ 

לחוף חולי מוגן ובטוח, המתאים לרחצה ושחיה 

במרבית ימות השנה. התכנון המקורי נעשה על ידי 

החברה להנדסה ימית אזרחית )שתכננה גם את 

מעגנת תל אביב(. בניית שוברי הגלים התבססה על 

מיפוי בתימטרי וטופוגרפי, וניתוח סטטיסטי של 

משטר הרוחות והגלים, ששימש להדמיה של 

פעולת הגלים על החוף החולי. הבדיקות נעשו 

באמצעות מודל פיסיקלי קשיח מבטון מחוספס 

)שדימה את המצע הסלעי בחוף(, אשר נבנה 

בטכניון בחיפה, גרגרי ֶאבֹוִניט )שדימו את החול 

בחוף( ושימוש במחולל גלים מכיוונים שונים 

(. נדרשו הרצות מודל 0270; רוזן,  7271)ַויָדה,  

חלופות של מערכות שוברי   72-לבדיקת יותר מ 

קים  גלים מנותקים עד לקבלת פתרונות מַסּפְּ

(, שעל חלקו המזרחי 0270להרחבת החוף )רוזן,  

נסללו כביש החוף ליפו וטיילת תל אביב, וליצירת 

תחום ימי מוגן שבו תנאי רחצה בטוחים )פרק 

70.0 .) 

התכנון הטוב של שוברי הגלים מאפשר פיזור 

וזרימה חופשית לאורך החוף   (diffraction)גלים  

בשטח שבעורפם. החול מוסע ברובו בים ממערב 

לשוברי הגלים, ורק מעט ממנו נכנס ויוצא מבעד 

לרווחים שבין שוברי הגלים. לפיכך ֹשרטומות לא 

 בליטותהתפתחו בעורף שוברי הגלים אלא רק  

היוצאות מהחוף, שהתַיצבו   (spits, salients)חול  

 (.76.71.7111)ג( חוף תל אביב )

. שרטומות.7.13תמונה   

 (.75.1.7111)ד( חוף הרצל, נתניה )צילום: "אופק", 

 
 

 
 

 (.76.71.7111)ב( חוף ברנע, אשקלון )

( ושרטום 31.12.1998שרטום מסולסל ) –חוף דלילה, אשקלון )א( 
(. 2008קטום )מתוך שטדלר,   
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כמעט בלא שינוי בצורתן וממדיהן ומקנות לחוף את  –מ'  72-12עד  –במהירות, אשר משתרעות למרחק קטן מקו החוף 

. צורתן הסימטרית בדרך כלל של בליטות החול מעידה על Kit et al., 1999); 0270צורתו הגלית )סינוסואידלית( )רוזן, 

חופית דרומה מוקנית לשרטומות אסימטריות זמנית קלה )פרק -הרבדת חול שווה משני צדדיהן. בעתות זרימה אורך 

(. ֹשרטומות המגיעים עד לשוברי הגלים לא נוצרו )פרט לשובר הגלים הצפוני(. שוברי הגלים 0.02; תמונה  0.2.7.0

 .70.0המנותקים מתוארים בפרק 

', היה מוצלח מאוד, וכך הוא גם הוערך על ידי קהילת ההנדסה החופית 7272-מחקר זה, שבוצע בתחילת שנות ה 

המקצועית בעולם. מאידך, נפלו בו שגיאות, שמקורן היה בעיקרו באי ידיעה של התנאים האוקיאנוגרפיים בעת ההיא, 

( המתפתחים גם בקרבת שוברי גלים מנותקים, אשר גרמו למקרי טביעה לא מעטים. גם 0.2.0כגון זרמי פריצה )פרק  

לחצה של עיריית תל אביב לסיים במהירות את בניית שוברי הגלים מול החוף הפריע )שובר הגלים הראשון ומעגנת תל 

אביב נבנו לפני סיום הבדיקות(, וכך התפתח שרטום בעורפו של שובר הגלים הצפוני ביותר )מדרום למעגנת תל אביב(, 

 ג'(.7.70( )תמונה 0270אשר נבנה קרוב מדי לחוף לפני תום המחקר )רוזן, 

חופי הרחצה בישראל נבנו שלא לפי כללי תכנון נאותים, ומיקומם הונחה רוב שוברי הגלים המנותקים שבחזית  

כורכר זמינות מול החוף, שמשמשות כתשתית איתנה בניה על שוניות    –טווח  -בעיקר על ידי שיקולים כלכליים קצרי 

וכתוצאה מכך התפתחו   –( 07277 7272לשוברי הגלים, ובניה בעומק מים רדוד ככל שניתן כדי לחסוך בהוצאותיה )ניר, 

ֹשרטומות גדולים, שגזלו מהרוחצים בים את רוב שטח המים המוגן ברוב חופי הרחצה שבעורפם. המערך של שלושת 

( הוא דוגמא לכשל תכנוני, אשר הביא להתהוות קו חוף מסולסל 7290שוברי הגלים בחוף דלילה באשקלון )ַוידה,  

א'(. גם זוג השרטומות הגדולים 7.70)תמונה    (Marcus, 1985a, 1986)ומילוי לא מבוקר של תחום הרחצה המוגן בחול 

 א', ד'(.70.00-ד' ו7.70דוגמא לכשל תכנוני )תמונות בחוף הרצל בנתניה הוא 

רבים משוברי הגלים המנותקים נבנים במטרה ללכוד חול כדי להגן על חופים מורעבים מחול הנתונים לסחיפה 

(. 70.07-ו   77.70ב',  70. 7חופית מעברן של מעגנות גדולות )תמונות  -חזקה, כגון אלה המצויים במורד הזרימה האורך 

שוברי הגלים אכן מִגִנים על החוף שבעורפם, ואפילו מביאים להרחבתו, אבל בנייתם מביאה להרעבת החוף בהמשך 

חופית ומחריפה את הקצב של הרס החוף ואת קצב הסילוק של מעטה החול בקרקעית המפתן -מורד הזרימה האורך 

;0222; צביאלי,  7222; גלילי ושרביט,  7229; אלמגור ופרת,  7222; רון,  7220הפנימי הרדוד בחזית החוף )ליבלר,  

(Sharvit and Galili, 1998  (.7.72)תמונה 

שוברי גלים מנותקים ומטובעים )שראשיהם נמוכים מפני הים ואינם מבצבצים מעליהם( בסגנונות שונים נבנו בכמה 

; 70.0)פרק    7272-7222קיר חזיתה המערבית של בֵרַכת אדם בחוף הסלע בבת ים, שנבנתה בשנים    –מקומות בארץ  

 7221-7220(, שובר גלים עשוי אף הוא מאבן מול חוף ההיפודרום מדרום לחומת קיסריה, שנבנה בשנים  70.0תמונה  

יּוב 70.2; תמונה 70.0.0)פרק   (geotube or geotextile tube(, ולאחרונה, שובר גלים מטובע בנוי מקבוצות שרוולי ֵגיאֹוטְּ

; תמונה 77.0.0)פרק    0279-0277שרוול יריעה גיאוטכנית ממולא בחול( מול חוף ברנע באשקלון, שנבנה בשנים    –

הנחתת גובה  –(. כדי למלא את תפקידם 1.7(. על פי רוב שוברי הגלים המטובעים נבנים ברצועת המשברים )תמונה 77.7

הגלים והפחתת אנרגית הגלים בלא שהם יהוו מחסום הסופג את מכות הגלים העזות וֵיהרסו. יש לתכננם )ממדים וצורה, 

חומרי בניין, גובה מעל קרקעית הים, אופן הנחתם/בנייתם על מצע קרקעית הים ועוד( בזהירות רבה ובעזרת מודלים 

הם נבנו קרוב מדי לחוף   –ספרתיים וקשיחים. תכנון שוברי הגלים שנבנו היה לקוי, ואף לא אחד מהם תפקד כמצופה  

ובעומק רדוד מדי, הם ספגו את מחץ הגלים משום שראשיהם טובעו קרוב מדי לפני הים, וִתחזּור הגלים אחרי הפגיעה 

( גרף וסחף חול רב מקרקעית הים ממערבם. וכך, קטעי שרוולי הגיאוטיוב מול חוף ברנע באשקלון 0.0.0.0בהם )פרק 

(; 77.0)שנה אחרי הצבתם על קרקעית הים )פרק    0272-0279נקרעו, והחולות שהם הכילו התפזרו כבר בסערות חורף  

נמוך מדי, ולכן הבֵרכה שהוא הגן עליה התמלאה בחול   –היחיד ששרד    –שובר הגלים הָותיק של בֵרכת הסלע בבת ים  

(; ושובר 70.0והתרדדה מאוד, וגלי הסערות העוברים בה נשברים קרוב מאוד לחוף ומסבים לו נזקים קשים )תמונה  

 . 0277-0272( נהרס בסערות חורף 'א70.2הגלים המטובע מול חוף ההיפודרום הקיסריה )תמונה 
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מלמ"ק את נפח החול שנלכד על ידי המבנים המזדקרים הימה לאורך החוף          72-אמד בכ   (Golik, 1997b)גוליק  

  –נמלים, מעגנות ותחנות כוח  –תיכוני של ישראל. יתר על כן, חול רב שקבור מתחת למבנים, אשר הגדולים שבהם -הים

ק"מ מרצועת החוף, מתקבע במקומו ונגרע מהמערכת   0אלפי דונמים לאורך כמה מאות מטרים עד  בנויים על  

, (Golik et al., 1996a, b)חופית והנישוב מרצועת החוף אל פנים היבשת. גוליק ושותפיו  -הדינאמית של הזרימה האורך

מהחול, אשר   221-אשדוד, העריכו שכ בקרקעית הים בסביבות נמל    7212אשר חקרו את השינויים שהתחוללו משנת  

, שהיה סוער מאוד. הם 7220-הצטבר במשך מספר שנים שקטות בחזית החוף מדרום לנמל, עקפו אותו במשך החורף ב 

גרגר, אשר מסלול הסעתו קרוב יותר -סברו שמרבית החול הנלכד מעברו של המכשול שבמעלה הזרימה הוא חול גס 

לחוף )בתחום רצועת המשברים(, בעוד שרוב החול העוקף את המכשולים המזדקרים הימה למרחק רב הוא חול          

(. כתוצאה מכך, יציבותו של 7290גרגר, שמסלול הסעתו רחב יותר ומגיע מערבה, מעבר לרצועת המשברים )פריד,  -דק

החוף שבמורד הזרם, אשר לאורכו נרבד החול הדק שעקף את הנמל, קטנה, שכן גלי סערות החורף מסלקים אותו בקלות 

מ"מ( בקרקעית הים   2.07-גרגר )חציון גדול מ -מ"מ( וגסי   2.0-2.71גרגר )חציון  -מן החוף. מציאותם של חולות בינוני 

גם לאורך החוף שמצפון לנמל ג , ובזמנים שונים (Birnbaum, 1995, 1996a, b)סביב ראשו של שובר הגלים הראשי  

(Zwamborn, 1996b)  ( עומדת בסתירה 0.7.7, והתפלגות גודל הגרגר של החולות בחופים מצפון לנמל אשדוד )פרק

 לסברה הזו.

הקטנת נפח החול המוסע עקב כריה ועקב לכידת החול מאחורי מבנים שמזדקרים מקו החוף הביאה גם כן לגריפה 

וסחיפה של חלק נכבד משכבת החול ברצועת הליחוך ובקרקעיתה של חזית החוף המורעבת. במקומות רבים שכבת 

שנה, נחשפו   01חוף וסלעי כורכר, אשר היו מכוסים בשכבת חול עד לפני  -ומשטחי טין וחרסית, אבןהחול נגרפה כליל, 

;             0272שרביט,    –; בחזית החוף  77.01-ג' ו -א' 1.0ותמונות    7222כספא, מידע בע"פ,  -י' טור   –)ברצועת הליחוך  

(. כמו כן נחשפו שרידים ארכיאולוגיים רבים, שהיו קבורים 7222כספא, א' גלילי וי' שרביט, מידע בע"פ,  -י' טור 

(, 0.00עתלית )עתלית ים(, שבו נתגלו מבני אבן, באר )תמונה  בקרקעית הים הרדוד. על אלה נמנים כפר ניאוליתי מול  

מתקנים שונים, מוקדי שרפה, עצמות 

חיות, כלי אבן וצור, קברים )תמונה 

( ושרידים רבים של צמחים 7.70

, וספינות Galili) (et al., 1993aוזרעים

ף  רך חו לאו יהן  ומטענ טרופות 

(. 0.0)פרק    (Linder, 1992)הכרמל  

נתגלו גם כן שרידים ארכיאולוגיים 

חלקי ספינות טרופות רבים, הכוללים 

מהתקופה הרומית עד התקופה 

לפנה"ס עד   20המוסלמית הקדומה ) 

לסה"נ( בקרקעית הים מצפון   209

למעגנת אשקלון )גלילי ושרביט, 

7222  ;Sharvit and Galili, 1998 (

 (. 77.0)פרק 

 

 סחיפה-הזנת חול בחופים מוכי – 7.0פרק 

(, הרעבת חופים )היינו יצירת חסר בהספקת חול לחופים( בין אם היא טבעית, למשל, עקב 7.7כאמור לעיל )פרק  

שינויים במשטר הרוחות, הגלים והזרמים, או שהיא תוצאה של פעילות האדם, כגון כריית חול מן החופים והצבת 

מכשולים על דרך החול בים הרדוד לאורכם, מביאה לשינויים מורפולוגיים בחופים. השינויים המורפולוגיים, בהם 

 . שלד בבית קברות של כפר ניאוליתי טבוע, שנחשף בעקבות הסילוק1.77תמונה 
   (.7196גלילי, ‘ של כיסוי החול מקרקעית הים )צילום: א
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נדידה של קו המים אל היבשה )ִהָצרּות החופים( וגידוד של צוקי חוף בעורף החופים בצד היבשת, וסילוק חול מקרקעית 

הים הרדודה וחשיפת תשתיתה הסלעית בצד הים, בולטים ומתמידים יותר ואף מתקבעים ככל שהשפעתם של השינויים 

 הגורמים להרעבת החופים גדולה יותר וִמשכם )זמן השפעתם( ארוך יותר.

שינויים מורפולוגיים זעירים נרפאים ברובם הגדול בתהליכים טבעיים במהירות רבה. כך, ִהָצרּות חופים בחורף 

         1.0; תמונות  1.0.7זמן ששומרת על רוחבם הממוצע של החופים )פרק  -והתרחבותם בקיץ הן תופעה עונתית קצרת 

(. עיריות ומועצות מקומיות, שבתחומיהן חופי רחצה מוכרזים )תל אביב, חיפה, הרצליה ואחרות( שומרות על 1.1-ו 

חול בתחומן, באמצעות -רוחב חופיהן באמצעות שינוע עונתי של חולות, הנחפרים טרם עונת הרחצה בחופים צוברי 

משאיות וטרקטורים אל חופים צרים, שבהם הם מוטלים ומפוזרים באמצעות דחפורים כדי להרחיבם. הניסיון שנצבר 

מ"ק למטר רץ בחוף, המבוצעת בראשית האביב, מאפשרת לציבור  022-מראה כי הזנת חול מיובא בחופים בכמות של כ

ֵלהנות מחופי רחצה רחבים בעונות הקיץ והסתיו. נפח החול המיובא, שמגיע לאלפי מטרים מעוקבים ויותר, נקבע על 

ידי אגפי התפעול ומחלקות החופים של הרשות המקומית, בדרך כלל ללא הסדרה וידיעה של גורמי המקצוע במשרד 

להגנת הסביבה האמונים על הגנת הסביבה החופית. חפירת חול מחופי המקור בשנים שבהן לא מצטבר בהם מספיק חול 

 (.0272עלולה להביא לסחיפת חולותיהם בחורף הבא ולפגיעה קשה בהם )צביאלי, 

חופית בצדם של מבנים ימיים גדולים, -ריפויים ושיקומם הטבעיים של חופים מורעבים מחול במורד הזרימה האורך

המזדקרים הרחק הימה וחוסמים את שטף החול, איטי מאוד, וסביב מבנים גדולים מאוד, כמו נמלים, הוא אינו אפשרי 

. מקורות החול להזנה הם בחופים אחרים (sand beach nourishment)אלא בהזנת חול ממקורות חיצוניים אל החוף  

חופית או לאורכם, כגון שוברי -ובצברי חול ששקע על קרקעית הים ובצד המכשולים הפונים למעלה הזרימה האורך 

גלים של נמלים ומעגנות. הזנת החול מתבצעת לפי הצורך ברציפות לאורך זמן או מעת לעת באמצעות משאיות להסעתו 

ודחפורים לפיזורו, צינורות קבועים שדרכם נשאב החול או אניות ורפסודות, שחופרות, צוברות ומפזרות את החול 

ב'(. החול מוטל, מותז או מומטר ככל שניתן 71.72-ו   7.71בהטלה או בהתזה והמטרה באמצעות צינור גמיש )תמונות  

סמוך לקו המים משום שחול, 

מ',   1-המוזן בעומקי מים גדולים מ 

נסחף ברובו ומתפזר על קרקעית 

הים ו/או נרבד בחופים רחוקים 

 (. 0272)צביאלי, 

וצביאלי  Biביתן  tan and)  

Zviely, 2020   )וִצטוטי מקורות שם

רכזו את המידע על הזנת חופים 

בחול מיובא. מטרותיה העיקריות 

של הזנת חול הן שמירה לאורך זמן 

על חופי הרחצה, הגנה על הצוקים 

ם  י י  נ מב ל  ע ו ם  י החופ רף  בעו

חופיים ומניעה של הצפות הים. 

הזנת חול חוזרת מפחיתה סחיפה 

 מהחופים מבלי לפגוע במבני מגן קיימים. יעילות ההזנה תלויה במספר גורמים:

 מפרצים גדולים ורחבים או מפרצונים זעירים.  –. המורפולוגיה החופית: חוף ישר, חלק ופתוח לגלים או חוף מפורץ 7

והשפעת כל אלה על   ) (storm range levelגובה, תדירות וכיוון הגלים, כולל מפלס נחשולי סערה  . אקלים הגלים:  0

 שיעורי סחיפת החול.

. התאמה של הגרנולומריה והמינרלוגיה של חולות ההזנה לחולות החוף המוזן. התאמה זו הכרחית להצלחת ההזנה. 0

חול מלאכותית מצפון . הזנת 1.75תמונה 
לנמל אשדוד ומראה החוף )מבט מצפון( 

 EDT Marineבסיומה )צילומים:
Construction מתוך  – 7177, מאי

 (.7177צביאלי, 
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הזנה בחולות שהם דקים מחול החוף המוזן נסחפים בקלות יותר מהחול המקומי. בעוד שתוספת חול גס יותר 

רידּותו  גדול   0-7.1של החוף המוזן. גודל הגרגר של החול המיובא חייב להיות לפחות פי   durability)(מאריכה את שְּ

מגרגרי החול המקומי. הרכב מינרלוגי שונה מזה של החול המקומי עשוי לגרום לשינויי צבע ומשקל יחסי )סגולי(. 

משקל יחסי גבוה יותר של המינרלים בחול המיובא עשוי להאט את הסחיפה אבל עלול לגרום לגידול חלקו של 

 הגרגר, שמרובים בו צדפים וחלוקים. -החול גס

 (average durability)חול תלוי בנפח )מ"ק למטר חוף( החול המיובא. ֹשרידות ממוצעת -. זמן שרידותו של חוף מוזן 0

מוגדרת כמחצית הזמן החולף עד להיוותרות מחצית נפח החול שיובא אל החוף. הֹשרידות הממוצעת נמדדת:       

או )ב( בחישוב כמות החול הנותר מן החול   (refill))א( בזמן שחלף מאז הזנת החול האחרונה עד לצורך בהזנה חוזרת

המיובא כאחוזים לשנה. בפועל אין מחשבים כמויות אלה עבור כל קטע חוף, אלא משתמשים בערך אמפירי )ִנסיוני( 

מ"ק למטר חוף )תוך הכללת אקלים הגלים   00222-ל   122ממוצע ממדידות בחופים שונים. ערך ממוצע זה הוא בין  

 ושאר מאפייני החוף(. 

היא גורם חשוב מאוד בכדאיות ההזנה, הנקבעת על ידי מרחק    (reservoir availability). זמינות מקורות החול המיובא1

 הסעת החול ומספר הפעולות הנדרש. 

בין אלה ניתן למנות .   (supporting coastal structures). הצורך בהזנת חול חוזרת פוחת בנוכחות מבנים ימיים תומכים2

שוברי גלים מנותקים, דורבנים, סוללות או מבנים חופיים אחרים, אשר מקטינים את הצורך בהזנה ומאריכים את זמן 

 הֹשרידות. 

( והוא 0.1.0פרק  –מ'  2.0-2.71חוף הים התיכון בישראל שטוח ברובו הגדול, ֵשעורי הגאות והשפל לאורכו נמוכים )

(, שמכים בו וסוחפים את 0.0.0.0( וגלי גיבוע גבוהים יחסית בקיץ )פרק  0.0.0.0נתון להשפעת סערות בחורף )פרק  

חולותיו. יתר על כן, מבנים חופיים רבים שנבנו לאורכו חוסמים את שטף החול הליטורלי לאורכו ומסייעים ליצירת 

החופים   –(. מספר ניסיונות לשקם כמה מהחופים שהוכו קשה נכשלו  7.1חול במורד זרימתו )פרק  -חופים מורעבי 

(, 77.01-ו 07.77 7.71ולכאורה שוקמו )תמונות שהוזנו בחול )בדרך כלל באביב או בסתיו( אכן התרחבו בעשרות מטרים 

אולם בתוך שבועות עד חודשים ספורים סחיפת חול שוב התחדשה בהם, ובסוף החורף הבא נסוג קו המים וחזר 

לקדמותו. מבצעי הזנת החול בחוף ברנע בצפון אשקלון, חוף אשדוד מצפון לנמלי אשדוד וחוף קריית חיים מעבר לנמלי  

לא נערכה   –. כשלונות מבצעי ההזנה בחול נבעו מתכנון לקוי  7.1חיפה בדרום מפרץ חיפה מתוארים בקצרה בפרק  

השוואת גודלי גרגר בין החול המקומי והמיובא, נפחי החול המיובא שהוזנו היו קטנים הרבה מהדרוש וסחיפת החול 

מ"ק ליום בחוף קריית  127-מ"ק ליום בחוף אשדוד ו 70072מ"ק ליום בחוף אשקלון,  010מהחופים היתה מהירה מאוד )

 .(Bitan and Zviely, 2020)( 0272מ"ק ליום אחרי נובמבר  00022-ו 0272חיים עד נובמבר 

 

 . האם מאזן החול הוא גרעוני?7.1

אפשר לקבוע אם נסיגת קו החוף היא תוצאת של עליית מפלס הים או של גרעון -כאמור, מניתוח מאזן החול בלבד אי

(. מאזן חול גרעוני יכול להיות תוצאת פחיתה בהספקת החול לתא החופי, אם בגלל התדלדלות 7.0פרק  במאזן החול ) 

מקורות החול ואם בגלל פעילות אנושית שפוגעת בשטף החול הטבעי לאורך החוף )כריה מסיבית של חול מהחופים או 

בניית מכשולים גדולים על נתיבו הימי של החול(. עליית מפלס הים לכשעצמה תעתיק את קו החוף מזרחה, אבל היא 

 אינה חייבת לפגוע במאזן החול.

בקצב ממוצע של             02-עד סוף המאה ה   72-כללית, מפלס פני הים באגן הים התיכון עלה מאז אמצע המאה ה 

(. מדידות שעתיות רצופות, אשר נערכו 0.1.7)פרק    (Klein et al., 2004a; Klein and Lichter, 2009)מ"מ לשנה  0.1-2.1

, עלייתו 7227-7221, מצביעות על שינויים מזעריים במפלס הים בין השנים  7221-בישראל לאורך עשרות שנים החל מ

(. המדידות האלה מצביעות על 0.1.7)פרק    0272-7220ס"מ בשנים    72.1והאצתה לכדי    7227-7277ס"מ בשנים  2-בכ

טווח של עליית מפלס הים, שאין לו השפעה על מאזן החול לאורך התא החופי -נסיגה של קו החוף כחלק מתהליך ארוך
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מ"ק   7220222-920222של הנילוס, או שהשפעתו מזערית. השעורים השנתיים היציבים של הספקת חול למפרץ חיפה ) 

( ונפחי החול הגדולים שנחפרים 0222ב'; צביאלי,  0220צביאלי ושות',    –השנים האחרונות    10222לשנה במשך  

מ"ק לשנה, ונפח חול   010222-710222ומסולקים מידי שנה מהמעגנות והנמלים לאורך החוף ומנתיבי הכניסה אליהם ) 

          77.0-0; ראו גם כן תאורי מעגנות בפרקים  0220ד' צביאלי, מידע בע"פ, אוגוסט    –הרבה יותר גדול מנמל אשדוד  

 ( אף הם שוללים קיום של מאזן חול גרעוני. 70.0-ו

' )פרק 7212-' וה 7202-עם זאת, נסיגה ברורה של קו החוף התחוללה בעקבות כריית החול האינטנסיבית בשנות ה 

' בעקבות בניה והרחבה של נמלים ומעגנות גדולים, אשר מזדקרים הימה וחוסמים את שטף החול 7222-(, ומשנות ה7.0

חופי. נסיגת קו החוף אינה נצפית בקלות משום שהיא מתחוללת בדרך כלל לאורך קטעי חוף ארוכים במקביל -האורך 

לקו החוף המקורי ומשום שהתקדמות קו המים לעבר היבשה מוחקת עקבות של קווי חוף קודמים. ניתן לתעד התקדמות 

רק היכן שנותרו סימנים לחוף קדום או היכן שמבנים, אשר נבנו רחוק מקו המים, או צמחיה,  –ולפעמים גם לתארכה   –

השנים האחרונות  12שאיננה הלופילית )עמידה לרסס גלים מלוח(, קרובים אליו מאוד. העדויות לנסיגת קו החוף במשך 

כך קיר   –(  70.0-ו   070.2  077.0.0  07.7  0.0מגוונות: )א( נדידה של קו החוף שניתן לָאמדה ולעתים אף למדדה )פרקים  

מ' מהצוק החופי )תמונה   01-כשהוא מרוחק למעלה מ   0271מוצאו של הנקז בחוף ברנע באשקלון, שנהרס בראשית  

(, וכך בקטע 77.1-ו   77.0בעבר( בחוף זה )תמונות    Holiday Inn) Harlingtonג'( וִהָצרּות רכס הכורכר ממערב למלון7.77

החוף מצפון לחורבות נמל קיסריה ההרודיאני, שבו התפתח מפרץ גדול, אשר קטע והרס את אמות המים הרומיות, 

(; )ב( גידוד ונסיגה של קו הצוקים בעורף 70.77-ו 070.2 7.2 '0א0.02; תמונות 70.0-ו 7.0שהובילו מים אל העיר )פרקים 

ב', 0.79; תמונות  2.1החוף, המלּוִוים בגלישות של כורכר חולי פריך מהצוקים והתמוטטות מבנים שנבנו עליהם )פרק  

(; )ג( גריפה וסחיפה של שכבת חול בעובי של מספר מטרים 77.72-ו   077.7  77.7א',  02.00  02.07  02.00  02.02  2.72

            077.01  07.77  07.72  07.7  1.2ג',  -א' 1.0מרצועת החוף החולית, אשר הביאו לחשיפה של שכבות קבורות )תמונות  

(; )ד( ועדויות עקיפות להסעת 7.70-ו   00.00  0.00( ושרידים ארכיאולוגיים רבים, שהיו קבורים בהן )תמונות  70.00-ו 

 (.7.0; תמונה 7.0נפחי חול גדולים מחזית החוף אל ירכתי החוף )פרק 

“, חוק הזיפזיף ” , השנה שבה נאכף  7220-כאמור לעיל, נסיגת החוף מזרחה בעקבות כריית חולות החוף נבלמה ב 

הכריה    -מחופי ישראל. אכיפת החוק הביאה לריפוי ושיקום של רבים מהחופים מוכי האוסר לחלוטין כריית חול  

האלה והתרחבו עד כדי מחצית מרוחבם המקורי כתוצאה מהספקת חול שנים ָשבּו החופים    72-(. בתוך כ 7.7)תמונה  

. קו המים התייצב, שנתהווה בין תהליכי הצטברות החול וגריפתו טבעית, והמצב כיום מצביע על שיווי משקל חדש  

(. כך, למשל, שעור הנסיגה (Rosen, 1998b; Golik and Rosen, 1999מ'    72-וכיום הוא נודד בתוך רצועה שרוחבה כ 

ס"מ בשנה, פחת                07היה    7270השנתי של קו המים בחוף בית ינאי )שמדרומו לא כרו חול חופים רב(, אשר עד  

שב חוף הכרמל, שנפגע מאוד   7272(, ועד  Zviely and Klein, 2004ב';  0220ס"מ בשנה בלבד )צביאלי וקליין,    72-ל 

(. שכבת החול על פני חזית החוף אף היא שבה 7229מ' )חיימי,    71מכריית חולותיו, והתרחב בשעור ממוצע של  

חופי לפחות חלק מהממצאים הארכיאולוגיים שהיו -והתעבתה במקומות רבים, וכיום מכסה החול המובא בזרם האורך 

מ' שוב מכסה את הכפר הניאוליתי שנחשף מול עתלית   0.1שנה. כך, למשל, שכבת חול בעובי    01-01חשופים לפני  

 (.0220( )ד' צביאלי, מידע בע"פ, אוגוסט 7.70-ו 0.00; תמונות 0.0)פרק 

להלן תאור קצר של החופים לאורך החוף מדרום צפונה, ובהם תאוריהם של מבצעי הזנת חול מיובא לחופים בצפון 

 :0277עד  0271מזרח מפרץ חיפה בשנים -אשקלון, החוף שמצפון לנמלי אשדוד וחופי קריית חיים בדרום

עריש        -החופים המורעבים במורד הזרם ממזרח לדורבנים המגנים על שני הפתחים של סבחת ברדאוויל, נמל אל 

 El Banna and–בחופה המזרחי    70-בחוף העיר המערבי ו  79עריש בצפון סיני )-הדורבנים, שנבנו לאורך חוף אל 07-ו 

(Hererer, 2009 .ואלה שמצפון לנמלים והמעגנות לאורך חופי עזה וישראל עדיין לא נרפאו או שהם נרפאו רק בחלקם ,

 (,Abu-Alhin and Niemeyer( 7222-7220החוף שמצפון לנמל הדייגים בעזה הוצר בשעור ניכר אחרי בנייתו )בשנים  

המים, המתוכנן להיבנות בחוף שייח' עג'לון מדרום לעיר עזה, -( ופגיעתו של נמל עזה עמוק7.9; תמונה 7.7)פרק  2009)
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חופים אחרים, המצויים מצפון .  Zviely and Klein, 2003)א';  0220צפויה להיות קשה הרבה יותר )צביאלי וקליין,  

 למעגנות מזדקרות הימה או היכן שנמלים ומעגנות צפויים להיבנות, עתידים להינזק. 

ק"מ. נדידות קו המים   0-(, שאורכו כ 77.70באשקלון טרם נבלמה נסיגת חוף ברנע מצפון למעגנת אשקלון )תמונה  

וקו הצוק בחוף זה אמנם לא נמדדו באופן שיטתי, אך מדידות אקראיות ותצפיות רבות מלמדות על נזק רב שנגרם לחוף 

נהוראי ולונדון,   –   0277-7290מ' )בשנים   12-00. קו המים נסוג כדי  7220-7220מאז בניית מעגנת אשקלון בשנים  

ק"מ מצפון לשוברי הגלים שמצפון למעגנה, וקו   7-(, כאשר עיקר הנסיגה הייתה עד כ 00279  0277; נהוראי,  0272

(. דרכים שירדו לחופי הרחצה 00279  0277נהוראי,    –  0277-7227מ' )בשנים    00-70הצוקים בחוף ברנע מצפונה נסוג  

ומבנים שהיו בחוף ובעורפו נהרסו או ניזוקו, ושכבת חול עבה נגרפה מרצועת הליחוך ביבשה ומהחוף הקדמי הטבוע 

(. הרס החוף הצפוני באשקלון והרס הצוק בעורפו הולכים 77.9-ו 07.72 07.77 7.72ב', 0.79; תמונות 77.0-ו 7.0)פרקים 

ונמשכים, ואף התגברו בשנים גשומות עקב סחיפה חזקה על ידי מי נגר ומפולות סלע גדולות ותכופות מצוקי החוף )א' 

שדווחו בעיתונות היומית(. נסיגתו המהירה של   72-70.77.0272-; נזקי הסערה מה 0220מרכוס, מידע בע"פ, אוגוסט  

הזינה החברה   72.9.0271-ל   2.7.0271חוף ברנע וגידודם המהיר של צוקי ברנע חייב את ייצובו של החוף. בין  

מ' צפונה   712-מ' מחוף ברנע )החל מ   722הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ לראשונה קטע באורך  

מ"ק חול, שנחפרו מבֵרכת   770022-לשובר הגלים המנותק האחרון שמצפון מעגנת אשקלון, אשר נשבר ושקע( ב 

מוקדים בין קווי   0-מ' מקו המים ב   0-2(. החול הומטר לעומק  77.70)תמונה  “  רוטנברג ” ההשקטה של תחנת הכוח  

הטילה   7-07.20.0277-(. כמו כן, ב 0272ונדחף אל החוף בעזרת דחפורים )נהוראי ולונדון,   770022-ו 770022הרוחב 

(. 0279מ' )נהוראי ולונדון,    9.1-2.1(, בעומק  77.70מ"ק חול, שנחפרו בנמל קצא"א )תמונה    070912חברת החשמל  

מ' ממנו, שהייתה מתונה טרם הזנת החול, נעשתה תלולה יותר אחרי סיומה, והחוף   022צדודית החוף מקו המים עד   

, וחולו 00.0.0272-נסוג החוף חזרה לרוחבו המקורי כבר ב   0272-0271מ'. בהשפעת הסערות בחורף    02-התרחב בכ 

מ"ק               770222  –מ'. כמויות חול קטנות    2-7מ' מהחוף והתפזר על פני קרקעית הים בעומק    022-12נסחף למרחק  

, בהתאמה, בשאיבה 0272ובדצמבר    0272אשר הוזנו לחוף זה בפברואר    –מ"ק מאגנּה של מעגנת אשקלון    70999-ו 

ק"מ, שהונח לאורך שפת הים )נהוראי ולונדון,   7-( דרך צינור פלסטי באורך כ 77.70מפתח מעגנת אשקלון )תמונה  

 ,Bitan and Zviely; 0272(, שוב הביאו להתרחבות מסוימת של החוף, אך גם היא לא שרדה זמן רב )צביאלי,  0272

LiDARשוב נצפו )בעזרת מערכת    0277-ו   0272(. בחורפי השנים  2020
2.0

ארועי התמוטטות וגריפת דרדרת לאורך           )

 (.0272ק"מ של חזית צוקי החוף מצפון למעגנה )כץ ושות',  0

החול שמדרום לנמל -באשדוד )( שונה מיתר המעגנות לאורך החוף בגלל מיקומה בחוף צובר “  מעגנה הכחולה ”ה 

א'(, ויש צורך בחפירת חול וסילוקו מפתחה, שנרדד 77.00-ו   77.00ותמונות    77.0פרק    –ק"מ בלבד ממנו  0.2אשדוד )

 לעתים קרובות. 

ק"מ ממוצא  7.1-ק"מ מצפונו של נמל היובל, המרוחק כ 7-נדרשה הזנת חול לקטע חוף באורך כ 0220-0222בשנים 

( 77.01)תמונה    (Golik et al., 1996a)שבעבר נפגע מאוד מכריית חול מסיבית  “,  אשכול ” מי הקרור של תחנת הכוח  

 Holiday Inn;)מקודם  Harlington. נסיגת צוק ברנע מתחת למרפסת התצפית מול מלון 1.76תמונה 
 (.7171)מתוך נהוראי,  7171-7177בשנים  ‘(מ 75 , גובה71997517777777צ “נ



711 

המכשול הגדול ביותר על דרך החול בחוף ישראל, שחוסם חלק  –וכיום הוא סובל מנמלי אשדוד המזדקרים הרחק הימה 

(. אפשר מאוד שנמל הדרום, הנבנה כיום 77.00-ו   02.2  2.1; תמונות  7.0-ו   2.0חופי )פרקים  -נכבד משטף החול האורך 

(, יחסום לחלוטין את שטף החול צפונה כאשר תושלם 77.00( בהמשכו של נמל היובל מצפונו )תמונה 0202)אוקטובר 

מ"ק חול, שנחפרו              7020222הטילה חברת נמלי ישראל )חנ"י( מול חוף זה    0220-0227(. בשנים  2.0בנייתו )פרק  

מ' מדרום לנמל מול חוף העיר אשדוד. שיפור ניכר חל בחוף זה. העברת החול  72-2פעמים מקרקעית הים בעומקים  0-ב

)צביאלי,  0227-בגלל נסיגה בת עשרות מטרים בחוף העיר אשדוד, אשר נגרמה בסערות חורף חזקות ב 0221-הופסקה ב

0272  ;(Sladkevich et al., 2008, 2009  השנים הבאות הצליח שטף החול לעקוף בחלקו הגדול את הנמל   2. במשך

מ"ק חול, שנחפרו  0700222-, ו0277אוגוסט -(. הזנת החול בחוף זה חודשה במאי2.2-ו 2.1; תמונות 77.0-ו 2.0)פרקים 

(. החול 7.71מ"ק(, הומטרו לאורכו והרחיבוהו )תמונה  0710222מ"ק( ומאגני נמלי אשדוד ) 220222מחוף העיר אשדוד )

. מיפוי ) Bitan and Zviely, 2020;  0270וקו המים חזר לקדמותו )צביאלי,   0277שהוזן נסחף כולו מן החוף כבר באביב 

, הראה שמחצית מנפחו סולקה מהחוף ששוקם והמחצית השניה נדדה מערבה אל פני 0270בתימטרי, שבוצע ביולי  

סחיפת החול מן החוף נמשכה ותשתיתו הסלעית )דרגשי        (. 1.7)תמונה    ) (Sladkevich et al., 2012החוף העמוקים  

ק"מ צפונה. בנסיבות אלה הוחלט לא להמשיך בפעולות ההזנה ולחקור את  7( נחשפה עוד כדי 77.01תמונה  –חוף -אבן

(. חולות נוספים, שהועברו 0272; צביאלי,  7.70.0279הסיבות לסחיפת החול המהירה מהחוף )ד' צביאלי, מידע אישי,  

מ"ק( הומטרו אליהם לעומקים   7220222)   0272מ"ק( וספטמבר    7200222) 0270מאי -אל החופים מצפון לנמל באפריל

מ'. העברות החול האלה נועדו לרפא את החוף ולהמשיך ולקיים את שטף החול בצדו הצפוני של הנמל,   1-רדודים מ 

 (.0272שפונה אל מורד הזרימה החופית )צביאלי, 

(, אשר הצרה 70.0פרק    –  7220-7222מצפון לשוברי הגלים של מעגנת הרצליה )נבנתה בשנים  המים הנסיגה של קו 

משטחה,   01-011-וגרמה לצמצומה ב   7222-7222מ' בין השנים    71-70ק"מ בשיעור    7.1את רצועת הליחוך לאורך  

נבלמה וקו המים התייצב. בעונת החורף הים אמנם מציף את רצועת החוף בין מלון השרון ואפולוניה )מספר פעמים הוא 

גרגר, אך בסוף עונת הקיץ -( ומותיר בה רק חלוקים גסי0.70אף מגיע עד בסיס הצוק לכל אורכו(, גורף את החול )תמונה 

 (. Klein and Zviely, 2001; 0222מ' במקומות אחדים )צביאלי,  02החוף חולי ורחב יחסית, עד 

שוברי גלים מנותקים מצפון למעגנות, כגון אלה שנבנו מצפון למעגנות אשקלון והרצליה, צוברים חול רב, מרחיבים 

(, אך הסעד הוא מקומי וההרס מועתק צפונה לחופים מרוחקים 70.07-ו 77.70ב', 7.70את החוף ומונעים גריפה )תמונות 

 שאינם מוגנים.

ִרים כדי  במפרץ חיפה חוסם נמל חיפה את שטף החול מזרחה, והחולות, שנרבדים לאורך שוברי הגלים של הנמל וִנכְּ

(. התרחבות חוף קריית 2.9-ו   2.7; תמונות  2.1לבנות את מסופי הנמל, אינם מגיעים לחוף המפרץ המזרחי כבעבר )פרק  

 7202מ' לשנה בממוצע, נפסקה עם תחילת בנייתו של נמל חיפה בסוף    0.1היה    7209-7920חיים, ששעורה בשנים  

  77.7.7176דרומה בחוף יהודית נאות בקריית חיים: )א( אחרי סחיפת חולו ביום . מבט 1.71תמונה 
 )צילומים: ד' צביאלי(. 77.5.7176)ב( ואחרי הזנתו בחול ביום 

 ב א
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(. 2.9; תמונה  71.0.7-ו   2.1)פרקים    Zviely et al., 2007, 2009a);  0222; צביאלי,  0222א', ב',    0220)צביאלי ושות',  

מ'   02-מזרחי של מפרץ חיפה, ִכלתה יותר מ -סחיפת חופים חריפה, שהתפתחה בתריסר השנים האחרונות בחוף הדרום 

מרוחבו במקומות אחדים לאורכו. סיבותיה, שעדיין אינן ברורות לגמרי, הן כנראה הארכתו של שובר הגלים הראשי של 

(. הזנת חופיה של קריית חיים 71.72; תמונה  71.0( )פרק  (Bitan and Zviely, 2020נמל חיפה ובניין מסוף המפרץ  

 7.0“ תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )תש"ן( ” שנפגעו בחול מיובא נדרשה כדי לשקמם, בייחוד בחוף חוות המכלים של  

 בצפונה.   7.2“כאן”ו 7.1“נאות יהודית”( בדרום הקריה וחופי הרחצה 71.2)תמונה 

מ' בחופים האלה תוארו   0-2לאורך רצועת החוף הטבועה בעומקי מים    0277-ו   0272מבצעי הזנת החול בשנים  

מ"ק חול, שנחפרו מקרקעית   720222פוזרו    0272. באפריל ומאי  )(Bitan and Zviely, 2020וסוכמו על ידי ביתן וצביאלי 

מ"ק חול   010222 –(, לאורך חופי הקריה 2.9-ב' ו2.0הים בצדו החיצוני של שובר הגלים הראשי של נמל חיפה )תמונות 

( 0277מ' בחופי הרחצה )צביאלי,    012-מ"ק חול לאורך כ   010222-( ו 0272תש"ן )צביאלי,   מ' בחוף   012-לאורך כ 

מ"ק חול, שנחפרו גם כן מקרקעית הים בצדו החיצוני של שובר הגלים  7220222פוזרו  0272(. באוקטובר 7.77)תמונה 

זווית לאורך -מ' בחוף תש"ן. בתום הזנת החול נוצר חוף )שרטון( בצורת משולש קהה  122הראשי של נמל חיפה לאורך 

גלים החל לסחוף חול מהחוף אחרי ימים אחדים בלבד, ורובו הוצף בתוך -מ'. ים גבה   02-חוף זה, שהרחיבו ביותר מ 

סחפה את רוב החול שנותר בחופים,   0272פחות משלושה שבועות. סערת גלים קיצונית בעוצמתה בתחילת דצמבר  

והותירה רצועת חוף יבש צרה בלבד לאורך חלקה הדרומי של הגדר בחוף תש"ן, שגם היא נסחפה והוצפה עד סוף 

מ"ק חול, שנכרו מצפון לשובר הגלים הראשי של נמל פולינום  7910222) 0277החורף. מבצע הזנת חול נוסף במאי ויוני 

עד מרכז חוף “  חלוצי התעשייה ” מ' בקטע החוף שמדרום לנקז    222-ב'( לאורך כ 71.2תמונה    –החדש של חיל הים  

, שבעה 0279מ' בממוצע. חוף זה שרד עד סוף הסתיו, אך כבר באמצע ינואר    02-תש"ן שוב הרחיבה את החוף הזה ב 

( הים מציף בקביעות את דרום ומרכז חוף תש"ן עד 0202חודשים אחרי ההזנה, חולו שוב נסחף והוא הוצף. כיום )מרץ 

 (.Bitan and Zviely, 2020; 0272מ' )צביאלי,  022-לגדר תש"ן לאורך כ

 

 המסקנות:

  מאגרי החולות על קרקעית הים מול מוצאי הנילוס גדולים דיים כדי להבטיח הספקת חול מתמדת בקצבים דומים

 (. (Rohrlich and Goldsmith, 1984לקצב הנוכחי לאורך התא החופי במשך מספר מאות שנים 

  הספקת החול הרצופה בשעורים שנתיים יציבים למפרץ חיפה וריפוים המלא או החלקי של רוב החופים שנפגעו

גרעוני לאורך חופי צפון סיני וישראל, אשר לא השתנה במשך אלפי -מכריית חולות בעבר מצביעים על מאזן חול לא

 שנים. 

  הספקת החול הרצופה בשעורים שנתיים יציבים למפרץ חיפה, ריפוים המלא או החלקי של רוב החופים שנפגעו

(, חוסר עדויות לשינויים מהותיים ברוחב החופים שלא נפגעו מכרייה 7.7; תמונה  7.7מכריית חולות בעבר )פרק  

_________________________ 
7.0 

'( של 7%%0-הוא שמה החדש )משנות ה   Petroleum and Energy Infrastructures Ltd, PEI) –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )תש"ן 
–ירשה את הזכויות והנכסים של חברת הנפט העיראקית  “ שירותי נפט בע"מ”'. חברת 7%70-שהוקמה בשנות ה“, שירותי נפט בע"מ”חברת 

Iraq Petroleum Company (IPC(  ְרכּוְך בעיראק עד חיפה והקימה את מתקני אחסון   7%71-7%77, שהניחה בשנים את צינור הנפט מכִּ
הדלקים הראשונים סמוך לנמל חיפה. החברה, שניהלה את בית הזיקוק במפרץ חיפה, מנהלת ומפתחת את מערך קווי הדלק ונמלי הדלק 

 הגולמי והתזקיקים של ישראל ומובילה את בניית תשתיות הדלק והאנרגיה בישראל.
. החוף הוכרז       71.7.7117-71.7.7117חוף יהודית נאות מצפון לחוף המכלים קרוי על שם השרה לאיכות הסביבה בתקופה    1.5
ברשימת   711. החוף מטופח, הוא מדורג  7176. החוף ומתקניו נהרסו בסערה קשה בשנת  7111-ואחרי שיקום נפתח ב   7115-ב 

מ'(, סככות צל, אדניות פרחים ומספר מסעדות. בהמשכו החוף   751  -מגדלי הצלה, טיילת קצרה )כ  7חופי הרחצה בישראל ובו 
 “.חוף קריית חיים”מ'. קודם לכן היה שם החוף  65הנפרד )חוף הדתיים(, שאורכו 

חוף כאן הנו החוף הצפוני של קריית חיים, הגובל בחוף קריית ים. החוף היה אתר בילוי אהוד בזכות קרבתו לים ומתקני   1.6
המים הרבים )"פארק המים"( שנבנו בו. במהלך השנים נבנו במקום מבנים בלתי חוקיים ותוספות בנייה ללא היתר, ובשנת 

נכנס לתוקף צו לסגירתו לבקשת עיריית חיפה. לאחר הפסקת הפעילות במקום התדרדר מאוד מצב התחזוקה בחוף, הוא  7177
ננטש והוזנח ובשנים האחרונות הפך המקום למוקד סיכון סביבתי לעוברים בתחומו. לאחרונה חזר החוף לרשות מקרקעי 

“ יהודית נאות ” ישראל, הוא שוקם ועיריית חיפה מבקשת להכריזו כחוף רחצה מוסדר. העיריה מתכננת לחבר את טיילת חוף  
 אחרי הכשרתו )מתוך אתר רשות מקרקעי ישראל ומקורות נוספים במרשתת(.   7171-עם זו של קריית ים ב
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חופית לעומת ִהיָצרּות חופים בצדיהם -( והתרחבות חופים בצדי מכשולים הפונים למעלה הזרימה האורך0277)דרור, 

גרעוני -( מצביעים על מאזן חול לא 70.02-ו 070.00 070.07 077.70 077.70 07.77 7.9הפונים למורד הזרימה )תמונות 

לאורך חופי צפון סיני וישראל, אשר לא השתנה במשך אלפי שנים. שטף החול מצליח לעקוף את מרבית המכשולים 

 (. 2.0הגדולים בדרכו )פרק 

  חלק מן החופים שנפגעו קשה כתוצאה מבניית מבנים המזדקרים מהחוף הימה )מכשולים( על נתיבי זרימת החול

(, נמל אשדוד 77.0.0החופים מצפון לדורבנים ושוברי הגלים של נמל קצא"א )פרק   –( 7.0עדיין לא השתקמו )פרק 

(. תופעות אלה אינן מעידות על חסר 70.0( והרצליה )פרק  77.0.0(, מעגנות אשקלון )פרק  77.0-ו   2.0)פרקים  

 בהספקת החול והסעתו לאורך חופי ישראל.

  ( צפוי לחסום את רובו של שטף החול לאורך החוף, ואפשר שאת 0279מסוף הדרום של נמל אשדוד, הנבנה כיום ,)

 (. יהיה, אפוא, צורך בהזנת חול מלאכותית מתמדת מהחוף שבדרומו אל החוף שמצפונו.2.0כולו )פרק 

  השנים האחרונות, קשורה   12-נסיגת החופים בקצב החורג מקצב נסיגתם עקב עליית מפלס הים, אשר נצפתה ב

 לפעילות אנושית והיא מקומית וזמנית )סדר גודל של עשרות שנים(. 

  נסיגתם של קו החוף ושל צוקי הכורכר בעורף החוף מצפון למעגנות אשקלון והרצליה ִתָבֵלם כפי שהנסיגה בעקבות

כריית החול באמצע המאה הקודמת נבלמת ושיווי משקל חדש יושג. הנזק שנגרם לחופים במורד הזרם מצפון 

חופית של -כריה ופתוחים לזרימה אורך-למעגנות ולנמלים גדול ושיקומו יארך זמן רב משום שבניגוד לחופים ניזוקי

חול וחילופי חול ימי ויבשתי, המבנים הגדולים האלה, המשתרעים לאורך קטעי חוף ארוכים והמזדקרים הרחק 

 (.7.0חופי )פרק -הימה, פוגעים קשה בשטף החול האורך

   (, לא בהכרח יחזיר את החופים לקדמותם. מצב שיווי 2.0ריפוי החופים, גם אם ייתמך בהזנת חול מלאכותית )פרק

משקל חדש אכן ייוצר לאורכם, אך אפשר מאוד שהתוואי של קו החוף החדש אחרי ריפויו יהיה שונה מזה הקיים. 

שנה, לא התמלא   70122-כך, למשל, המפרץ מצפון לנמל קיסריה, אשר נוצר בעקבות בניית הנמל לפני למעלה מ 

 (. 70.77-ו 70.9; תמונות 70.0.0חופי )פרק -ונותר כפי שהיה אחרי שיקומו של שטף החול האורך

   א'; 0220נמל עזה המתוכנן )צביאלי וקליין,    –המשך הבניה הימית, בייחוד בניית נמלים גדוליםZviely and Klein, 

( שבשלבה הסופי הוא מתוכנן להשתרע לאורך  77.00-ו 2.1, תמונות 77.0-ו 2.0(, הרחבת נמל אשדוד )פרקים 2003

 –(  71.2; תמונה  71.0.7( ובניית מסוף המפרץ בנמל חיפה )פרק 0222החוף )חברת נמלי ישראל, nק"מ  9-למעלה מ

יציבות מקומית וזמנית )אך ארוכת -חופי. מן הסתם יגרום הדבר אי -כל אלה ימשיכו לפגוע בשטף החול האורך 

 שנים( באתרים רבים לאורך החוף.

, בעיקר במחציתה השניה, הפכה השפעת האדם להיות הגורם השליט בעיצוב של נופי המישור 02-במשך המאה ה 

. כמו כן נוצרו תהליכים והשפעתם פחתה עד מאוד, לפעמים הם אף חדלו   החופי, התהליכים הטבעיים נשתנו 

חדשים, אשר לא עצבו את הנוף מקודם. אלה כפו עצמם על הטופוגרפיה, ולפעמים אף מחקו את תווי היווצרותה 

 הטבעיים.
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 . הצטברות והתהוות סדימנטים במישור החוף, והתפתחות נופיו8

 . הקדמה8.8

המישור החופי )או מישור החוף( מוגדר כרצועה המישורית בין עורף החוף או רכס החוף לבין פרשת המים 

הראשונה, המקבילה לקו החוף ממזרחו )שהיא הגבול המזרחי של תצורות הכורכר והקרקעות החוליים היבשתיים( 

(. זוהי הגדרה שרירותית משום שרצועה זו אינה נבדלת במיוחד מן היבשת שממזרח לה, ואף לא מופרדת 8.1)תמונה  

ממנה על ידי קו מפריד ברור בין נופים, תשתית, צמחיה או הידרוגרפיה. כללית ניתן לומר שרצועת המישור החופי היא 

פס של יבשת, המושפע יותר מאחרים על ידי קרבת הים )קליטת חול מנושב, רוחות ים, אארוסול(, ואזור של תחרות 

משך  ומאבק בין נופים איאוליים )נישוב רוח( והידרוגרפיים )סחיפה והיקוות(, אשר עתיד לֵהָהֵפך ליבשת טבועה אם תִּ

מגמת העליה הנוכחית של מפלסי הים וגידוד החופים. הכרת המישור החופי מקנה את היכולת להבנת ההתהוות של 

תבליט )הטופוגרפיה והבתימטריה( הרצועה החופית ושכבותיה, התנהגותו של חול מנושב באקלימים שונים ועל 

 תשתיות שונות וביוטופים שונים, כולל יישובי אדם שהם טבועים כיום.

הסדימנטים הבונים את האזור הם מתנת הים. רובם המכריע חולות מנושבים ומיעוטם טינים וחרסיות ימיים 

(. מאז שהצטברו מאומה 1.81; תמונה  1.1מתקופות ההצפה הפלייסטוקניות המוקדמות, אשר נתגלו רק בקידוחים )פרק 

לא נגרע מנפחם )למעט כריה על ידי אדם(, ורק מעט מאוד התווסף לו ממקורות שאינם ימיים. הסדימנטים האלה עברו 

(, וכל מרכיביו של 8.8-ו 1.1במשך תקופת הרביעון תמורות טיפוסיות לסביבה יבשתית שרבים בה שינויי אקלים )פרקים 

 המישור החופי, הנופיים והסדימנטים )שעיקרם כורכר וחמרה חוליים(, הם תוצאה של תהליכים יבשתיים.

מזרח( הנן תכופות פי -יחידות הנוף באזור החוף הנן אורכיות וצרות יחסית, ולכן תמורות הנוף בניצב לחוף )מערב 

כמה מן התמורות במקביל לו. תבנית זו קיימת באזור כבר זמן רב, שכן גם בעבר היה תחום הים במערב ותחום היבשת 

(. נופי 1.82-ו   1.81; תמונות  1.1במזרח, והחוף הנוכחי מצוי ברצועה בה נדדו חופי הארץ גם בתקופות קדומות )פרק  

המישור החופי הם בעיקר נופים של צבירה והרבדה, ולא של הרס וסחיפה. ראו לציין כי לאורך מרבית החוף מזדקרת 

תשתית הכורכר דרך קרקעית המישור החופי בצורת שניים, שלושה, לפעמים ארבעה רכסים, ובדרום הארץ עד שמונה 

(. המרזבות שבין הרכסים הן אגני ניקוז מקומיים. החלוקה הטופוגרפית 1.82-ו   8.1; תמונות  8רכסים, מאורכים )פרק  

 הזאת מאפיינת את המישור החופי כולו ומסבירה את תהליכיו.

התהליכים העיקריים שמתחוללים במישור החופי הם כיסוי בחולות מנושבים נודדים, ייצובם וליכודם, מאבק מתמיד 

בין תנועת החולות ורשת הניקוז, יצירת קרקעות על ידי בליה של חול, ותהליכים מקבילים של קליטת טין וחרסית תוך 

ית עם ההידרוגרפיה והצמחיה, וכיום גם עם היישוב והחקלאות.   פעולה ֵביינִּ

לצורך סקירה נוח לתאר את התהליכים על פי כיווניהם: אלה הפועלים מכיוון היבשה הימה, שרובם מונע על ידי מים 

העושים את דרכם אל הים, ואלה שמן הים לכיוון היבשה, שעיקרם מונע על ידי רוחות הים השליטות. נוסף לאלה 

, המשפיעים (pedogenesis)ויצירת קרקעות (weathering) , בליה (lithification)פועלים במישור החופי תהליכי התאבנות 

והמושפעים על האקלים המקומי והתבליט המקומי. חלוקה זו היא כללית, שכן לעתים מזומנות התהליכים האלה 

 מסתעפים ומשנים את כיוונם לצדדים מסיבות שבדרך כלל אינן קלות להבחנה.

, ובעיקר במחציתה השניה, הפכה השפעת האדם להיות הגורם השליט בעיצובם של נופי המישור 12-במשך המאה ה

החופי, והתהליכים הטבעיים נשתנו או חדלו. כמו כן נוצרו תהליכים חדשים, אשר לא עצבו את הנוף מקודם. אלה כפו 

 עצמם על הטופוגרפיה, ולפעמים אף מחקו את תווי היווצרותה הטבעיים.

 

 גידוד חופים וצבירת סדימנטים במישור החוף –. תהליכים הפועלים מכיוון הים ליבשה 8.1

( ובניה של קווי חוף בחופים 2.8.8על אלה נמנים: )א( גידוד ויישור סלעים ברצועת הגאות של חופים סלעיים )פרק  

היה לפחות (; )ב( הספקת חול וטין ימי בתקופה שהמישור החופי של היום  1.2מישוריים בתקופות של הצפת ים )פרק  
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(; )ג( ונישוב חול מרצועת החוף אל פנים המישור החופי )פרק 1.2במי ים כחלק מן המפתן הרדוד )פרק בחלקו מכוסה 

1.1.) 

. רכס מגדים מצפון לעתלית נושא פה ושם תווים קרסטיים, שהם אולי מכתשונים פוסיליים, שנוצרו סמוך גידוד)א( 

חוף ומדרגות גידוד ממזרח לנחל תנינים, -(. כמו כן נמצאו אבן 88.8; תמונה  88.1לקו המים בעת שהוא הוצף )פרק  

; סנה וקליין, 8788; סנה, 8781, 8792מ' )מיכלסון,  2-1ולאורך חוף הכרמל )דור, חוף זמיר, בת גלים, חיפה ועוד( ברום 

(. פרט לאלה לא שרדו תווי חוף עתיקים במישור 1.8; תמונה  1.1)פרק    Galili et al., 2007);  8778; ניר וגלילי,  8782

 החופי ממזרח לרכסי דור ומגדים הסמוכים לחוף הנוכחי.

לעיל, ויש להניח כי  2.1-ו 1.1. הדינמיקה של מפתן חול רדוד תוארה בפרקים הספקת חול מהים אל רצועת החוף)ב( 

של משקעי המישור החופי. מובן שהמישור החופי, שהוא התהליכים הפועלים כיום לא היו שונים בתקופות ההרבדה  

כי הם הקנו לו את צורתו  כיום יבשתי, אינו נתון יותר לעיצוב על ידי תהליכים אלה )אלא בקנה מידה מקומי(, אף  

 ( הוא ירושת המפתן היבשתי הרדוד שהיה כאן פעם.2.10-2.2מישורית. שיפועו הקטן של המישור )-הכמעט

. חולות שנושבו מרצועת החוף מכסים חלקים נכבדים של המישור נישוב חול מרצועת החוף אל פנים היבשת )ג(  

החופי במרבד של חול, המגובב לגבעות ורכסים של חול נודד. נישוב החול מרצועת החוף אל המישור החופי תואר 

                  Rim, והמורפולוגיה האיאולית ותנועת החוליות במישור החופי בישראל וצפון סיני תוארו על ידי  2.1.2בפרק  

 (8722-28 ,) Reifenberg(8722-28 ( ניב ,)8719  ,)Kamel et al.   )2892  ,(Goldsmith et al.   (8772    ובייחוד על ידי צוער )

 (8799 ,8789 ,1228 ;Tsoar, 2874, 2880, 2000 (  ,8772ושותפיו )צוער ובלומברג ;Tsoar and Pye, 2897; Tsoar and 

Blumberg, 2882, 2002 ועוד(, ובשנים האחרונות על ידיMauz et al.  (1282 ,)Roskin et al. (1282 ,)Harel et al. (1289 )

 ואחרים. 

הרוח, החול, גודל וצורת גרגרי החול וצורת תנועתם, ובמהירות  ספיקת החול אל המישור החופי תלויה בזמינות  

זמינות החול גדולה יותר ככל שהחוף רחב ושטוח יותר וככל ששיפועו מתון יותר. היא קטנה יותר “.  עובייה ” כיוונה ו 

, וככל 8.8ככל שהאקלים לח יותר בגלל הרטבת החולות על ידי גשמים וטל, אשר מונעת את הפרחתו על ידי הרוח 

 (;2.8Goldsmith, 2895, 2898שעולים החספוס של פני השטח וריבוי צמחיה בעורף החוף, אשר בולמים את נישוב החול 

(Goldsmith et al., 2880 נדידת החול מתרחשת בעיקרה בחורף, כאשר הרוחות הן בעיקר רוחות ציקלוניות חזקות .

 (. 2.1; תמונה 2.1מערב )פרק -מערב וצפון-ממערב עם חזיתות סערה מדרום

בחופים אשר בעורפם צוק או רכס כורכר חול איננו מנושב אל המישור החופי אלא רק דרך פערי הנחלים. מסיבות 

אלה רבה כמות החול המנושב דרומית לבת ים, והנוף של המישור החופי בחופי צפון סיני, רצועת עזה ופלשת הוא 

 מערבית השלטת. -איאולי מובהק. באזור זה בולטים קווי רוח צפופים בכיוון הרוח הדרום

(, 2.1מערב, כמעט במקביל לקו החוף )פרק  -בגלל כיוון הרוחות בחופי צפון סיני, אשר החזקות בהן נושבות מדרום

 –ק"מ בלבד    2-1מזרח סיני צרה יחסית ) -חול אינו מנושב אל פנים חצי האי, ולכן רצועת החוליות לאורך חוף צפון 

(Tsoar, 2880    מזרח סיני נמצאת רצועה זו במגע עם -(. בצפון 8על אף קרבתה לדלתת הנילוס, המספקת חול רב )פרק

(. 1.1; תמונה  1.8קרחוניות פלייסטוקניות )פרק  -מרבד החולות של פנים צפון סיני, אשר הצטבר בתקופות הצפה בין 

. צבעו הלבן(Sneh et al., 2889)מרבד החולות הפלייסטוקניים מתפשט אל הנגב הצפוני בישראל עד דרומה מבאר שבע 

צהבהב הכהה יחסית של חול החוליות הפלייסטוקניות -צהבהב של החול ברצועה החופית בולט על רקע צבעו החום -

עריש, שאפיקו מתקיים בגלל -(. רצועת החוליות בצפון סיני רציפה, והיא חצויה רק על ידי נחל אל 8.1.8הפנימיות )פרק 

_________________________ 
  

, מגדילה מאוד את התנגדות החול לגזירת הרוח ומפחיתה משמעותית את שעורי 82-3-תכולת הרטיבות בחול, גם בשיעורים נמוכים של כ 2.8
 . (Goldsmith, 2898; Goldsmith et al., 2880)למחצה, השפעת גורם זה קטנה -נישוב החול. בישראל, שאקלימה צחיח 

לחוליות כושר נמוך לאצירת מים ולכן שעור גבוה   –הקשר בין כמות גשמים גדולה להתפתחות צמחיה צפופה בחוליות אינו מובן מאליו    2.8
. (Tsoar and Blumberg, 8008)בכמות הגשמים לבדו לא בהכרח משפר ומגדיל את צפיפות הצמחיה שעליהן ואת תהליכי יצירת הקרקע  

צפיפות הצמחיה על החוליות דווקא גדלה כאשר מהירות הרוח מתמתנת מעט וכמות החול המנושב שמצטמצמת אינה מספקת לקבורת 
למחצה(, שהצליחה מאוד, מוכיחה -נטיעת חורשות ושדרות עצים לעצירת נדידת חולות בפלשת )אזור צחיח   .(Ardon et al., 8009)הצמחיה 

 התאור בהמשך הפרק. – (Ardon et al., 8009)זאת 
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צבי -עוצמה, המתרחשים בו אחת לכמה שנים )בן -שטפונות רבי

 . Nir, 2892); 8778; קליין, 8789; צוער, 8791וקורניץ, 

מערביות החזקות ומיעוט מתלולי -בגלל הרוחות הדרום 

(, 88.8חוף, שעוצרים נישוב חול מרצועת חוף פלשת )פרק  

רצועת החוליות באזור זה רחבה יותר מזו שבצפון סיני )עד    

. שעורי הספיקה של החול אל פנים Tsoar, 2880)  –ק"מ    1.2

היבשת אינם גדולים דיים כדי לכסות את אפיקיהם התחתונים 

הקרובים לים של נחלי ישראל, החוצים את רצועת החוליות על 

אף הפשט הצר שלהם, ויש בהם זרימה עונתית המספיקה לגרוף 

החוצה את החול שנושב אליהם. מערכת הנחלים מבתרת את 

רצועת החוליות למספר אונות רחבות, שהולכות ונעשות צרות 

(. שבע אונות חול 8.8מזרח )תמונה  -צפון -בכיוון הרוח למזרח 

גדולות נמנות בין נּוֵסיָראת בחבל עזה עד בת ים: חולות עזה בין 

הנחלים בשור ושקמה, חולות אשקלון בין נחל שקמה לצוק 

אשקלון, החולות )ללא שם( ממזרח לצוק החופי באשקלון, 

חולות ניצנים בין צוק אשקלון לנחל ֶאְבָטח, חולות אשדוד בין 

הנחלים ֶאְבָטח ולכיש, חולות יבנה בין הנחלים לכיש ושורק 

יפו -וחולות ראשון לציון בין נחל שורק וצוקי החוף של בת ים 

 ק"מ. 9-2(. אונות החול חודרות אל היבשת כדי 8.8)תמונה 

החולות המנושבים מכסים בדרכם סדימנטים קדומים 

)קרקעות, חולות עתיקים(, וכל זמן שהם בתנועה הם מוחים, 

מוסיפים, משנים ויוצרים פני שטח )תבליט( חדשים, ובהם גם 

מערכות ניקוז חדשות, שמשתנות כל עת נדידתם. חלחול מים בחוליות וניקוז המים על פניהם, בתוכם ומתוכם מושפעים 

מהשינויים הטופוגרפיים המתמידים שנדידתם מחוללת, אך גם מרבדים דקים של סילט וחרסית שנוצרים בתוך החולות, 

פעילות החוליות )היינו  . (Harel et al., 2027)המהווים אקוויפרים שעונים, שהם שכיחים בעיקר בשקעים שבין החוליות

 Frechen et al., 2000; 8778)ריטה,  שנים     1,222-8,222נישובן ונדידתן( עד ייצובן אורכת ככל הנראה מספר מאות עד

(Engelmann et al., 2002   שעור הנדידה של החול פוחת ככל שהוא מתקדם אל היבשה בגלל עליה בחספוס של פני

 בו מגיע החול המנושב אל מעבר למישור החופי. הקרקע ובגלל התעבות הצמחיה, ואין כמעט מקום לאורך שפלת החוף 

, שלאחריהן שעורי 2-8-לסה"נ )בעיקר במאות ה   9-עד ה   8-נפחי חול גדולים נושבו אל פנים היבשת במאות ה 

לפנה"ס( עד   8222-1222מוסלמיים מתקופת הברונזה התיכונה ) -נישובם הלכו ופחתו(, ובדרכם הם קברו אתרים קדם 

, מישור החוף  )Dothan, 2892(, מישור חוף עזה  )Dothan, 2892(לסה"נ( בצפון סיני   127סוף התקופה הביזנטית ) 

( )תאור קצר בהמשך(. אתרים וממצאים 88.1( וחוף נאמי )פרק  82.8(, חוף קיסריה )פרק  1228,  8772הדרומי )נצר,  

מהתקופה המוסלמית הקדומה, שבאה אחרי התקופה הביזנטית, ומהתקופות שלאחריה לא התגלו מתחת לחולות פרט 

(. גיל החולות הצעירים, המנושבים מחוף 1228, 8772לאתרים סמוכים לחזית החול המזרחית כמו יבנה, אזור ויפו )נצר, 

. החולות הצעירים התקדמו גם Tsoar, 2880)שנה לדעת    8,222-; כ 1228שנה )נצר,    8,822-הים מזרחה, הוא, אפוא, כ 

מערב, באלכסון לקו החוף, ובשפלת החוף הם כיסו אתרים מהתקופה הביזנטית, שעדיין לא נקברו, -הם בכיוון צפון 

אתרים מהתקופה המוסלמית הקדומה, אשר ננטשו, וקרקעות חקלאיים, שלא היו מכוסים בחול )איסר וגוברין, 

8778;Issar and Tsoar, 2897( 8772מ' לשנה בממוצע )שקולניק,    2-1 –. מהירות התקדמותם ;Tsoar and Blumberg, 

 היא שקבעה את מקומו של קו החולות המזרחי הנוכחי.  – 2002)

 . רצועת החולות במישור החוף של פלשת1.8תמונה 
 נחלקת על ידי הנחלים וצוקי החוף לאונות, שפונות

 ,Spot-ו Landsatמזרח )הדמיית הלווינים -לצפון
 8..8.8.11 – Hall, 2000.) 
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מצפון למוצא נחל הירקון בתל אביב חוסם צוק השרון את חדירת החול לפנים היבשת. חולות מרצועת החוף חודרים 

(, ירקון, פולג ואלכסנדר )אונות 81.1פרק  –אל המישור החופי בשרון דרך פערי הנחלים איילון )מוצא נטוש מצפון ליפו 

הצוקים שבין נחל חדרה ונחל -נטול (, והחוף  81.12תמונה    –קטנות; על שתי האונות הדרומיות שוכנת כיום תל אביב  

 (. 82.1-ג' ו8.1חולות קיסריה( )תמונות  –תנינים )אונה גדולה 

גופי חול עתיקים יותר, אשר חדרו מבעד לפרצות הנחלים האלה, נדדו למרחקים גדולים אל פנים מישור החוף, שם 

ק"מ   81-82-(, עד כ 7.1.1שנים קדום להיום )פרק  1,222הם כיסו שטחים נרחבים. במרכז השרון נדדו חולות, שגילם עד 

 (.1221; זילברמן ושות', 8778; אילני, 8772מקו החוף )דן ויעלון, 

נדידת החולות פסקה עם התפתחות 

ן  י וחוליות שעדי הצמחיה עליהם, 

המשיכו לנדוד, עצרו ויוצבו אחרי 

נטיעה של חורשות ושדרות של עצי 

אקליפטוס, שיטה כחלחלה, ברוש 

' 8782-ועצים אחרים בשוליהן בשנות ה 

'. במישור החופי שבין נחל 8722-וה 

תנינים לחיפה אין רצועת חולות נודדים 

משום שכמויות החול הקטנות שנושבו 

מן החוף יוצבו על ידי צמחיה כמה 

 ,(Tsoarעשרות מטרים מעורף החוף 

(2876; Klein, 2899    ( או 2.11)תמונה

נבלעו בבצות ואחר כך בחקלאות. 

מעתלית וצפונה החול הנודד עובר מעט 

הרכס המערבי, במקומות אחדים את  

 (.88.2-ו 82.1הוא רכס מגדים )תמונות 

מ  רותה קטנה  מ'   1-רוח שמהי

לשניה אינה מסוגלת להפריח חול, 

(. רוב 2.1.2אפילו אם הוא יבש )פרק  

החול מוסע על ידי רוחות עזות וסוערות 

מ' לשניה(. עקב חלחול  82-88)מהירות 

מים יעיל מתנהגות החוליות הנודדות, 

גם אלה שבאזורים הגשומים של פלשת 

והשרון, כמו חוליות מדבריות יבשות 

מ"מ גשם לשנה(. רובן   822-)פחות מ 

של החוליות הפעילות בחופי צפון סיני 

וישראל הוא מסוג החוליות הרוחביות 

(transverse dunes) אשר נוצרו על ידי ,

מערב -נישוב בעל עוצמה תדיר מדרום 

וממערב. צירי תנועת החוליות ניצבים 

לכיוון הרוחות המניעות אותן )תמונה 

(. בשלבים הראשונים ליצירתן 8.1

 

מזרח, באלכסון -. תצלומי אוויר של חוליות רוחבית המתקדמות לצפון1.2תמונה 
מערבה לרוח, -לקו החוף. השטחים הלבנים הם המדרונות המתונים הפונים דרום

והקווים הדקים הכהים המפרידים ביניהם הם המדרונות התלולים החסויים 
מבט דרומה. הצילום הוא מעת  –מהרוח. )א( חולות אשדוד )בטרם הוקמה העיר( 

מלחמת העולם הראשונה, והקו הקשתי ממזרח לקו החוף הוא צינור מים, ששרת 
; מתוך 81.8.8.81א אלכסוני, “את ְגָיסֹות הצבא הבריטי המתקדמים צפונה )תצ

 מערב(.-הים מצפון – .1.8.1..(; )ב( חוף קצא"א )תצ"א אנכי, 8..8קדר, 

 ב

 א
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מ' פוחת קצב ההתגבהות   82-2-מ' בשנה, אך משהן גבהו לכ   8-גֵבהות החוליות בקצב מהיר, בדרך כלל עד כ 

(Goldsmith, 2898)  במבט אנכי החוליות בדרך כלל סהרוניות וקרניהן מחוברות .(Rim, 2859; Tsoar, 2874)מדרונן . 

(, וקו הרכס, שהוא בדרך כלל 220-22מזרחי החסוי מהרוח תלול )-מערבי בצד הרוח מתון, מדרון הגלישה הצפון-הדרום

חד ובולט, אלכסוני לקו החוף. חולית רוחבית מתקדמת על ידי נישוב חול מפני המדרון הפונה לרוח, הסעתו במעלה 

המדרון אל מעבר לפסגה, הרבדתו על גבי המדרון החסוי התלול וגלישה במורדו. גרגרי החול הגולשים במדרונות 

החזיתיים החסויים מרוח של החוליות מתמיינים היטב. נמצא שקצב התקדמות החולית הוא ביחס ישר לחזקה השלישית 

, ולכן חוליות גבוהות מתקדמות לאט יותר (face-slip)של עוצמת הרוח, וביחס הפוך לגובה המדרון שעליו גולש החול  

 מחוליות נמוכות.

החוליות מַשמרות את צורתן כל עוד הן לא נתכסו בצמחיה. המדרון האחורי הפונה לרוח חשוף מצמחיה בגלל 

זרעית, מתפתחת -( ולענה חד8.88מתמידות. צמחיה, בעיקר ידיד חולות מצוי )תמונה  (deflation)נשיבת רוח והסעת חול 

בפסגות החוליות משום שסחיפת הרוח פרופורציונית ל)סינוס( זווית המדרון, ולכן הפסגות אינן נסחפות או שהן נסחפות 

. תכסית הצמחיה עוצרת ולוכדת כמעט את כל גרגרי החול המנושבים שפוגעים בה, ולכן מיון החול (Tsoar, 2880)מעט 

מקצב ההתקדמות של חוליות   225-12בפסגת החוליות גרוע. הצמחיה מקטינה מאוד את קצב התקדמות החוליות )עד  

וגורמת ליצירת שכבות מצולבות, ששיפועיהן הרבה יותר   Goldsmith, 2895; Goldsmith et al., 2880)–צמחיה -נטולות

( בגלל הצטברות החול מאחורי תלוליות צמחיה, 120-22-ו   880-82קטנות מזווית התנוחה הטבעית של החול )בעיקר  

(. בגלל התחדשות 8.2)תמונה    (Goldsmith,2873, 2895, 2898)אשר מבדילות חוליות חופיות מחוליות מדבריות  

ך   ש מ ב ה  י ח מ צ 9ה ם   2 י נ ש ה

תוצאה של הרחבת   –האחרונות  

יסא,  ג ד  מח ם  י לאי חק ם  שטחי

ושימור צמחיית החולות הטבעית 

פחת   –בשמורות טבע מאידך גיסא  

ם  ו ר ד מ ת  ו י ל ו ח ה ת  ד י ד נ ב  צ ק

               8711-מ' בשנה ב   2-1-לאשדוד, מ 

)ברזילי   8771-מ' בשנה ב   1.2-8-ל 

  , ' ת ו ש 8ו 7 7 8 ;T s o a r  a n d  

Blumberg, 2002.) 

במצבים מסוימים מתארכת 

ת  ו י ל ו ח ה ל  ש ת  י מ ו ר ד ה ן  ר הק

הרוחביות בהשפעת רוחות הקיץ 

לכיווני רוחות החורף החזקות, אשר בונות את החוליות.   8120עד    820(, הנושבות בזווית  breeze  –המערביות )ְבריזה  

מ' לשניה( אך המתמידות האלה להפריח ולנשב חול שיָבש בזמן הקיץ. הרוח, הפוגעת   7בכוח הרוחות החלשות )עד  

באלכסון בקו הרכס של החולית, משנה את כיוונה אחרי שעברה את הפסגה ונושבת לאורך המדרון החסוי מהרוח, 

פסגה זו סוחפת חול אל קצה החולית, אשר הולכת ומתארכת ומשנה את צורתה לחולית -במקביל לפסגה. רוח מקבילת 

. תהליך זה של שינוי והפיכת חולית רוחבית לאורכית עשוי להמשך כמה מאות שנים (longitudinal or seif dune)אורכית 

Tsoar, 2880) חוליות אורכיות שוב אינן מתקדמות, אלא מתארכות לאורך צָדן. חוליות אורכיות מצויות בצפון סיני .)

. חוליות Striem, 2854b);  1222ובמישור החופי של דרום רצועת עזה, בין שייח' סולימאן לרפיח )ח' צוער, מידע בע"פ, 

 (,Tsoar and Blumbergאורכיות התקיימו גם בסביבות אשדוד לפני שהן טושטשו על ידי הצמחיה שהתפתחה עליהן 

2002   .) 

שכבת החולות הנודדים הולכת ומַדקקת צפונה. בדרך כלל עובי החוליות )מרחק אנכי בין שיא הרכס לתחתית 

 

. תלוליות חול סביב צמחיה בעורף החוף. תלוליות גבוהות מכסות עצים 8.3תמונה 
(.21.12.1999)דקלים( עד לצמרותיהם )מצפון למוצא נחל שקמה,   
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; סודרי 8718מ' )שילוני ושחר,    12-81מ', אולם בכמה מקומות הוא מגיע עד    82-ל   2.2המדרון בצל הרוח( נע בין  

; סודרי 8772; לוי,  8772; גבריאלי ושות',  8772א'; בוכבינדר ושות',  8782; פרת,  8798; שכנאי ושות',  8792ושות',  

ים מערביים. באזורים חקלאיים ותחומי 8772ואילני,   ְפנִּ (. החוליות הנן דקות על תשתית שטוחה ועבות בשקעים ּוְבמִּ

יישוב משתבשת המורפולוגיה המנושבת. לא כל החולות הנודדים מקורם בתרומות חול מהחוף של היום. ככל 

שמצפינים מרצועת עזה ופלשת עד נחל תנינים קֵטנה תרומתם של החולות המנושבים העתיקים יותר. לאורך רכס החוף 

 (.7.1.1בשרון ובפלשת )רכס דור( מתווספות לחוליות תרומות חול מֵחְלָקּה העליון של יחידת החול הרבוד )פרק 

(, המחייב 8.8החול המנושב, המכסה שטחים חקלאיים, דרכים ונקזים, מהווה מטרד סביבתי לא מבוטל )תמונה  

פינוי, גידור, נטיעת עצים ו/או 

צמחיית שיחים מייצבת וייצוב 

 מלאכותי.

כאמור לעיל, החולות הנודדים 

העתיקים ביותר בתחומי המישור 

החופי )מפלשת צפונה(, כולל 

כאלה שיוצבו במשך מאות השנים 

האחרונות עקב חקלאות ושאר 

פעילות אנוש, החלו לקבור את 

עד   1,222-האזור לפני פחות מ 

שנה. זאת על סמך התשתית   2,222

ם  י ס כ מ ם  ה ש ר  ת ו י ב ה  ק י ת ע ה

)אתרים כלקוליתיים במישור החוף 

ואחרים(. בתארוך בשיטות    Gorzalczany, 2029 2882; .,et alGophna and Portugali, 2899; Issar;  8798גופנא,    –

 1.2לומינסצנסיה
2002) 2002, .,et al (Gvirtzman and Wieder, 2002; Frechen ו-C24 1.2  ,8772)כרמי בתוך נצר; etNeev 

al., 2897 Neber, 2002 ( של שבלולי חלזונות יבשה, המצויים בקרקעות תחיליים )רגוסול( בתוך החולות, ופחם )נפולת

שנים קדום להיום. כדרך   8,222-2,122של שרפות שדה( בתוך רובדי ביניים דקים של קרקע, חושבו גילים בתחום  

 .8.2הטבע, חול מנושב צעיר מן התשתית שאותה הוא מכסה

שנים קדום להיום( עד   2,222-8,222ניידים הקבורים בחולות הם מתקופת הברונזה התיכונה ) -רוב המבנים הלא 

לסה"נ(. בין הממצאים שנחפרו ניתן לציין אתרים ארכיאולוגיים ביזנטיים, שגילם לכל היותר   218לתקופה הביזנטית )

ביזנטיים ברצועת עזה -ושרידים הלניסטיים עד רומיים   (Dothan, 2892)שנה, בסבחת ברדאוויל בצפון סיני    8,222

(Dothan, 2892) ֵמָצד חשביה מתקופת הברזל על יד יבנה ים; מערכת קברים מתקופת הברונזה התיכונה, וכן מצודה מן ;

התקופה האשורית עד הפרסית וגת ביזנטית בראשון לציון, אשר נחשפו תוך כדי עבודות בניין וסלילת כבישים )נצר, 

8772  ;(Gvirtzman et al., 2889  (; ומבנים מסוף התקופה הביזנטית באזור 88.1; תל נאמי מהתקופה הפרסית )פרק

, כיסוי החול דק ובלתי רציף. 9-(. על שרידים צעירים יותר, אף כי רובם עתיקים מן המאה ה82.8-ו 82.8קיסריה )פרקים 

החוליות האלה מכסות אתרים היסטוריים נוספים מהתקופות הביזנטית )ברצועת עזה, פלמחים וגוש דן( והמוסלמית 

 Issar, 2869; Neev et; 1228,  8772א'; נצר,  8782; פרת,  8798( )ניב ובקלר,  88.8פרק    –הקדומה )מצודת אשדוד ים  

al.,2897 קצב הספיקה של החול המנושב אל המישור החופי הוא בלתי רצוף ובלתי מחזורי עם תקופות שיא ותקופות .)

נכון נגרמו בגלל תמורות אקלימיות )כגון צחיחות, חום והגברת הרוחות(, אשר -שפל. השינויים בקצב ספיקת החול אל
________________________ 

  
לא תמיד החולית צעירה מן השרידים הארכיאולוגיים שקבורים בה. כאשר החולית נודדת בכיוון אופקי, השרידים הארכיאולוגיים   2.3

שעליה, אשר אותם אין הרוח יכולה לנשב מפאת גודלם ומשקלם, נעים אנכית כלפי מטה, נרבדים על התשתית שנחשפת ונקברים על ידי 
ביזנטיים, -חוליות חדשות. כך נחשפים כיום כיסים המכילים תערובת של חרסים כלקוליתיים, שנמצאים באתרם, וחרסים רומיים 

ביזנטיים ומוסלמיים, -, שפע חרסים רומייםש"חלחלו" מבעד לחולות על פני החמרה בחבל עזה, ותערובת, הכוללת מיקרוליתים ניאוליתיים
רומיים על החמרה המגורדת מדרום למכון -שרידי תחמושת בריטית וישראלית וחצץ מחצבות, אשר היו מרובדים אנכית בחולות הטרום 

 וינגייט בשרון.

 

(.10.11.1999. חולות נודדים מכסים גדר בעורף חוף דור )8.4תמונה   
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החול לאורך -ובעוצמת הזרימה נושאת 8.8הביאו לשינויים בספיקת חולות מהנילוס בשל תנודות במשטר הסחף של הנהר

חופי צפון סיני וישראל. כך, למשל, נושב חול רב אל המישור החופי בזמן הברונזה הביניימית )תקופת המעבר מברונזה 

(, והחול שהובא בשלהי התקופה הביזנטית 8778שנים לפנה"ס( )איסר וגוברין,  1222-1122 –קדומה לברונזה התיכונה 

 . Reifenberg, 2850-52); א'8782, פרת – 82.8קבר אזורים עירוניים נרחבים בקיסריה וסביבתה )פרק 

ק"מ, הנמשכת לאורך חוף הים   8.2ב'( היה הראשון שהצביע על אזור דרום קיסריה )רצועה ברוחב  8792פורת ) 

( כאזור של חקלאות אינטנסיבית, אשר ֻעָבד על ידי חקלאים תושבי העיר, 82.9תמונה  –מנחל חדרה בדרום עד קיסריה 

וּו חלק חשוב של כלכלת העיר. שטיינברג ושות'   מדגמים   822-, שבחנו קרוב ל (Shteinberg et al., 2027)שיבוליו הִּ

גלעיניים מאזור זה, גילו שבאזור זה שכנה המזבלה של קיסריה, אשר ממנה התפזר הזבל על פני האזור. הזבל, 

שהתערבב בחולות, יצר שכבה אפורה )המתעבה    

מ' בצפונו(,   8.8-8.8מ' בדרום האזור עד    8.8-2-מ 

שבמרוצת הזמן נטמנה מתחת לחולות נודדים בחוף 

 מ'(. 8.9קיסריה )עובי הכיסוי עד 

מערבי הקרוב לים -שכבת הזבל בחלקו הדרום 

תמונות   –של האזור )אזור "ערוגות המוואסי"  

( עשויה חול טיטי עשיר בחומר 82.8-ו   82.9א',  8.2

אורגני )פסולת ביתית(, אשר הפך לשכבת דשן 

(compost)   בזמן מגעו במי התהום, שבאזור זה הם

 , ו ז לפני הקרקע. עובי שכבה  קרובים מאוד 

כינוה   (Shteinberg et al., 2027)ששטיינברג ושות'  

‘agricultural pedo-sediment’ מ' והיא   2-8-, מגיע ל

נכון חקלֵאי -קמ"ר. אל   8.8-משתרעת על פני כ 

האזור הכינו את הדשן הזה ופזרוהו בשטח זה כדי 

להשביח את יבולי הקרקע החולי. שכבה זו הצטברה 

לסה"נ )ֵתארוך בשיטות   88125882עד    111בשנים  

C
(, היינו בתקופה המוסלמית א', ד'1.2ולומינסצנסיה 88

הקדומה. בתקופה הצלבנית שלאחריה הייתה 

נתונה לעתים קרובות תחת התקפות  קיסריה 

מתמידות, שגרמו להזנחת סביבותיה וחורבן 

 .(Shteinberg et al., 2027)החקלאות 

ברצועת עורף החוף )בין רצועת הליחוך לקו 

( שמדרום 2.1-ו   2.8פרקים    –הסערות העליון  

גני ” לחורבות קיסריה ניתן להבחין עד היום בשרידי  

האזור חקלאי מסוף התקופה המוסלמית  – 8.2“קיסרי

לסה"נ(, המשתרע כיום על  82-ו 7המוקדמת )מאות 

פני השטח שבין תחנת הכוח בחדרה )קו רוחב 

“ קיט ושיט ” מ'( עד מועדון    822-, רוחב כ 81278

, רוחב        81278בדרום קיבוץ שדות ים )קו רוחב  
_________________________  

(, זעירה משום שהם 1.8)פרק    898-ההשפעה של שינויי הספיקה של נהר הנילוס, אם אכן היא התקיימה )עד להקמת סכר אסואן הגבוה ב  2.8
 מתפצים על ידי כמויות החול האדירות שנצטברו בחזית הדלתא מאז ראשית הפעילות של הנהר, אשר זרמי הים סוחפים ומסיעים גם היום.

)פורת, דונם בשטח מצפונו של נחל חדרה עד קיבוץ שדות ים    3,000-קודם להקמת תחנת הכוח בחדרה השתרע שטח גני קיסרי על פני כ  2.8
 ב'(. 8998

 א

. )א( שרידים של "ערוגות מוואסי" בעורף החוף בין 1.8תמונה 
(; )ב( חתך 1.8.8.17תחנת הכוח בחדרה לקיבוץ שדות ים )תצ"א, 

 ‘(. ב8.18בסוללה של ערוגת "מוואסי" )מתוך פורת, 

 פני השטח המקוריים

 מפלס מי תהום

 )קיים( )משוער(

 סוללה

‘מ  

 שדה

‘מ 05.1  

‘מ 5.1.  

 ב

0 

2 

3 

. 

. 

0 

2 

3 

. 

. 

 אדמת חורבות )מקיסריה(

 חול דיונה )מנושב(

 חול דיונה )ספוג מים(

 חול דיונה )מקורי(

 ראש הסוללה טרם סחיפה
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ב'(. כאן נשתלו גידולים אינטנסיביים )בוסתנים של עצי תמר, תאנה, רימון וגפן וגידולי ירקות( 8792ק"מ( )פורת,  8-כ 

בועיות ומלבניות   אשר מהן נחפר החול הנודד ונערם כסוללות גבוהות סביבן, ונחשפה “(,  ערוגות )” בתוך חלקות רִּ

שנתיות, עדשות של מי תהום רדודים -תשתית מקומית של חמרה חולית. חמרה זו אצרה בתוכה, בתנודות עונתיות ורב 

קרקעיים. הערוגות נחפרו במקורן עד מפלס המים העונתי ויכלו לשאת חקלאות אינטנסיבית ללא -שעונים על מי ים תת

דונם  82-2.2חלקות בנות  222-צורך בהשקיה. השטחים החפורים וסוללות החול מַשווים לאזור מראה פסיפס של יותר מ

ס"מ, המכיל כמויות גדולות של שברי חרס,   92-22א'(. השטח כולו מכוסה בשכבת חול חרסיתי בעובי  8.2)תמונה  

ב'(. שכבת כיסוי זו ייצבה את סוללות 8.2עצמות ופסולת בניין, שמקורו באדמות חורבה מסביבות העיר קיסריה )תמונה 

החול וציפתה את שטחי החול הנמוכים באדמה פוריה בעלת תכולה גבוהה של אפר וחומר אורגני )ששמשה דשן 

)מלשון מציצה “  ַמוָואסי ” הנקראת  “,  חקלאות הערוגות ” לאדמת החמרה של קרקע הערוגות( ורוויה במי תהום. שיטת  

( 88.8-ו   88.8או יניקה בערבית(, מיושמת עד היום בצפון סיני ורצועת עזה, ושרידיה מצויים גם בחופי פלשת )פרקים  

 .Rim, 2850-52; Neev et al., 2897; Tsoar, 2880)א'; 8782ב'; פרת, 8792)פורת, 

 

 ניקוז וסחיפה –. תהליכים הפועלים מן היבשה בכיוון לים 8.2

המישור החופי קולט לתוכו נחלים, הבאים משפלת הנגב ושפלת החוף שממזרחו, ונחלים, המנקזים את מורדותיו 

המערביים של רכס הכרמל ואת הרי הגליל המערבי. רובם ככולם נחלי אכזב, ורק מעטים מהם חוצים את המישור החופי 

(. על פי רוב, הנחלים היורדים אל הים מהשפלה חוצים את רכסי הכורכר דרך 8.1לרוחבו ומגיעים לרצועת החוף )תמונה 

של מערכות ניקוז עתיקות ועל ידי הגיאומטריה   (inheritance)פערים, ומהלכם מוכתב, כנראה, בעיקר על ידי הורשה  

(. בקטעים שבהם פערי הרכסים אינם זה מול זה זורמים הנחלים לאורך מרכז 82-ו 1.8התשתית )פרקים הטקטונית של 

, הנחלים איילון, אלכסנדר, עדה ואורן(. למעט חלק זעיר המגיע כנגר עלי אל צפון )למשל -המרזבה בכיוון כללי דרום 

דולומיטי הקרסטי של המורדות -רצועת החוף, מרבית מימי הנחלים, אף בעת שטפונות, מחלחלים בתוך המסלע הגירי 

( ולשכבות 8772צבי,  -המערביים של הרי יהודה, השומרון והכרמל שבבסיסם טרם הגעתם אל המישור החופי )בן 

המים של תצורות הרביעון החוליות במישור החופי. שיפועם של הנחלים במישור החופי מתון מאוד, והם אינם -נושאות

מוליכים טעונת כלשהי מלבד תרחיף, ברובו טין וחרסית, בעת שטפונות. נחלים, החוצים קרקעות חוליים ושדות חול, 

(;Avnimelech, 2862מלמ"ק    8מוליכים חול שנסחף מגדותיהם בעת שטפונות, אך כמות הסחף השנתית אינה עולה על  

(Nir, 2873, 2894; Inbar, 2882  (. פרט לנחל חדרה, שאפיקו נחפר ומנוקה מעת לעת משום וכיום הוא משמש 1.8)פרק

(, סתומים או כמעט סתומים פתחי כל 82.9-ו 82.1; תמונות 82.1)פרק “ אורות רבין”לפליטת מי הקרור של תחנת הכוח 

(. הפתחים החסומים נפרצים 81.18-ו 2.12, 2.12; תמונות 2.1.8( )פרק 8772הנחלים בכל עת בחולות רצועת החוף )ניר, 

רק בעת שטפון עונתי חזק, ושום נחל מנחלי הארץ לא בונה דלתא של קיימא, אפילו לא נחלי הגליל המוליכים סחף רב 

 . 8.2יחסית. דיון על סחיפת סדימנטים בנחלים הנשפכים אל הים התיכון בפרק 

(, 8פרק    –רכסי הכורכר סוכרים ומאטים את הניקוז של מישור החוף ומפתן היבשת )בעת שהיה חשוף בעבר  

( אף לא אחת 82במישור חוף הגליל )פרק  והמרזבות קולטות את חומרי הבליה שנשטפו )חול וחמרה(. מלבד המרזבות  

מן המרזבות שבין רכסי הכורכר, אפילו המרזבות הצרות שלמרגלות המדרונות הגבוהים והתלולים של הכרמל המערבי 

ים( עד לשפתה, ובדרך כלל נותר הפרש טופוגרפי ניכר בין קרקעית  בסף הכרמל, התמלאה בסדימנטים פלוביאליים )נהריִּ

 המרזבות לראשי הרכסים ממזרח וממערב.

המישור החופי, בעיקר בצפון, קולט כמות משקעים שנתית מן הגדולות בארץ, אך בגלל העדר שיפועים ומיעוט 

פערים ברכסי הכורכר לא נוצרה בהם מערכת ניקוז חתורה. גם על מדרונות הכורכר לא התפתחה כמעט מערכת ניקוז 

, הן בגלל צעירותם והן בגלל נקבוביותם. הערוצים שנחתרו, בעיקר על שיפועים מקומיים trellis)  –תחילית )סורגית  

חזקים ובשכבות של חמרה חרסיתית )ושל לס בדרום הארץ(, זעירים עם בתרונות מקומיים. בכל השטחים המכוסים חול 

י בחלקו, תוך סחיפת קרקע ומיתון התבליט.  נודד או מיוצב אין נגר עלי. אלה אזורים של חלחול אנכי מעיקרו וצדִּ
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במקומות אשר בהם אין פערים טבעיים ברכסי הכורכר )למשל, ברכסי חוף הכרמל( או שהפערים צרים מאוד 

)למשל, בחלקים אחדים מהרכסים במרכז השרון( אין ניקוז עלי הימה, וגם החלחול אל מי התהום הוא איטי בגלל 

צות ושלוליות חורף,   –וחלקן עדיין    –קרקעות הטין והחרסית האטומים שהצטברו במרזבות. מרזבות אלה היו   אתרי בִּ

( ואשר ברובן מתייבשות מדי קיץ או הופכות 82.2-ו   8.1שמתלכדות לגופי מים רחבים בעונות גשומות )תמונות  

עדיין מראות את מערכת השלוליות והבצות לאורך המישור  12-וראשית המאה ה 87-למלחות. מפות ותמונות מהמאה ה

  1.87)תמונות    Conder, 2973; Conder and Kitchener, 2990, 2992-93); 8778; קדר, 8722החופי )שפירא וסליטרניק, 

י זה  82.2-ו   82.2תמונות    –; כיום  82.1-ו  יערות האלון, מחלות   –(, ורבים עדיין הזכרונות והתאורים על חבל ארץ ֵמימִּ

המלריה והבילהרציה, עדרים של ְתאֹוֵיי המים )ג'מוסים( ונאות הציד של עשירי הארץ מאז ימי הממלוכים. חלק מהבצות 

לפנה"ס(, דרך ְפָתחֹות שנחצבו ברכסי הכורכר )נחל   87-נוקז בזמנים קדומים, כבר מתקופת הברונזה התיכונה )במאה ה 

; איילון, 8798רונן ועולמי,    –; ונחלי דליה, מערות ואורן  8792גופנא,    –; נחל פולג  8772צוק ואיילון,    –גלילות  

; סליטרניק 8722' )שפירא וסליטרניק,  8722-(. בצות השרון רובן ככולן נוקזו ויובשו עד שנות ה 8772; ניר,  ' א 8789

(. 8711אריה ושות',  -)בן   8711-( נוקזו ב ' א 8789(, ואלה ששרדו בסף הכרמל הדרומי )איילון,  8791; וייץ, 8722ויבור, 

כיום נותרו במישור החוף רק כתמים פזורים של בצה טבעית ושלוליות עונתיות, והם שמורות טבע מוכרזות. הגדולות 

(, בצות כבארה 81.9(, שמורת נחל אלכסנדר )פרק  81.2מערב למושב אודים )פרק  -שבהן הן שמורת שער פולג מדרום 

( ובֵרַכת יער 81.1(. שלולית געש, בצת דורה בדרום נתניה )פרק  82.1( ומעיינות אפק בעמק זבולון )פרק  82.8)פרק  

( הן הידועות בין השלוליות. העמקים והשקעים האלה, שתשתיתם חרסיתית או שמפלס 81.8מערב לחדרה )פרק -מדרום

מי התהום שבהם גבוה, מאופיינים על ידי צמחים של בתי גידול לחים, כגון אגמון הכדורים, משיין גלילי, ַטיּון דביק 

ים )מיוחדים למקום(, כגון אירוס הארגמן בחוף נתניה )בצת דורה(.  יִּ ומיני קנה. בכמה מן השקעים צומחים צמחים ֶאְנֶדמִּ

(. צמחים, כגון סמר חד, מלוח 8.1זרעית ורותם המדבר )תמונה  -בשטחים נרחבים בשוליהם צומחים גם צמחי לענה חד

קיפח ואשל מרובע, אשר הסתגלו לקרקעות מלוחים, גדלים בקרבת נחלים, מעיינות ובצות שמימיהן מליחים, כגון נחל 

(. המרזבות בין רכסי הכורכר, אשר רצפתן מכוסה בקרקעות בצה 82.2; תמונה 82.8תנינים ועינות תמסח )כבארה( )פרק 

 . שלוליות עונתיות.1.7תמונה 

 (....2.2.8)ב( שלולית חורף רחבה במרזבת דור, בין נחשולים והבונים )

 (.2002....2)א( שלולית ינאי במחלף ינאי )פער אלכסנדר, 
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 (, והמרזבה שעל יד עתלית משמשת גם           88.8-ו   82.8ֹות דגים )תמונות  בֵרכ אטומים לחלחול מים, משמשות כיום ל 

 (.88.82; תמונה 88ֹות אידוי להפקת מלח )פרק בֵרכל

8 

 התאבנות ובליה –. תהליכים שכיוונם אקראי או מקביל לרצועת החוף 8.8

 . תהליכי התאבנותו ותפוצתו של הכורכר8.8.8

בין תהליכי ההתאבנות יש למנות בעיקר ליכוד של חול לכורכר, אשר התחולל על פני שטחים נרחבים במישור 

(, וכן יצירת קרומי בליה מטיפוס נארי על פני 1.1פרק  –החופי )כולל המפתן היבשתי ומדרונו העלי בעת שהיו חשופים 

 ( והצטברות תרכיזים גיריים באופקים עמוקים של קרקעות המכילים קרבונט.8.1.1.8קרבונט )פרק -כורכר עתיר

הקרבונט שבו מתמוססים ומתגבשים מחדש כֶמֶלט מַלֵכד כאמור לעיל, חול מנושב מתלכד לכורכר כאשר גרגרי  

קבע תלות  (Yaalon, 2867)ח'(. יעלון 8.12-ו 8.11; תמונות 8.1.1.8סביב הגרגרים הנותרים )גרגרי קוורץ וקרבונט( )פרק 

של מדגמי כורכר לבין תכולת הקרבונט שלהם. הוא מצא כי כורכר נוצר מחולות בעלי תכולת קרבונט בין דרגת הליכוד 

(. חולות עם פחות קרבונט אינם מגיעים לליכוד רצוף אף אם כל גרגרי הקרבונט שבהם 8.9)תמונה    82-85-גבוהה מ 

 (,.Porat et alהפכו למלט. פורת ושותפיה 

סבורים שקצב גבוה של הצטברות חול,  2004)

אשר מונע התמוססות ושטיפה של הקרבונט 

חשוב יותר   –בתוכו, הוא הגורם העיקרי  

להיווצרות כורכר,   –מתכולת הקרבונט בחול  

ולדעתם תכולת הקרבונט הגבוהה בפליאוסול 

, ובממוצע     225החיָוורין שלא נתאבן )עד  

 על כך.( מעידה 7.1.1פרק  – 895-כ

החללים -כורכר נוצר באזור העליון עתיר 

של מרבץ חול, אשר מים מטאוריים )מי 

גשמים( מחלחלים דרכו, אך לא משתהים בו. 

תחום זה מגיע לעומק סנטימטרים אחדים. 

באזור זה ממוססים המים את הקרבונט החולי 

יה בסידן מומס.  ו לרו ם  עד שהם מגיעי

ההתייבשות של פני החול בתקופות יובש 

יונקת את התמיסה הרוויה חזרה אל פני 

ומיקרואורגניזמים, גורמים המים, כמו גם ניצולם על ידי צמחיה  , והתאדות  capillary suction)  –השטח )יניקה נימית  

          8.11; תמונות  8.1.18גרגריים סביב גרגרי חול ושורשי צמחים )פרק  -לשקיעת הקרבונט והתגבשותו בחללים הבין 

ח'(. פעולה חוזרת מביאה לליכוד הולך ומתחזק כלפי השטח. סמוך לפני השטח הכורכר חזק וקשה, בעוד 8.12-ו 

סנטימטרים, . כיון שהתהליך נעצר בעומק כמה (Yaalon, 2867)שהכורכר העמוק פריך ועובר לשכבת חול שלא נתלכדה 

זמן -יכולים גופי כורכר עבים להיווצר רק כתוצאה מהצטברות חול מתמשכת והספקתו הרצופה עם הפסקות קצרות 

רוחות עם ֵארועים קצרים של משקעים )גשמים( עונתיים -למחצה ועתיר-תנאים של אקלים צחיח –הנחוצות להתאבנותו 

עקבות למיסוס פעמי )אין  -תהליך זה הוא בדרך כלל חד   (cementation)המילוט  -משמעותיים. בשכבות כורכר עבות 

באזור החוף ידוע מתקופת . כורכר  8.1המלכד( תהליך המותיר דורות עוקבים של התגבשות בקרבונט  –וליכוד מחזוריים 

(, והוא נוצר גם כיום, כפי שמעידים חרסים, שברי בניין, רסיסי זכוכית 1.1הפלייסטוקן עד התקופות ההיסטוריות )פרק 

________________________________ 
 

  אין מדובר במיסוס קרסטי או ריפוד ומילוי סדקים וחללים בקרומי גיר, שהם תהליכים הפועלים על סלעים שכבר נוצרו.  2.1
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 . דרגת הליכוד בכורכר כנגד תכולת קרבונט1.1תמונה 
 Yaalon, 8.71(.)מתוך 
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שנתלכדו עם החול ופיסות מתכת,  

א'(. חול 8.8המכסה אותם )תמונה  

לא וכיסה קברים פניקיים מדרום  שמִּ

   9-לאכזיב, אשר נחצבו במאות ה 

(, 1227,  8772לפנה"ס )מזר,    8-וה 

כיום הוא כורכר )קלקארניט( )סיון, 

8771 ;Lewy, 2896; Lewy et al., 

 ג'(.-ב'8.8)תמונות  2896)

התאבנות חוליות לרכסי כורכר 

תווי הנוף הבולטים  –החוף -מקבילי

ובמפתן  ותר במישור החופי  בי

היא   –(  1.1-ו   8היבשת )פרקים  

ם              י ל ק א ל ת  י נ י י פ ו א ה  ע פ ו ת

תיכוני, אשר יש בו חילופים -הים 

עונתיים של רטיבות ויובש. כל סלעי 

הכורכר נוצרו בחגורת אקלים עם 

מ"מ   122-122עונת גשמים של  

תנאים המתקיימים באזורים  –לשנה 

. (Yaalon, 2867)אלה גם כיום  

לפיכך, ככל שתכולת הקרבונט 

בחולות קטנה יותר וככל שהאזור 

צחיח יותר ליכודו של הכורכר חלש 

יותר. ואמנם, על פי רוב הכורכר 

פריך יותר ככל שהוא דרומי יותר 

ק   ר ה  8)פ נ ו תמ  ;8 . ל 9 ב ח ב ו  , )

קרבונט, החוליות אינן מתאבנות וכורכר כמעט ואינו מופיע, לא -המדברי מדרום לחאן יונס ברצועת עזה, שחולותיו דלי

חוף, היא בקידוחים סמוך לנחל אל-בחוף ולא במישור החופי )הופעת הכורכר הדרומית ביותר, ואפשר שהסלע הוא אבן

גבעות גדור(, סף הכרמל והגליל -. סלעי הכורכר של השרון הצפוני )מחוף מכמורת Shata,2858)  –עריש בצפון סיני  -

ְּוָתה 8.8; תמונה  8.8.8-ו   8קרבונט, קשים )פרקים  -משקעים וחולותיהם עתירי-המערבי, שאקלימם עתיר (. הצמחיה, שאִּ

את הכורכר כמצעּה, הסתגלה אל סוגי הכורכר האלה: הצמחים השליטים בשטחי הכורכר הדרומי הפריך הם צמחי חוף, 

כגון שמשון סגלגל, שברק מצוי ומלוויהם, ומינים מדבריים רבים, כגון רותם המדבר ומתנן שעיר. אלה האופייניים 

תיכוניים, כגון קורנית מקורקפת, סירה קוצנית, זקנן שעיר, מיני לוטם ומלוויהם  -לכורכר הצפוני הקשה הם צמחי בתה ים

 (. 8772, 8788; ויזל ואגמי, 8727)זהרי, 

חוליות שנושבו למרחק גדול מקו המים אף הן חסרות את כמות הקרבונט הנחוצה להתאבנותן, שכן גרגרי החול 

הביוקלסטי שהן הכילו בראשית דרכן, כאשר הן נושבו מרצועת החוף החולית, רכים וחלשים יחסית לגרגרי הקוורץ, 

קרבונט כאלה נותרים בלתי -ובמהלך מסעם הם התפוררו במהירות עד דק, נשחקו ונופו על ידי הרוחות. חולות דלי 

(, ואחרים נתכסו בקרקע שהתפתח עליהם      8.1מלוכדים. חלקם מכסה שטחים נרחבים במזרח ומרכז השרון )פרק  

 (. 8.12(. אחדים מגופי החול האלה מנוצלים כיום להספקת חול לבניה )תמונה 8.8.1)פרק 

ההסתברות למילוט של גרגרי החוליות והפיכתם לכורכר גדלה ככל שהאקלים לח יותר, ומשהחלה ההתאבנות 

 

 . )א( חרס בתוך כורכר רצנטי; )ב( כורכר צעיר מכסה כורכר עתיק,1.1תמונות 
 שבו נכרה קבר פניקי; )ג( כורכר צעיר מכסה שפכים )מוצרים של כריית קברים(

 (.88.2.2002)אכזיב, 

 חרס
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נודדות החוליות בהפוגות ארוכות יותר. לפיכך חלה עצירת החוליות קרוב לרצועת החוף באזור הצפוני הגשום יותר       

עד לאזור שבו אין הרטבה   –הצמחיה, ובמרחק הולך וגדל מהחוף ככל שמדרימים לאזורים שחונים יותר  -ומשופע 

 מספקת למיסוס משמעותי של גרגרי הקרבונט שבחול, ויהיה ריכוזם אשר יהיה.

בכל אזור אקלימי יש, אפוא, טווח נדידה מרבי שאליו תגענה החוליות הנודדות בטרם תתאבנה, ואם כיום נמצאים 

רכסי הכורכר במרחקים שונים מקו החוף, סביר לחפש את הסיבה בנדודיו של קו החוף הרביעוני כתוצאה מהתנודות של 

(. צרופים ייחודיים של מפלס ים ואקלים עלולים לסבך את הקשר התחילי הפשוט הזה, 1.1מפלס הים ברביעון )פרק  

אולם במישור החופי של היום אין רואים חול נודד, העובר ומדלג על רכסי כורכר הניצבים בדרכו. החול נוטה להתגבב 

מצד הרוח ולהגביה את הרכס, אולם בצדו המזרחי, החסוי מן הרוח, של הרכס שוב אין עוצמת הרוח מספיקה להסיעו 

 –לעבר החולית החזיתית )חולית מקבילה לקו המים    (drift)יתאבן. כאשר נישוב החול מן החוף וסחיפתו  בטרם  

(foredune   ָפה של יכולת הרוחות לנשב כמויות חול משמעותיות מתפתחת על פניה צמחיה כשהיא קֵטנים מתחת לסִּ

עדיין פעילה )נודדת(. בתקופות ארוכות של אי ספיקת החול מתפשטת הצמחיה על פני החולית עד לייצובה ובהמשך גם 

, בייחוד סביב שורשי צמחים שסופחים אליהם מי גשמים. התפתחות הצמחיה ותהליכים      (lithification)להסתלעותה  

 2.2זמניים לשקיעת, הצטברות ונדידת חול, כגון תוספות אבק נישא ברוח שמתערבב בחול שבפני שטחה, התרוחחות -בו

, גורמות למחיקת תווים מורפולוגיים בפסגת החולית, בעוד שהסתלעות מַשמרת את המבנה הפנימי 8.7וביוטורבציה 

ואחרים(. רכסי כורכר )רכסי אאוליניטים( אינם נוצרים כאשר   Hesp, 2899; Pye and Tsoar, 2008( )שיכוב( בחולית  

כפי שמעיד נפחם הקטן של סך משקעי החול   (Sivan et al., 2002)מ"מ באלף שנה    2-קצב ירידת פני הים מהיר מ 

. ַקוויּותם הבולטת של רכסי הכורכר הקרובים Mauz et al, 2023)אלפי שנים ברכסי חוף השרון ) 2-8ההולוקניים מלפני 

נכון מצביעה על חוליות חזיתיות מקבילות לקו -( אל 82.88-ו   82.8,  8.9,  8.1,  8.1תמונות    –לחוף )רכסי דור ומגדים  

א'(. חוליות חזיתיות 8.7-ו   2.11; תמונות  2.1.2המים בעורף החופים, שהתאבנו במרחקים לא גדולים מקו המים )פרק  

שלא התאבנו )עקב הספקה מסיבית 

רצופה של חולות מנושבים בפרק 

נּו את צורתן והפכו  זמן ארוך( שִּ

לחוליות רוחביות )תאור התהליך 

מערב -ג'(, שנדדו לצפון 8.1בפרק  

 .(Tsoar, 2000)אל פנים היבשת  

חוליות רוחביות, הנודדות אל פנים 

היבשת באלכסון )במקומות שאין 

בהם רכסי כורכר עתיקים יותר 

    8.1החוסמים את דרכן( )תמונות  

ב'(, אינן יוצרות רכסי כורכר 8.7-ו 

חוף כאשר הן מתאבנות -מקבילי 

(Tsoar, 2000) . 

רכס דור, היחיד ששיכובו הפנימי נחשף לעומק רב יחסית )צוק השרון(, עשוי שלושה מחזורי התאבנות, זה מעל זה 

מ' והרחיבה את פסגתו, אך לא   82-2(. התאבנות הכורכר העליון הגביהה את רכס הכורכר התחתון בשעור  7.1)פרק  

קברה את המרזבה ממזרחו. חולות מחזור הקלקארניט ההולוקניים הגביהו עוד את רכס דור. חלק מהם הגיע דרך פרצות 

ואף למורדותיו המערביים של רכס מגדים ממזרחו, ונתאבן שם, אך הם לא הצליחו ואוכפים נמוכים למרזבה ממזרחו, 

 (.8.1.1.1אוכפים ביניהן )פרק להעפיל לפסגות רכס זה ולמלא 

מרה את מבנן הפנימי   א'       8.12השיכוב האיאולי הצולב האופייני לחוליות )תמונות    –התאבנות החולות הנודדים שִּ

השיכוב של רובדי החול, דרגת המיון של גרגרי החול, מרכיביהם )סוג, כמות, גודל ודרגת הפיזור( (. מרקם  81.82-ו 

חוף נוצרות בעורף -. התפתחות חוליות. )א( חוליות חזיתיות מקבילות..1תמונה 
החוף בגלל צמחיה, שחוסמת נישוב חול אל פנים היבשת. )ב( חוליות רוחביות 

נודדות מתפתחות במישור חופי חסר צמחיה, או בעל צמחיה דלה, שאינה 
 (.Tsoar, 2000מסוגלת לחסום את דרכן )מתוך 
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ותהליכי ההסתלעות )השינויים הדיאגנטיים( המוקדמים שהתחוללו בהם משקפים את תהליכי המיון של החול בעת 

נישובו וריבודו, ובמידה רבה גם את תהליכי ההתאבנות של החוליות אחרי היווצרן ואת התנאים האקלימיים ששררו 

למחצה עם ארועים קצרים של משקעים עונתיים משמעותיים, אשר שרר -בסביבתן. חקירתם מצביעה על אקלים צחיח 

 . (Neber, 2002)בתקופות של נדידת החול, התהוות החוליות והשלבים המוקדמים של הסתלעותן 

שבּו אותן.  דרגת המיון של גרגרי החול מעידה על שעורי )מרחקי( הנדידה של החוליות ו/או על עוצמת הרוחות שנִּ

וחשוף מצמחיה למרחקים גדולים מיון טוב של גרגרי החול מצביע על רוחות חזקות שנישבום על קרקע לא מחוספס  

בתקופות של יובש. מיון רע של גרגרי החול מלמד על שקיעה והצטברות של החול אחרי נישובו למרחקים קצרים, לא 

( בחול מעיד על מרחק 8.11; תמונה  8.1.1.8פרק    –הרחק ממקורותיהם. גם ריבוי ביוקלסטים )תבניות ודפוסי שורשים  

ְפֵשר את שחיקתם ופיזורם בחול. גרגרים גסים וריזוליתים בכורכר מצביעים על צמחיה שהתקיימה  נישוב קצר, שלא אִּ

  (corrosionבחוליות טרם התאבנותן, אשר עכבה את נדידתן ומנעה מיון טוב של גרגרי החול המנושבים. סימני השיתוך 

תוצאה של התמרת סיליקה בקרבונט( השכיחים על פני גרגרי הקוורץ של רוב יחידות הכורכר אופייניים לתהליכים   –

 (.8.18; תמונה 8.1.1.8)פרק   (Neber, 2002)למחצה-אטמוספרית באזורים צחיחים-מוקדמים של בליה תת

מהצפון, דומה לכיוון מזרחה    120השיכוב הצולב מצביע על כיוון הרוחות, שנישבו את החול. כיוון הנטיה הנפוץ,  

מרובדי החול )למינות( בכורכר נוטים בזוויות נמוכות  725-(. כ2.1פרק  –מערב -הרוחות השליטות כיום )מכיוון דרום

מהם נוטים בזוויות גבוהות  825-במדרונות האחוריים המתונים של החוליות הפונים אל הרוח )כנגד כיוון הרוח(, ורק כ

. גרגרי החול ממוינים היטב (Yaalon and Laronne, 2872; Goldsmith et al., 2880)במדרונות החסויים בכיוון הרוח  

בצד החוליות הקדמי החסוי מהרוחות, אך מיוָנם בעורף החוליות, הפונה אל הרוחות, גרוע משום שהצמחיה, זו 

(, עצרה ולכדה את גרגרי החול המנושבים ומנעה 8.1שהתפתחה בפסגותיהן וזו שנאחזה במישור החופי בעורפן )פרק  

 . (Neber, 2002)את מיונם 

התפתחות מינרלים של קרבונט בתוך החוליות היא בתלות בטמפרטורה ורוויה במים, והופעת גבישי קרבונט כאלה 

המלט  –נכון מסמנת את גידולם בתקופות לחות וחמות, שבהן פחת מאוד נישוב החול מזרחה. גבישים אלה -בכורכר אל

מטאורית. הם עוטפים את גרגרי הקוורץ של שוקעים במהירות ממים בסביבה ודוזית    –המלכד של סלעי הכורכר  

ח'(. מלט מיקריטי סביב 8.12גרגריים וממלאים אותם עד דרגה מסוימת )תמונה  -החוליות, צומחים אל החללים הבין 

ג'( גם כן מעיד על רוויה זמנית במים 8.11שורשי צמחים )ריזוליטים( בתוך רבדים בגגותיהן של יחידות הכורכר )תמונה 

החוליות ובשלבי הדיאגנזה המוקדמת )דהיינו, רמת משקעים גבוהה( בתקופות מאוחרות או סופיות של הצטברות  

 . כאמור לעיל, תכסית הצמחיה מעכבת ועוצרת נישוב והובלה של חול.(Neber, 2002)שלהן, שבהן נתפתחה צמחיה 

 

 יצירת קרקעות  –. תהליכי בליה 8.8.1

(. 8.1.2החמרה החוליים הם מוצרי הבליה של חולות החוף, אשר נושבו אל המישור החופי ונדדו בו )פרק  8.9קרקעות

בחלקו המזרחי, וממלאים את המרזבות בין רכסי הכורכר. קרקעות החמרה מכסים שטחים רחבים במישור החוף, בייחוד 

במפתן היבשת, שהייתה בעבר מישור חופי, הקרקעות, שגם כן ממלאים את המרזבות בין רכסי הכורכר הטבועים, 

מכוסים במשקעים סיליציקלסטיים, שמקורם בנילוס, וניתן להבחין בהם היטב ברישומים סייסמיים רציפים לפחות עד 

(. כיסוי הקרקע על רכסי הכורכר, ככל שהוא נמצא, בדרך 8.8; תמונה  1.1ק"מ מערבית לקו המים )פרק    8-1.2מרחק  

 ,.Karmeli et al; 8791מ' )דן ויעלון,    82-81כלל דק )סנטימטרים בודדים(, אך במרזבות שביניהם הוא עבה ומגיע עד  

. קרקעות חמרה טבועים נדגמו במפתן היבשת מצביעים על קרקעות משוכבים, כנראה חמרה, במרזבות שבין 2869)

 (.8.8-ו 8.2)תמונות  (Almagor et al., 2887, 2000)רכסי הכורכר הטבועים ובשקעים על פני הכורכר 

____________________________ 
 

8.9
מינרלים, חומרים אורגניים, מים ואוויר על פני השכבה העליונה של קרום כדור הארץ. קרקעות שונים קרקע או אדמה הנם תערובת של  

 נבדלים זה מזה ביחסי כמויות החומרים המרכיבים אותם.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%9C
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הקרקעות יש למנות בעיקר בליה של כורכר לחול ושל חול לחמרה. על אלה נוספת -בין תהליכי הבליה יוצרי 

, כתוצאה מהתבלות של חמרה עתיקה לחמרה חדשה, התערבבות 2. 8.1התפתחות קרקעות שונים, אשר תוארו בפרק  

חרסיתי וקרבונטי ואבק איאולי בחמרה ובגרומוסולים בתוך מרזבות ובשקעים אחרים, שטיפה של -משקעי סחף טיני 

קרבונטים, תחמוצות ברזל וחומרים אחרים הנמצאים בתוך הקרקע ותהליכים בצתיים בתוך גופי מים )השקעת חרסית 

 בשלוליות ובאגמים, לכידת חרסית במרבדי צמחיה ויצירת רקבובית וכבול(.

8.8בליית כורכר לחול אינה אלא התרוחחות
גרגרי מתמוטט הכורכר ברובו מכוח -)בגלל חולשת הליכוד הביןמָכאנית  

משקלו בלבד, הליכוד הקרבונטי בכורכר מתמוסס וגרגרי חול הקוורץ שנכלאו בו משתחררים או שגרגרי החול נסחפים 

 (.7.8.8ורוחות, ואין הוא יציב בנוף( )דיון בפרק גלי ים בעת מגעם עם רכס הכורכר החופי, מי נגר ממנו על ידי 

, 8722' היו רוב החוקרים בדעה שמוצא הקרקעות החוליים הוא מן הכורכר )רביקוביץ,  8712-עד אמצע שנות ה 

הגרגר )החרסיתיים( שביניהם הם -, ואת מוצא הקרקעות דקי Reifenberg, 2847);  8718; איסר, 8722; אבנימלך, 8717

. חוקרים אחרים סברו שהקרקעות נוצרו Neev et al., 2897); 8727; זהרי, 8717, 8722ייחסו לסחף מההרים )רביקוביץ, 

. מאידך גיסא, תכולת החרסיות Rim, 2850-52);  8729; רביקוביץ ורמתי,  8787באופן ישיר מבליה של חול )רים,  

. כיום 2.2מנפחם, אינה יכולה להתהוות מתהליכי בליה והתרוחחות 225הגבוהה בקרקעות החמרה, ששעוריה מגיעים עד 

, Dan and Yaalon(2872)-( ו 8791מצוטטת בתוך דן ויעלון )   –  8721ויעלון )   (Itzhaki 2855)מקובלת דעתם של יצחקי 

ידי מי גשמים ונגר עלי שטענו כי הקרקעות החוליים נוצרו כתוצאה מהחדרת טין וחרסית אטמוספריים )אבק איאולי( על 

 (. 8.9( )תמונה Yaalon, 2867(, אשר התמוסס ונשטף )82-85-פחות מלחולות בעלי תכולת קרבונט קטנה )

זמן, שבראשיתו )א( חלקיקי -חול והפיכתו לקרקע חולי )חמרה( היא תהליך מורכב וארוך ה    (weathering)בליית 

 (leaching)  ( מתמוססים, נשטפים 8.8.2פרק    –קרבונט, תחמוצות ברזל וחומרים אחרים המצויים בחול )ביוקלסטים  

ב( בעוד ( בקרבת מקום או עמוק יותר בחולית ו/או בקרקע     (re-precipitation)ולעתים מזומנות גם שוקעים מחדש 

הגרגר ותכולת המרכיבים האורגניים )שמקורם בצמחיה ובבעלי החיים ששכנו ונספו בה( -שתכולת הסילט והחרסית דקי

 בחול גדלות.

(Slatkine andמהחול, אשר מתרחשת גם בשכבות חול קבורות     (decalcification)שטיפת הקרבונט )א(  

(Pomerancblum, 2859    .מ"מ   822-222למחצה כמויות הגשמים הקטנות ) -בתנֵאי אקלים צחיח או צחיח הן מהירות

מספיקות כדי למוסס ולשטוף רק חלק מן הקרבונט שבחול. הקרבונט, מערב הנגב ובדרום פלשת( -בשנה בחורף בצפון

המים(, נוטה להתרכז כסוליות -שהתמוסס, נשטף ושוקע מחדש עמוק יותר בחול )בייחוד סביב שורשי הצמחים סופחי 

(pans)   ותצבירים(nodules)     באופק הקרקע התחתון(Wieder and Yaalon, 2874, 2892)    מעת לעת (.  8.12)תמונה

גורמות תנודות אקלימיות אזוריות להתהוות זמנית של תנאים אקלימיים לחים יותר או תנאים אשר מגבילים נישוב של 

די באלה כדי להאט את נדידת החול ולמנוע הצטברות למחצה, ו-חול גם באזורי אקלים צחיחים וצחיחים-רוחות נושאות

להתחיל בייצוב החולות החשופים לאטמוספירה התפתחות של צמחיה עליהם,  של נפחי חול מנושב גדולים, לעודד  

(Tsoar, 2000; Tsoar and Blumberg, 2002)    ולייצר קרומים דקים של קרקע חולי תחילי )רגוסול–(regosol  

Gvirtzman)  et al.,2889; Gvirtzman and Wieder, 2002; Neber, 2002) כאשר האקלים .  ( 7.7-ו   7.8; תמונות  7.1( )פרק

מ"מ לשנה ומעלה בשרון, סף הכרמל וחוף הגליל המערבי( ומתמידה לאורך זמן   822-122לח וכמות הגשמים גדולה )

והטופוגרפיה המקומית )מדרונות מתונים בחוליות מצמצמים סחיפת חול וקרקעות ומאפשרים חלחול מים בחוליות(, 

 (Yaalon andקרבונט -או נטול   -שנוצר דל , והקרקע  (Yaalon, 2887)שטיפת הקרבונט מהחול מלאה או כמעט מלאה  

(Dan, 2867 בתקופות של אקלים לח, אשר נמשכות זמן ארוך, הספקת החול פוחתת מאוד, הצמחיה הצפופה .

(מלאות, -שמתפתחת בחוליות מונעת את נדידתן ומַיצבת אותן לחלוטין, התמוססות ושטיפת הקרבונט מתוכן הן )כמעט 

קרבונט )או בעלי תכולת -ואופקי הרגוסולים בחולות מתפתחים בהתאם לשעורי הלחות למגוון של קרקעות חמרה נטולי

 (.8.1.2)פרק  (Yaalon and Dan, 2867)קרבונט נמוכה מאוד( בוגרים 

________________________________ 
 

8.8 
 היא התפוררות על ידי רוחות )במקור( וגורמים אטמוספריים וטבעיים אחרים. (weathering)התרוחחות  
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והחרסית שבקרקעות החמרה הובאו על ידי )ב( הטין  

, 8792סופות אבק ממדבריות צפון אפריקה, סיני וערב )גנור,  

8789;Yaalon and Ganor, 2875, 2878; Chester et al., 2877 

Ganor and Mamane, 2892; Ganor et al., 2882; Krom et al., 

(, ואפשר שחלקם נושב גם מהמישור החופי 8.82)תמונה  2888)

המערבי )כיום מפתן היבשת(, שהיה חשוף במשך רוב תקופת 

. מדי שנה מגיעים (Ronen, 2893; Yaalon, 2882)הפלייסטוקן  

מיליון טון אבק לאגן המזרחי של הים התיכון, בעיקר   12-כ 

בחורף וסוף האביב. רובם שוקע בים, וביבשת שוקעים             

. (Yaalon and Ganor, 2878)טון אבק בקמ"ר בשנה  122-22-כ 

אבק טיפוסי מכיל חלקיקים חרסיתיים, בעיקר סמקטיט ומעט 

קאוליניט ואיליט, וחלקיקים סילטיים, בעיקר קוורץ וקרבונטים 

Y a a l o n  a n d  G a n o r ,  2 8 7 3 ,  2 8 7 8 ;  G a n o r  a n d )

(Mamane,2892 ההרכב המינרלוגי של חומרי האב של הקרקע .

קוורץ, שאינו מתבלה, וכמויות זעירות של פלדספר  725)מעל 

ומינרלים אחרים, המתבלים לחרסיות(, תכולת הטין והחרסית 

הרבה   –בחמרה    825-22הגבוהה בקרקעות החוליים )עד  

חרסיות מבליה של המינרלים מעבר לפוטנציאל של יצירת  

הכבדים המצויים בחוליות, וללא קשר למיקום הקרקעות או 

ם  נרלוגי של הקרקעות החוליי ים(, ההרכב המי לעובי

ותכונותיהם הזהות )כגון, נדידה אלקטרופוֶרטית וכושר החלפה 

בכל המישור החופי מצביעים על המקור האיאולי של הטין והחרסיות ועל  Cation Exchange Capacity) –של קטיונים 

 Dan and Yaalon, 2864; Yaalon; 8782; וידר ויעלון,  8718חדירתם אל החול בתהליכי חלחול, שטיפה וערבוב )נתן,  

(and Dan, 2867; Karmeli et al., 2869; Yaalon and Ganor, 2873; Dan, 2893; Yaalon, 2887 . 

מתחילה בחוליות מיוצבות או מיוצבות בחלקן ביצירת אופֵקי )פרופיל(   pedogenesis)  –יצירת קרקע )פדוגנזה  

התפתחות .  (Yaalon and Dan, 2867; Danin and Yaalon, 2892)רבדים דקים של רגוסולים חוליים    –קרקע תחיליים  

הקרקע נמשכת עשרות אלפי שנים. עוצמת הפדוגנזה מותנית בקצב ההצטברות של החול ובקצב חדירתם של אבק 

(. כל זמן שקצב הצטברותם נמוך מערך סף 8.8.8)חרסית וסילט( וחומר האורגני אל החול, ואלה תלויים באקלים )פרק  

מסוים, חדירת הטין והחרסית וחדירת החומר האורגני )שמקורו בצמחית החולות ואוכלוסיית בעלי חיים, בייחוד 

ָיה  ַיצִּ ילּובִּ 8.7חלזונות יבשתיים, השוכנים בה( אל חלקו העליון של החול וערבובם בתהליכי אִּ
רציפים   8.7וביוטורבציה   

ויעילים. האבק, שמתערבב עם מרכיבי הקרקע, משפיע על מרקם )טקסטורה( הקרקע המתפתח, משנה את קיבולת 

ְמצּון, שמעצימים את פוריות הקרקע וַמקנים לו את צבעו. כאמור  (infiltration capacity)הסינון  שלו ומשתתף בתהליכי חִּ

 –טיטית  -אדמה חולית עד חולית   –לעיל, גם תהליכי מיסוס ושטיפה של מינרלי קרבונט מהחולית נמרצים. הקרקע  

       8.1.2פרקים    –חרסית  -קרבונט ועתיר -דל   Bשנוצר במשך אלפי שנים, עבה ומפותח )היינו, פרופיל קרקע בעל אופק  

ס"מ לאלף   8-בחולות, אשר הביא ליצירת קרקעות החמרה, הוא כ (. קצב המיזוג של האבק האיאולי המדברי  7.1.2-ו 

 
. סופת אבק ממדבריות צפון אפריקה 1.80תמונה 

, לווין  MODISבדרכה מזרחה לארצות הלבנט )מצלמת
AQUA  ,2.2.2002של סוכנות החלל האמריקאית) 

 מצגת(. — 2080)מתוך פרימרמן, 

________________________________ 
8.7

של חומרי קרקע בתוך רובד/אופק בקרקע   (accumulation)וההצטברות    (deposition)היא תהליך השקיעה     (illuviation)ִאילּוִבַיִציָּה   
של          (coherence)והְלכידּות    (consistency)שאליו הם הובלו מרובד/אופק אחר בקרקע. האילוביציה כרוכה בשינוי מידת הסמיכות  

, הם חומרים (illuvium)רובד/אופק הקרקע ובשינויים בצבעו ובמרקם )טקסטורה( שלו. חומרי הקרקע המוסעים, הקרויים ִאילּוִביּום  
(.  humus–מומסים, קולואידים )מרחפים בתוך נוזל( ומוצקים )כגון חרסית, תחמוצות ברזל, קרבונט, וחומרים אורגניים כמו רקבובית  

נעשית בדרך מכאנית או כימית )התמוססות,   (transport), והובלתו  (eluviation)סילוק האילוביום מרובד/אופק המקור מכונה ֶאלּוִבַיִציָּה  
משמעה    (bioturbation)שטיפה, סינון, ִפְעפּוַע והרחפת חלקיקים מוצקים(, בדרך כלל על ידי מי גשמים המחלחלים בקרקע. ביוטורבציה 

 הפרעות ושינויים )היפוך וערוב מרכיבי הקרקע( שאורגניזמים החיים בקרקע מחוללים בו. 
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. מאידך גיסא, ככל שעולה קצב ההצטברות של החול והאבק הקרקע (Yaalon and Ganor, 2873; Yaalon, 2005)שנים 

שנוצר חולי יותר ועשיר יותר בקרבונט. קצב הצטברות מופרז של חול ואבק גורם להפסקה של יצירת הקרקע, אשר נקבר 

 והופך להיות פליאוסול )קרקע קדום(, ומחזור פדוגנטי חדש מתחיל. 

יצירת קרקע היא תהליך איטי, אשר חל רק בסביבה יציבה ומתחיל רק עם התייצבות החול הנודד. הקטנת שעור 

הסעת החול וצבירה פוחתת של חול ממתנות את הטופוגרפיה של פני החול, מסייעות לריבודו ומאפשרות התפתחות של 

(. חולות שמהירות הסעתם גבוהה           8778והתפתחות של צמחיית חולות עילאית )דנין,   Cyanobacteria)אצות כחוליות )

. יצוין כי תשתית חולית ואקלים שחון Tsoar, 2880);  8778מ' לשנה אינם מאפשרים לצמחיה להתפתח )דנין,    2.1-מ 

 יוצרים בית גידול קשה לצמחים, וזאת בגלל חלחול מי הגשמים הגבוה וההתייבשות המהירה עד לעומק רב.

הצמחים הראשונים הנאחזים בחולות הנודדים הם מסוגים עמידים בפני כיסוי בחול של נוף הצמח )כגון, ידיד חולות 

האלה מאטים את מהירות הרוח . הצמחים 8.82(, שהוא הצמח החלוץ בכיבוש חולות נודדיםAmmopphila arenariaמצוי, 

(. תלוליות אלה יוצרות בית גידול לנביטת 8.88-ו 8.2( )תמונות 8778וגורמים להצטברות תלוליות חול בסביבתם )דנין, 

צמחים אחרים, רגישים יותר, אשר 

אינם יכולים להתמודד היטב עם 

נדידת חול, שיורשים את חברת 

החלוץ של צמחיית החול הנודד 

ומתרבים ככל שהחול מתייצב. 

טיפוסיים לחברת צמחים זו הם 

ד  ח ה נ ע ת -ל י ע ר Aז r t e m i c i a )  

(monosperma   ורותם המדבר

(Retama roetam) ומאוחר יותר ,

; 8798שמשון סגלגל )ויזל ושות',  

; דן וקותיאל, 8772ויזל ואגמי,  

8 7 7 9 ' ת ו ש ו ת  י מ ס ד ל ו ג  . )

(Goldsmith et al., 2880)    מהחול המנושב. רשתות של אצות   825-22העריכו שהצמחיה בשטחים חוליים לוכדת

גשומים והתעבות טל( על פני שטחים מוגנים מרוח ויוצרות קרום דק הרטבה )עקב ימים כחוליות חוטיות צומחות אחרי 

ס"מ(, כהה וקשה. קרקעות מתחילים להיווצר אחרי שפחתה ניידותו של החול, אם במקומות מוגנים )מכתשי  8-)פחות מ

רוח, צדן החסוי מרוח של חוליות( ואם כתוצאה של האטת הרוח בהשפעת צמחיה. בעקבות ההאטה של מהירות 

חלקיקי טין וחרסית, וכמויות   –שהתלוליות גֵבהות, האבק האטמוספרי המנושב  הרוחות, שנעשית יעילה יותר ככל  

אשר שוקע, נלכד   –  Yaalon and Ganor,2873, 2875);  8792ניכרות של חלקיקי קרבונט )גבישי קלציט זעירים( )גנור,  

(. קצב הצטברות האבק האטמוספרי הוערך                   8772ונכלא ברשת הרירית הענפה של קורי האצות )דנין ושות',  

. גרגרי החרסית והטין בעלי שטח הפנים הגדול (Karmeli et al., 2869; Yaalon, 2882)מ"מ לשנה    2.28-2.2228-ב 

, המתווסף humus)  –מגבירים את כושר הספיחה של המים בקרקע המתהווה, והתפרקות החומר האורגני )רקבובית  

אחרי מותם, לחומצות ולחומרי מזון מחיש את תהליך לקרקע, אשר נוצר על ידי הצמחים ובעלי החיים הניזונים מהם  

התמוססות הקרבונט ומעודד התפתחות של צמחיה עילאית מגוונת וצפופה יותר, שמתנשאת לגובה רב יותר. השילוב 

ָיה, שבמהלכה חברת צמחים אחת מייצרת את בית הגידול המתאים   –  (successionבין תהליך העקיבה   סּוְקֶצסִּ

_________________________  
צמחי החולות נעזרים באמצעים מגוונים כדי לעמוד בפני הרוחות ובפני החול שהן מנשבות: באזורים של חול נודד גבעוליהם שכוסו מכים  2.80

שורשים ארוכים, אשר נאחזים בחול, ומצמיחים ענפים דקים עמידים לקבורה בחול, שמתרוממים מעל לחול הכיסוי, ועלים גלולים צרים 
ונוקשים, שבגין שטח פניהם הקטן הם עומדים בפני רוחות ים חזקות ובפני המכות והשפשוף של גרגירי החול המנושבים )ידיד חולות מצוי, 

זרעית עמידים בפני חשיפה של שורשיהם הארוכים בזכות קליפת השעם העבה -ישראלית(. שיחי לענה חד -זרעית, ארכובית ארץ -לענה חד 
שלהם. צמחים אחרים משתרעים על פני החול ונקברים בו, ואת עליהם הם פורסים על החול ומאפשרים לו לנוע עליהם )לפופית החוף(. רבים 

למחצה גם הם בעלי גבעולים וענפים דקים, המאפשרים לחול לעבור דרכם תוך צמצום ניכר של -מצמחי החולות המיוצבים והמיוצבים  
 ).8008; דנין, 8990, 8928ישראלית, גומא שרוני, גלעינון החוף, שרביטן ריסני( )ויזל ואגמי, -פגיעות מגרוד ושפשוף )ארכובית ארץ

 

 .)2002. ידיד חולות מצוי ותלוליות חול שהוא מַיצר )מתוך דנין, 1.88תמונה 
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להתפתחותה של חברת צמחים אחרת, אשר עם התפתחותה דוחקת את הראשונה( ותהליכי ייצוב החולות, קליטת אבק 

; 8772; ויזל ואגמי,  8778; דנין,  8772; דנין ושות',  8797פורח ויצירת הקרקע פועלים, אפוא, כמשוב חוזר )מרכוס,  

. באזור החולות של פלשת, שאין בו די לחות, Kutiel et al., 2878/90; Danin and Yaalon, 2892); 8771קותיאל ושות', 

זרעית, רותם המדבר וגלעינון -תהליך העקיבה מתקדם אך מעט, והצמחים השולטים הם צמחי חול נסחף, כגון לענה חד

למחצה הקרובים לחוף -החוף. העצים הם צמחי תרבות נטועים או פליטי תרבות, כגון מיני דקל בחולות המיוצבים  

( ושקמים )פיקוס השקמה( בחולות המיוצבים במישור החופי, ושרידים של צמחיה שכיסתה בעבר את 8.2)תמונה  

הצפוני ובאזור קיסריה, שבהם כמות . בשרון  8.88אשדוד( האזור, כגון שיטה מלבינה המופיעה בכמה מקומות )אשקלון,  

העקיבה מתקדמת הרבה יותר מהר ומאפשרת התפתחות צמחיה עילאית בחולות המיוצבים עד לרמת המשקעים גדולה, 

 (.8788; ויזל ואגמי, 8727של חורש, שעציו הנפוצים הם אלת המסטיק וחרוב מצוי )זהרי,  (climax)השיא 

בדומה לשטיפת מינרלי קרבונט בחולות מיוצבים וקרקעות גם שטיפת תחמוצות ברזל בקרקעות ֵוֵהָאְדמּותם )גם 

ְתַאְדמּות  היא מהירה. התאדמות קרקע   reddening, rubefaction )(Slatkine and Pomerancblum, 2859) –ַהֲאָדָמה או הִּ

יּום ובליה, המביאים  מעידה על כמות משקעים גבוהה המחלחלת לקרקע אחרי קיץ ארוך וצחיח, אשר גורמת )א( למִּ

, שבעקבותיו הברזל dehydration) –לשחרור של תרכובות ברזל מגרגרי מינרלים כבדים בקרקע, )ב( ולייבוש )דהידרציה 

למחצה -ננומטר( ומגובשים   12-גרגר )כ -מתחמצן ויוצר כמויות לא גדולות של תחמוצות והידריטים ברזיליים דקיקי 

, בהתאמה( שצבעם אדום עז. אלה שוקעים, נספחים אל hematite Fe2O3, goethite FeOOH   –)המטיט, גותיט  

. ככל (Dan and Yaalon, 2866; Yaalon, 2887; Tsatskin et al., 2888)החרסיות ומצפים ומאדימים את גרגרי הקרקע  

שתכולת החרסיות בקרקע גבוהה יותר התאדמותה עזה יותר. ֵהָאְדמּות שולטת בקרקעות החוליות )חמרה( בשרון, סף 

עד צחיחות, הם בעלי   (sub-humid)לחות  -הכרמל ומישור החוף בגליל המערבי. קרקעות אלה, שנוצרו בסביבות תת 

ב'(. ַהֲאָדַמת הקרקע 8.22-א' ו 8.18חולי, שצבעו אדום ואדמדם )תמונות  -עד טיטי   (loamy)מרקם )טקסטורה( טיטי  

ממדים של אבק וליס, שצבעם בהיר, ובגלל -בדרום מישור החוף )פלשת( חלשה יותר בגלל שקיעה גדולת 

8.7התערבבותם 
האינטנסיבית בשכבות הקרקע העליונות מחד גיסא וכמות המשקעים הנמוכה באזור זה מאידך גיסא,   

  .Dan, 2880; Wieder et al., 2009); 8791א'( )דן ויעלון, 8.18ולכן הקרקעות שם חומים )תמונה 

הפיכתו של החול שהתאדם לחמרה היא תהליך איטי, אשר דורש הפסקה של נישוב חול וחשיפה ממושכת בתנאי 

. ֵתארוך (Yaalon and Dan, 2867)להחדרת וערבוב החרסיות האיאוליות בחול  אקלים לח )גשמים ונגר עלי(, הנחוצים  

הפליאוסולים, שנחשפו בצוק השרון, אכן מאשר זאת: הקרקע המפותח של יחידת החמרה העליונה נוצר במשך            

יָוורין, שהיה חשוף במשך כ  82,222-כ  שנה בלבד, לא התפתח לקרקע בוגר )פורת   9,222-שנה, בעוד שהפליאוסול החִּ

ינטל,   (. 7.8; תמונה 7.1( )פרק Bar-Yosef and Vogler, 2897; 8778; ריטה, 8778ּווִּ

, חום כהה ולעתים גם       אדום -הקרקעות החוליים דומים מאוד זה לזה במראם. צבעיהם מגוון החום: חום, חום 

הגרגר כהים יותר, מחום כהה בקרקעות גרּומֹוסול עד שחור -(. הקרקעות דקי 8.22-ו   8.17,  8.18צהוב )תמונות  -חום 

הגרגר נמצאים בחלק המערבי של צפון פלשת והשרון, בעיקר בשטחי הכורכר -בקרקעות בצה. רוב קרקעות החמרה גסי

הגבנוניים והגבעיים, ובמידת מה גם במרזבות. במדרונות המתונים של הגבעות במערב פלשת מצויים בעיקר קרקעות 

התלולים מצויים בעיקר קרקעות פרהרנדזינה , ובמדרונות הכורכר  residual) –חוליים רזידיואליים )שהתפתחו באתרם 

pararendzina)( במרזבות ובשקעים הצטברו בעיקר קרקעות פלוביאליות ממוחזרות ומעורבבות, ובאלה שניקוזם לקוי .

ג'(. חלק ניכר מקרקעות -ב'8.11נזז, גרומוסולים ומשקעי בצות, שלוליות ואגמים )תמונות  –גרגר -התפתחו קרקעות דקי

פלשת, בשרון המזרחי ובסף הכרמל הגבעות שבאזור המערבי, בייחוד בפלשת, מכוסה בחולות צעירים. במרבית שפלת  

אשר נוצרו כתוצאה מערבוב של   –טיניים עד גרומוסולים  -קרקעות חוליים   –גרגר כהים  -נפוצים בעיקר קרקעות דקי 

קרקעות שנסחפו ממדרונות הגבעות, קרקעות סחף )אלוביאליים( מאזור ההרים שבפשטי ההצפה הרחבים, וקרקעות 

_________________________  
מוצא עצי השיטה המלבינה בסּודן. הם הגיעו לארץ בתקופה בה תנאי האקלים היו חמים ולחים. כיום מנותקות אוכלוסיות העצים    2.88

האלה מאוכלוסיות המוצא באפריקה וכן זו מזו, פוריותן נמוכה וקיומן מותנה בעיקר בכושר הריבוי היעיל של ניצני השורש של עציהן )זהרי, 
 ).8928; ויזל ואגמי, 8989
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. קרקעות הסחף בסף  Dan et al., 2868; Dan, 2893, 2880); 8781; דן,  8772,  8791,  8718רזידיואליים )דן ויעלון,  

 (. 88.1הכרמל מכילים חלקיקי גיר, דולומיט וצור )פרק 

תפוצת הקרקעות במישור החוף משקפת את התפתחות נופיו. ככל שהנוף מזדקן יותר נעשים המדרונות מתונים יותר, 

תהליכי הבליה וההשקעה מתעצמים והקרקעות החוליים מתעשרים בהדרגה בחרסית ומתעבים, אולם בכל זאת, על פי 

 רוב נשמר האופי הכללי של נוף החוליות המקורי. 

 

 קרבונט-. כורכר עתיר8.8.2

מנפחם.   72-925קרבונט מגיעה עד  -תכולת הקרבונט )כמות המלט והביוקלסטים הקרבונטיים( בסלעי כורכר עתירי

מרקם הסלע משתנה: הופעתו מסיבית עד כדי טשטוש הריבוד הצולב האיאולי, נקבוביותו פחותה והוא קשה וחזק מאוד 

קרבונט נחשף בעיקר ברכסי הכורכר בסף הכרמל ובחוף -(. כורכר עתיר88.12-ג' ו8.12תמונות )בהתאמה לאחוז המלט( )

, 8.81,  1.8,  8.1; תמונות  81עד    88-, ו 7,  8.8.8,  8הגליל המערבי ללא שינוי נופי ניכר מאלה של פלשת והשרון )פרקים  

ועוד(. כל הכורכר בחוף הגליל המערבי מַעכֹו עד ראש הנקרה, היכן שאין כמעט אספקה של   88.12,  82.8,  82.1,  8.82

קרבונט. למרות שיש מעברים מקומיים, ניתן להבדיל ללא קושי גדול בין הכורכר    -חולות הנילוס, הוא כורכר עתיר 

 הקרבונט הפריך, השולט ברכסי פלשת והשרון.-הקרבונט הזה לבין הכורכר דל-עתיר

קרבונט הם בעלי מורפולוגיה וסגנון בליה של גיר -בשל חוזק הסלע והופעתו המסיבית, מחשופי כורכר עתיר 

עד לגדיעה של קטעי רכס שלמים  –קרבונט בכמויות גדולות -(. במקומות רבים נחצב כורכר עתיר88.12-ו 8.11)תמונות 

ואחרים( )פרקים   Perath, 2894;  8771ב'; סיון, 8781)רבן,  12-לצורכי בניה מאז תקופת הברונזה עד תחילת המאה ה  –

 (. 88.82-ו 88.1; תמונות 88.2-ו 88.8, 82.8

הקרבונט -לא ניתן לקבוע קשר מובהק בין גיל הכורכר לטיב המלט המלכד אותו. גילי מדגמים מסלעי הכורכר עתירי 

אלפי שנים קדום להיום ויותר   22-81עד    122בסף הכרמל וחוף הגליל המערבי, אשר תוארכו בשיטות שונות, הם בין  

 (.82.9-ו 8.82)תמונות  Sivan et al., 2888; Neber, 2002; Frechen et al., 2004); 8771)סיון, 

קרבונט שכל גרגריו עשויים ביוקלסטים, היוצר שכבת חיפוי רציפה -טיפוס מיוחד של כורכר עתיר   –קלקארניט  

 . 7.1.2-ו 8.1.1.1נדון בפרקים  –( 8.19בקטעים ארוכים של רכסי צפון פלשת והשרון המערביים )תמונה 

נמשכים מהשרון דרך מישור קיסריה. שלוש   –רכס מגדים ורכס דור    –רכסי הכורכר בסף הכרמל    . )א( סף הכרמל 

Neber (1221 )-( ו8799) Ronen(, 8792יחידות הכורכר )ויחידות החמרה שביניהן( הבונות אותם תוארו על ידי מיכלסון )

 Neber (1221 .)(. סיווג יחידות הסלע ברכסי הכורכר שלהלן הוא לפי 8.81-ג' ו1.81)תמונות 

עשוי סלע קשה,   –מ'    1החשופה התחתונה ביותר, שעוביה עד  היחידה    –  Ronen, 2877)בתוך  D )כורכר    Aכורכר 

כדוריים -מזווותים עד תת -מ"מ(, תת  2.87-2.88גרגר )-מרוסק וסדוק מאוד, שצבעו לבן. הסלע בנוי מגרגרי קוורץ בינוני

( ומעט פלדספר ומינרלים כבדים. גרגרי הקוורץ ברכסים 8.8.2וממוינים היטב, ביוקלסטים משופשפים ממקור ימי )פרק 

(. 8.18תמונה  ;  8.1.1.8שכיחים על פני גרגרי הקוורץ )פרק   (corrosion)מ"מ(. סימני שיתוך  2.82המזרחיים דקים יותר )

. המלט המלכד את הסלע עשוי גבישי 725, והיא עשויה להגיע עד  225-92תכולת הקרבונט בכורכר היא בדרך כלל  

 8.18מיקרומטר(, שעוטפים את גרגרי הסלע וצומחים בתוך נקבוביו )תמונות  82עד  –קרבונט שחמחמים דקים )מיקריט 

ממדים )סדרות רבדים, שאורכן מספר מטרים(, והוא -הוא של חוליות רוחביות, שריבודן צולב וגדולהמבנה ח'(. 8.12-ו 

 . )22-82º(מערב, על פי רוב בזוויות גדולות למדי -בולט ברוב המחשופים. הרבדים נוטים בעיקר לצפון

חלקה העליון של היחידה צהבהב ורך יותר, הריבוד הצולב נדיר והוא משופע בתבניות קרבונט, שהתפתחו סביב 

ס"מ עליונים( שפע של תצבירי וקרומי   12-82היחידה ) (. בגג  8.11תמונה  ;  8.1.1.8פרק    –שורשי צמחים )ריזוליתים  

נושבו   A(. החוליות שיצרו את יחידת הכורכר התחתונה  8.11-ו   8.12)תמונות    (carbonaceous hardpans)קלקריט  

קרחונית האחרונה -אלפי שנים קדום להיום )לפני שיאה של הצפת הים הבין 82±82-72±29-ו 28±17-822±811בתקופות 

הֵתארוך של מחשופי הכורכר (.  8.82תמונה  )   (Frechen et al., 2004)(  1.1.1פרק    –אלפי שנים ואחריה    812-לפני כ 

( בשרון ושל 8778)    et alGvirtzman., אינו תואם את תוצאותיהם של  1.2שנבדקו, אשר נעשה בשיטת הלומיניסצנסיה 
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Sivan et al. (8777.בגליל המערבי ) 

למחצה למרחקים גדולים מחוף הים, -בדומה למשטר הרוחות כיום, החוליות נושבו בתקופות צחיחות או צחיחות 

ששהה הרחק מערבה מקו החוף הנוכחי, על ידי רוחות ציקלוניות מערביות חזקות )ו/או רוחות שנשבו לאורך זמן רב( 

כפי שמעידים השכבות החזיתיות   צמחיה ו/או מכשולים אחרים, -( על פני מישור חלק נטול 2.1; תמונה  2.1)פרק  

(foresets)   ים מזרחה ותכולת הקרבונט הדלה יחסית )עקב ַדְקקִּ המפותחות בכורכר, גרגרי החול הממוינים היטב ֶשמִּ

מעידה גם על רוחות מערב עד צפון  -שחיקת הביוקלסטים לאורך נתיבי הנישוב הארוכים(. נטיית הריבוד הצולב לצפון 

(. המלט (Goldsmith and Sofer, 2893; Goldsmith et al., 2880מזרחיות חזקות, המוכרות בסף הכרמל גם כיום  -צפון

ים מטאוריים, אל  יִּ קרבונט, -רוויי נכון שקע ממים  -הקרבונטי המיקריטי המלכד את החול, האופייני לשקיעה ממים ָודּוזִּ

שבין גרגרי החול וסביב שורשי צמחים בחללים    (Glennie and Gökdag, 2889)גשמים  -נקוו בפרקי זמן עתירי אשר  

בדומה להיום, קרומי הקרבונט והקלקריט ח'(.  8.12-ג' ו 8.11תמונות ) (Ward, 2873; Amiel, 2875)שהתפתחו בחוליות 

קרבונט -עתירי    (capillary)שקעו ממים נימיים   –למחצה  -גם הם מוצרים של אקלים צחיח עד צחיח   –  Aשבגג כורכר  

אחרי הרווית החוליות והכורכר במשקעים עונתיים, או במשקעים של זמני ביניים לחים ממושכים יותר, אשר הביאו 

  .(Dan, 2877)ליצירת תכסית צמחיה דלילה 

אפור, רך )מלוכד פחות יחסית ליחידות הכורכר שמתחתיו ומעליו( ובו כיסים שאיריים של חול   Bהכורכר ביחידה  

, Bמ'. מחשופי כורכר    8-מ', ולא יותר מ   2-8.2היחידה הנחשף הוא בדרך כלל  ג'(. עובי  8.12תמונה  מלוכד ) -בלתי 

(. דרומה 8.81הנגלים ברכסים המערביים בלבד, משתרעים על פני מרחקים קצרים, ופעמים רבות הם מקוטעים )תמונה  

 . מחשופי היחידה כלואים תמיד בין שתי יחידות קרקע )חמרה(. Aרק בשקעים בגג כורכר  Bמנחל מערות נשתמר כורכר 

מ"מ(, שעורי כדוריותם נמוכים, דרגת מיונם  2.12הסלע עשוי גרגרי קוורץ וביוקלסטים. גרגרי הקוורץ גסים יחסית )

בינונית עד טובה )הנמוכה ביחידות הכורכר בסף הכרמל( ועל פניהם סימני שיתוך חלשים ומועטים. הביוקלסטים, 

תכולת הקרבונט   –מנפח הסלע    125שמיני מאובניהם דומים לאלה שביתר יחידות הכורכר בסף הכרמל, תופשים עד  

. בכורכר מפוזרים תרכיזים 92-225-מגיעה גם ל , אך באזורים שבהם הסלע מלוכד היטב היא  825-הנה בדרך כלל כ 

(. בחלק העליון של גג היחידה קרומים קרבונטיים 8.11; תמונה  8.1.1.8קרבונטיים רבים ושפע ריזוליתים )פרק  

(hardpans)    (. גבישים קרבונטיים מיקריטיים שחמחמים עוטפים את גרגרי הכורכר          8.11-ו   8.12רבים )תמונות

 ג'(. 8.11ח'( ומלכדים אותו. הם צפופים בייחוד סביב הריזוליתים שבתוכו )תמונה 8.12-ו 8.18; תמונות 8.1.1.8)פרק 

 מחשוף לאורך רכס מגדים סמוך לגשר הרכבת על ידי עתלית. –. חתך גיאולוגי 1.82תמונה 
 .Neber, 2002()מעובד מתוך  x8.8חלק התמונה התחתון הוא המשכו הדרומי )מימין( של חלק התמונה העליון. הגזמה אנכית: 

הגזמה 
אנכית: 
05.x 

 דרום צפון

‘מ  

‘מ  

 שפוכת

חוף-אבן  

 חמרה

 שפוכת

 חמרה

 שפוכת
 כורכר

 שפוכת
 כורכר

 מערה

 מערה

‘מ  
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חסרת מבנה פנימי, ושיכוב צולב )כאשר הוא מובחן( רפה מאוד ונדירות בו שכבות  היא Bעל פי רוב, יחידת הכורכר 

אלפי שנים קדום להיום    ±812 ±882-12 19-ל   1.2. גיל היחידה תוארך בשיטת הלומיניסצנסיה (foresets)חזיתיות  

(Frechen et al., 2004) ( 8.82תמונה.) 

המיון -, המוגבלת לחלקו המערבי הקרוב לחוף של סף הכרמל, וגרגריה הגסים וגרועי Bתפוצתה של יחידת הכורכר 

מצביעים על נישוב חול לאורך מרחקים קצרים, אשר התחולל במשטר של רוחות חלשות, שלא אפשרו מיון טוב של 

חולותיה, או נישוב חול על ידי רוחות חזקות יותר על פני שטח מחוספס מכוסה בצמחיה עבותה )כפי שמעידים 

ְבָנּה חסר השיכוב הצולב   החול הנודד אשר עצרה את  ,   Pye and Tsoar, 2880)–הריזוליתים הרבים הפזורים בה ומִּ

נישוב והצטברות החול פחתו מאוד, ובגג הכורכר שנתלכד   –ולכדה אותו. בסוף התקופה הפך האקלים להיות לח יותר  

 שקעו קרומי קרבונט. 

, אך B(, דומה לכורכר  8.81תמונה  ברכסי סף הכרמל ) , העליונה  Ronen, 2877)בתוך    B)כורכר     Cהכורכר ביחידה 

מ', מכסה ברציפות את יחידות   8-צהבהב. היחידה, שעוביה במחשופים מגיע עד כ -מסיבי יותר וצבעו אפרפר   הוא 

העתיקות יותר. קרקע טיטי חולי אדום, שהתפתח על הכורכר, חודר וממלא סדקים ופרצות בגג היחידה  B-ו  Aהכורכר 

 ., מופרדות על ידי אופק של קרומים קרבונטייםC2-ו C2יחידות, -(. היחידה מחולקת לשתי תת88.12)תמונה 

הסלע עשוי מגרגרי קוורץ וביוקלסטים ובו גם כמויות זעירות של פלדספר ומינרלים כבדים. גרגרי הקוורץ דקים       

 –כדוריים, ממוינים היטב ועל פניהם שפע סימני שיתוך. תכולת הקרבונט  -מזוותים עד תת -מ"מ בממוצע(, תת   2.88) 

תכולת   985מאובנים )   12-825:  שונים   C2-ו   C2גבוהה, אך שעוריה ביחידות    –ביוקלסטים ומלט קרבונטי מיקריטי  

 

סטרטיגרפי בין מחשופי כורכר וחמרה לאורך רכס מגדים. -. מתאם כרונו1.82תמונה 
כתום  –. אאוליניטים Frechen et al., 2002(הגילים באלפי שנים קדום להיום )מתוך 

 .Neber, 2002(חום ואדום )מתוך  –וצהוב; קרקעות 
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. ההרכב הפטרוגרפי והפאוניסטי דומה C2תכולת קרבונט כללית( בכורכר  825) 22-825-ו C2קרבונט כללית( בכורכר 

לזה שבסלעי הכורכר האחרים בסף הכרמל. תרכיזים קרבונטיים וריזוליתים מפוזרים בשפע בתוך סלעי שתי היחידות 

 האלה. 

, הן ללא מבנה למינרי פנימי, אך לעתים נחשף ריבוד צולב בזויות קטנות עד C2-ו   C2בדרך כלל, שתי היחידות,  

אלפי   ±22 ±11-9 82-ו   ±81 ±27-8 88-ל   1.2תוארך בשיטת הלומיניסצנסיה   מערבה. גילן -בינוניות, הנוטה צפונה עד צפון 

 (. 8.82תמונה ) (Frechen et al., 2004)שנים קדום להיום 

יֹותיו במים וכוסו בצמחיה, אשר ייצבה אותן, עצרה את -מַיצג פציאס קרוב Cכורכר  חוף. בתקופות גשומות רוו חולִּ

. החולות המנושבים מרצועת החוף, שנדידתם (Pye and Tsoar, 2880)נדידתן ומנעה התפתחות של ריבוד צולב בתוכן 

(. 88.1(, ויצרו את רכס מגדים )פרק  82.1-ו 8.88; תמונות 8.1נעצרה, הצטברו על החוליות, הגביהו והאריכו אותן )פרק 

נכון בעקבות רוויה במי משקעים עונתיים בתקופה  -נוצרה אל   C2-ו   C2שכבת הקרומים הקרבונטיים בין היחידות  

 .  (Dan, 2877)למחצה, אשר במהלכה צומצם נישוב החול אל המישור החופי-צחיחה

הכורכר ברכסי סף הכרמל מופרדות על ידי אופקי קרקע בדרגות התהוות שונות, אשר נוצרו בתקופות הספקה יחידות 

צבה את החוליות וקלטה משקעים   אטמוספריים של חרסיות, מופחתת של חול מנושב והתפתחות צמחיה. הצמחיה יִּ

(. עוביים של אופקי הקרקע )בדרך כלל מספר דצימטרים, עובי מרבי        8.8.8-ו   2. 8.1,  1.1.8שהתערבבו בחול )פרקים  

במקומות רבים הם מקוטעים, נשמרים   –ורציפותם משתנים ממקום למקום   Ronen, 2877; Neber, 2002) –מ'  1-8.2-כ 

(. 88.12-ו   8.81ככיסי קרקע בשקעים וכמילוי סדקים בגג יחידת הכורכר שעליה הם נחים, או חסרים לחלוטין )תמונות  

התאבנות החול לכורכר והתבלותו לקרקע התרחשו במקביל, וכללית גם באותם פרקי זמן )עם הבדלים בין אתר לאתר(. 

ברכס   A( גודדה יחידת הכורכר התחתון  1.1.1אלפי שנים )פרק    812-קרחונית האחרונה לפני כ -הצפת הים הבין   בעת 

זקף ומרגלותיו 1.1.1חוף )פרק  -מ' גובהו, ובמשטח שלמרגלותיו הצטברה אבן   9-מגדים ובה נוצר מזקף חופי, כ  (. המִּ

 (.8.88כוסו בחולות אחרי נסיגת הים וחידוש נישובו של החול מהחוף )תמונה 

זמנית -ֵתארוך מפורט של מדגמי כורכר וחמרה ממחשופיהם ברכסי סף הכרמל מלמד שכורכר וחמרה נתהוו בו 

(. אופקי הקרקע התחתונים, 8.82כל אחד מאופקיהם נתהווה במקומות שונים בזמנים שונים )תמונה   – לאורך הרכסים

ית ) אלפי שנים קדום להיום(.   Mousterian  –  89-122המפרידים בין יחידות הכורכר, מכילים כלי אבן של תרבות מּוְסֶטרִּ

אלפי   82-88העליון שבהם, שהוא מקוטע וממלא סדקים וחללים בכורכר, נטול ממצאים ארכיאולוגיים כלשהם, וגילו  

 

 

 . 1.82תמונה 
 רכס מגדים:התפתחות 

, שעליו  A)א( כורכר 
מתפתח קרקע חמרה, נעקב 

 ;Bבכורכר 
)ב( הצפת ים, גידוד הרכס, 
יצירת מזקף חופי ושקיעה 

 חוף למרגלותיו; -של אבן
)ג( חול מנושב מצטבר 
מערבית למזקף החופי 

. C8(ומסתלע )כורכר 
התפתחות חמרה על כורכר 

A  והתפתחות של קרומי
קרבונט )נארי( על כורכר 

C8; 
מכסה ומגביה  C2)ד( כורכר 

את הרכס, ועליו מתפתח 
 קרקע חמרה )גשר הרכבת

 ליד עתלית
 .Neber, 2002()מתוך 
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)תמונות   (Farrand and Ronen, 2874; Ronen,2877)שנים קדום להיום )שהוא גילה של התרבות האפיפליאוליתית(  

 (.88.12-ו 8.82, 1.82

יחידות הכורכר בחוף הגליל עשויות כולן קלקארניט ביוקלסטי. הן נחקרו על ידי מספר   . )ב( חוף הגליל המערבי 

ומחקר מפורט נעשה על ידי   , Issar and Kafri, 2872); 8791; כפרי, 8719יוסף, -' )בר8792-' וה1287-חוקרים בשנות ה

פרקים   –שרוב גרגריו ביוגניים  “  כורכר ימי )” חוף  -. סלעי הכורכר ברצועה המערבית עשויים רובם אבן 8771-סיון ב 

( בעמק זבולון 8718)   Picard(, והם אינם נידונים כאן. תצורת כורדאני, אשר זוהתה לראשונה על ידי  8.8.2-ו   1.1.2

(, מונחת באי התאמה על תבליט סחיפה קדום. התצורה עשויה 8719יוסף )-( ובר8718)  Kafri and Eckerותוארה על ידי

ַדקקת מזרחה   17-12חוף במערב וכורכר איאולי )עם שיכוב צולב( במזרח. עוביה המרבי  -אבן –קלקארניט  מ', והיא מִּ

מ'. כורכר כורדאני נחשף רק במקומות אחדים   22-82עד להעלמה באזור מגעה עם תצורות ההר ברום טופוגרפי  

(. רוב החוקרים ייחסו 82.8( )תמונה  8791; כפרי,  8719יוסף,  -הגליל )בר בשוליהם המזרחיים של עמק זבולון וחוף  

 Picard, 2829; Kafri and Ecker, 2864; Issar and; 8792לתצורת כורדאני גילים שבין מיוקן לפלייסטוקן )גבירצמן,  

Kafri, 2872    ואחרים(. לדעתHarel et al.  (2027)   ( פלייסטוקן 8771פלייסטוקן מוקדם ולדעת סיון ) -גילה הוא פליוקן

 (. 82.9תחתון )תמונה 

קרבונט: פרט עכו, פרט רגבה ויחידת איאוליניטים הולוקניים שלא -יחידות כורכר עתיר 2-תצורת כורדאני מכוסה ב

(. חלקן קבורות וחלקן חשופות, ובהן אופקי ביניים של קרקעות חמרה. הן בונות את רכסי 8771כונתה בשם )סיון,  

הגליל המערבי: רכס עברון במישור החוף, רכס עכו המגודד ברובו לאורך החוף, ורכס אכזיב הטבוע במפתן היבשת 

(. כל היחידות עשויות 82.88-ו   82.9; תמונות  82)פרק    ראש הנקרה -הרדוד, שפסגותיו בולטות כאיים מול חוף אכזיב 

ביוקלסטים ימיים בדרגות שונות של שפשוף והתעגלות, וגרגרי קוורץ )ומעט פלדספר( ביחסים משתנים, באריזה 

בינונית עד צפופה, ומלוכדים בקלציט. הסלע קשה ובעל הופעה מסיבית, הממסכת בדרך כלל את תווי השיכוב 

 (.8771האיאוליים )סיון, 

פרט עכו, אשר בחוף הגליל הוא משויך לתצורת כורדאני )גג התצורה(, נחשף במחצבות עברון ונס עמים. חלקו 

התחתון קלקארניט דק ופריך, ובחלקו העליון מופיע שיכוב צולב וכן תרכיזי קרבונט. עוביו המרבי של פרט עכו          

 (. 82.9( )תמונה 8771( )סיון, 9.8אקלימית -אלפי שנה קדום להיום )דרגה איזוטופית 872-871מ' וגילו  88-82

(. חלקו 82.88-ו   82.9פרט רגבה, שרובו חשוף, בונה את חלקם הבולט של רכסי חוף הגליל ומפתן היבשת )תמונות  

שיכוב, וחלקו העליון בעל שיכוב צולב. אופק חמרה, שחצץ ביניהם, נשטף והותיר רק -התחתון עשוי כורכר מסיבי חסר

(. את הכורכר בונים 8.82שארית של צבע אדום ועורקי חמרה, שחלחלה לתוך יחידת הכורכר התחתונה )תמונה  

גרגר -עד בינוני   -ביוקלסטים דקי 

מ"מ( וגרגרי קוורץ   8-)קטנים מ 

דקים וממוינים היטב בשעורים 

משתנים, והם מלוכדים במלט 

מ',  82-82-קלציטי. עובי היחידה כ

ם   י פ ש ח נ ם  ה מ 2ש ם   1- י ר ט מ

א      הו רגבה  ל פרט  גי ם.  י נ ו עלי

אלפי שנים קדום להיום   812-881

אקלימיות   -)דרגות איזוטופיות 

כורכר רגבה  (8771( )סיון, 1.2-1.8

י  ס -ואבנ י )פאצי לו  י גי בנ חוף 

המערבי של פרט “  הכורכר הימי ” 

ם  נחצבו בעבר בשטחי רגבה( 

 

עקבות אופק ביניים של חמרה שנשטף.  –: כורכר רגבה צבוע באדום 1.88תמונה 
 (....1.82.8מבט מקרוב )מצפון לאכזיב,  –תמונה פנימית 
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 )Sivan and Galili, 2888ב';  8781נרחבים, וסימני החציבה ניכרים בכל חוף הגליל ובאיים הסלעיים הקטנים מולו )רבן, 

 (.82.7)תמונה 

יחידת הכורכר העליונה, שלא כונתה בשם, רבודה על פרט רגבה מדרום לאכזיב, והיא מכסה קברים פניקיים הכרויים 

(, ועל סמך 8711(. יחידה זו עשויה כורכר פריך, עובייה כמה עשרות סנטימטרים )סיון,  8.8; תמונה  8.8.8בו )פרק  

(, כגיל יחידת החול המנושב 8772שנים קדום להיום )מזר,    1,222-2,222-הממצאים הארכיאולוגיים הוערך גילה ב 

 (. 7.1-ו 7.2; תמונות 7.8; טבלה 7.1.9פרק  –בשרון )חולות חדרה 

הכורכר העתיק יותר מתקופת הפלייסטוקן היה נתון לתהליכי הובלה, שחיקה, מיסוס והתמרת מינרלים במשך זמן 

מיקרומטר(, ויתרת הנפח   122גרגרי קוורץ בינוניים עד דקים )עד    225-12ארוך, אשר משתקפים בהרכבו. הוא עשוי  

עשויה ביוקלסטים בינוניים עד דקים, שרובם הותמר לקלציט. מיון הגרגרים הוא גבוה. המלט המלכד את הגרגרים עשוי 

גרגריים. הכורכר ההולוקני טרם עבר -מיקרומטר(, אשר ממלא כמעט את כל החללים הבין   82-82גביש ) -קלציט דק 

תהליכי מיסוס ושחיקה אינטנסיביים, ולכן, בהשוואה לסלעי הכורכר מתקופת הפלייסטוקן, הוא גס גרגר )עד             

יציבים )ארגוניט וקלציט             -מיקרומטר ויותר(, דרגת המיון של גרגריו נמוכה יותר, ריכוז הקרבונטים הלא   122

(, אינו מכיל את המקטע הדק המאפיין את 18-15)מגנזיום( בביוקלסטים שלו גבוה מאוד, הוא דל בקוורץ  -עתיר 

 (.8771האיאוליניטים מגיל הפלייסטוקן וליכודו הקלציטי מועט, ולפיכך הוא נקבובי יותר ופריך מאוד )סיון, 

   

 . האקלים בתקופת הרביעון8.8.8

 (,Yaalonכורכר וחמרה נוצרים שניהם מחול מנושב. אמנם כיום שניהם, כנראה, נוצרים במישור החופי זה לצד זה 

(2867, 2882; Yaalon and Dan, 2867 אבל בחתך הסטרטיגרפי ישנם חילופים מובהקים של שכבות כורכר ושכבות ,

חמרה )פליאוסול(, ולכן סברו מרבית החוקרים שיש קשר בין חילופים אלה לבין תמורות האקלים הידועות מן הרביעון 

. אין הסכמה בין החוקרים באשר לטיב Gvirtzman and Wieder, 2002)-ו   8772( )סקירה בתוך גבירצמן,  1.1)פרק  

 האקלים שבהשפעתו נוצרו הכורכר והחמרה, וכל חוקר ייחס על פי דרכו את יצירתם לאקלים מסוג אחר. 

הציע שהכורכר הוא מוצר של תנאי אקלים קר, רוחות   Itzhaki, 2862), ובתוך  Avnimelech, 2852; 8722אבנימלך )

          (Horowitz, 2874a, 2878)למחצה. הורוביץ  -חזקות וגשמים חזקים בעוד שהחמרה נוצרה באקלים חם יותר וצחיח 

( סברו שכורכר, אשר להיווצרותו דרושים גשמים מועטים ואידוי מוגבר, נוצר בתקופות 8782)   Issar and Bruins-ו 

פלוביאליות שאקלימן היה יבש, בעוד שחמרה, אשר יצירתה מלווה בשטיפת קרבונט מהחול, נוצרה על פני -הצפה בין

 (,.Gvirtzman et alשטחי חול נרחבים שנחשפו בתקופות נסיגה פלוביאליות, שאקלימן היה גשום וקר. גבירצמן ושות' 

מייחסים את חילופי הכורכר והחמרה לשינויים בזמינות גשמים, שמצדם נשלטים על ידי תנודות אקלימיות   2889)

(climatic proxies)  –   כורכר מתלכד בתקופות של צחיחות יחסית, ובתקופות לחות יותר מתייצבות החוליות ומתחילה

(, היחס הגבוה של קאולניט לאיליט וסמקטיט, שנמצא בחמרה, מצביע 8787התהוות של קרקעות. לדעת שובאל וארז )

 על היווצרותה באקלים חם ולח. 

אין גם הסכמה על שיעורי השינויים האקלימיים )שינויי הטמפרטורה( שנדרשו כדי שחמרה או כורכר ייווצרו. גם 

(, שבה מרבים להשתמש כיום, הניבו הבדלים 1.2אקלימיות )תמונה -חישובי הטמפרטורה מנתוני העקומה האיזוטופיות

 (.8772)גבירצמן,  180-ל C80גדולים מאוד, בטווח שבין 

( הסיקו 8718)   Issar-( ו 8782)   Vroman   (8728  ,)Picard  –חלק מן החוקרים סבר שהשינויים האקלימיים היו קלים  

( הסיקה זאת מתוצאות בדיקות של אבקות פרחים ונבגים 8717)   Rossignol-זאת ממכלול הנתונים הסטרטיגרפיים ו 

סברו כי האקלים   (Yaalon, 2867, 2882; Yaalon and Dan, 2867), שנשמרו בתוך הסדימנטים. יעלון ודן pollen) –)פולן 

למחצה בעל תקופות -תיכוני צחיח -אקלים ים   –באגן הים התיכון במשך תקופת הרביעון דמה מאוד לאקלים בזמננו  

חורף קצרות, קרות וגשומות, ותקופות קיץ ארוכות, חמות ויבשות. כאמור לעיל, הם טענו שחמרה וכורכר נוצרים        

אקלימיים -זמנית גם כיום, ולדעתם תכולת הקרבונט של חול, אורך הזמן של שטיפת הקרבונט, התנאים המיקרו -בו 
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המקומיים, התבליט והמיקום הטופוגרפי )מקום במדרון, תלילות וכיוון המדרון, עמקי אורך וכיו"ב( הם המַכוונים את 

של מדגמי כורכר וחמרה מסף הכרמל מעידים   1.2(. מדידות גיל בשיטת הלומינסצנסיה 8.1.2תהליכי היווצרותם )פרק  

אלפי שנים קדום להיום התפתחה חמרה על פני רכס מגדים בעוד   22-19זמנית: בין  -שלפחות חלקם אכן נוצר בו 

אלפי שנים קדום להיום נוצר כורכר על פני רכסי מגדים ודור   22-21שכורכר נוצר במרזבה החופית, ובפרק הזמן שבין  

 (Dan. לדעת דן ויעלון (Tsatskin and Ronen, 2888; Sivan and Porat, 2004)כאשר חמרה התפתחה במרזבה שביניהם 

(and Yaalon, 2872תיכוני הגשום יותר, בעקבות השינויים -, נדידת קו הצחיחות, המפריד בין האזור המדברי לאזור הים

למחצה כיום( בתקופות -האקלימיים בתקופה זו הביאה להתפתחות קרקעות חמרה ונזז במישור החוף הדרומי )הצחיח 

 חרסיתי איאולי( בחלק מצפונו בתקופות צחיחות. -גשומות, ולכיסויו בקרקעות לס )טיט טיני

כי השינויים האקלימיים היו גדולים יותר.  Horowitz, 2878, 2899); 8792( והורוביץ )Farrand (8798לעומתם סברו 

גשמים היתה שטיפת -, רק במשך תקופות פלוביאליות מרובות Horowitz, 2874a, 2878, 2899);  8792לדעת הורוביץ )

הברזל שבחול )התאדמות הקרקע(, ולאפשר את -החול יעילה דיה כדי לבלות ולַחְמֵצן את החרסיות והמינרלים עתירי 

ההתפתחות של תכסית הצמחיה הנחוצה לקיום התהליכים הפדוגניים. עדות לקשר בין יצירת חמרה ואקלים גשום 

, ובמאובני יונקים גדולים, hydrophilous)  –מים )הידרופילית  -נמצאה במאסף אבקה, שבה חלק נכבד לצמחיה חובבת 

כגון סוסי יאור, שחיו בסביבות משופעות במים. לטענתו, כיום האקלים צחיח מדי כדי לקיים תהליך פדוגנטי בקנה מידה 

 אקלים לח במיוחד.-רחב, וכיום ממשיכים קרקעות חמרה להיווצר רק במקומות אחדים הנתונים להשפעת מיקרו

אלפי השנים האחרונות על סמך מדידת שינויים בתכולת איזוטופים יציבים  12-שחזור מודרני של שינויי האקלים ב

ים )קורלטיביים( לשינויי הטמפרטורה speleothems) –של חמצן ופחמן במשקעי מערות )זקיפים ונטיפים  יִּ ְתָאמִּ , שהם מִּ

, והשוואתו לעדויות גיאולוגיות וסביבתיות (Bar-Mathews et al., 2887,2889, 2888)וכמות המשקעים השנתיים  

–הירדן  -מאזורים אחרים בארץ )בייחוד השוואה לשינויי הרום של מפלסי אגם הלשון וים המלח בבקעת הערבה 

Farrand, 2872; Begin et al., 2895; Yechieli et al., 2883; Schramm et al., 2887; Gvirtzman and Wieder, 2002 

מצביעים על תנאים צחיחים בתקופות של היווצרות   El-Asmar, 2884; Thom et al., 2884)ואחרים( ובעולם )למשל,  

 איאוליניטים, ותנאים לחים יותר בזמן היווצרות קרקעות. 

ומשקעים             ºC82-ל   ºC88-אלפי שנים קדום להיום חלה התקררות והתַיְבשּות הדרגתית )מ   12-28בתקופה שבין  

, שיאה של תקופת הקרח LGMאלפי שנים )   87-מ"מ בשנה, בהתאמה(, שהגיעה לשיאה לפני כ   122-מ"מ ל   222-מ 

אלפי שנים קדום להיום, החלה התחממות, שהביאה להתמוססות   89-(. אחרי תקופת הקרח, מכ 1.1פרק    –  האחרונה 

הקף, -(, שטפונות רבי 1.2-ו   1.1הקרחונים והגברת המשקעים, ובעקבותיהם לעליה מהירה של מפלס הים )פרקים  

אלפי שנים )הולוקן   1-9היקוות אגמים רבים באפריקה, ערב והלבנט והצפות בעמק הנילוס. תקופה זו נמשכה עד לפני  

אלפי שנים              82-מ"מ לפני כ   922-, כמות המשקעים השנתית ל ºC88-תיכון(, ובמהלכה עלו הטמפרטורה הממוצעת לכ 

 . (Bar-Mathews et al., 2887, 2889, 2888)ק"מ דרומה 22-מ"מ בסופה, וקו הצחיחות נדד כ 8,222-ולכ

 (Gvirtzman andאלפי שנים קדום להיום( 9.2-82רובם של קרקעות החמרה במישור החופי נוצר במשך התקופה הזו )

(Wieder, 2002 ,ְרָוח הזמן הזה, את רצף הקרקע. כך, למשל . לפעמים קטעו תנודות אקלימיות חריפות קצרות, שארעו במִּ

התפתחו תנאים של קור וצחיחות קיצוניים, ואבק רב ממדבריות   Young Dryas)אלפי שנים )תקופת    88.2-81.2לפני  

מ', אשר ממנו התפתחה שכבת גרומוסול   2.9אפריקה הצפונית וערב שקע וכיסה את מישור החוף במעטה ֵלס בעובי  

 .(Gvirtzman and Wieder, 2002)מאידך גיסא, בחתך קרקע החמרה אין ביטוי לתקופת הקרח האחרונה  (.8.1.2)פרק 

 

 

 

_________________________ 
 

לענייננו גלישה היא כל תהליך של כשל סלע, או קרקע, במדרון בו נעקר גוש סלע ממקומו ונע במורד המדרון בכוח הכבידה, ולא נעשית כל  9.8
 הבחנה בין גלישות שונות לפי טיבן )מפולת סלעים, גלישת קרקע, זיחת מסות וכיו"ב(, או לפי צורת התנועה של החומר במדרון )זיחה, גלישה,

  החלקה, זחילה וכיו"ב(.
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 . צוקי החוף9

 . מורפולוגיה כללית9.9

הקילומטרים של קו החוף בין רפיח לעתלית מתמשך לסרוגין צוק חופי בעורף רצועת   971ק"מ מתוך  99-לאורך כ

וֹו הנופי הבולט ביותר של החוף )פרק  (. הצוק 99..9-ו 9..9, 9.1, 9.7, 9.1; תמונות 9חוף חולית צרה, אשר מהווה את תָּ

מקוטע מאוד בין צפון סיני לתל יונה על ידי פערים של חוף מישורי או גבעי. בדרך כלל קטעי הצוקים בחוף פלשת 

ק"מ(   99מ'. הקטעים הארוכים ביותר מתמשכים בין רפיח לעזה )  .9נמוכים, והם יוצרים מדרגות שגובהן אינו עולה על 

כוכבא קודם להריסתו; -צוק בר   –מ'    91מ' )גובה מרבי    7.9ק"מ(, וגובהם הממוצע    9.9ומתל אשקלון עד באר ים ) 

מ' )מצפון לחוף געש(     1.א'(. הצוקים בעורף חוף השרון, המכונים צוק השרון, מתנשאים לגובה מרבי  1..9תמונה  

. הם מתמשכים מבת ים עד מעט דרומה לשפך Perath and Almagor, 1999, 2000);  9999; פרת ואלמגור,  .999)ניר,  

; תמונות 91.1פרק  –נחל חדרה, אך רציפותם נקטעת על ידי מפרץ הדולפינריום בצפון יפו )פערו הקדום של נחל איילון 

ב'( ופערי הנחלים ירקון, גלילות, פולג ואלכסנדר. במקומות האלה צולל רכס דור החופי אל מתחת 91.1-ב' ו91.9, 91.1

ק"מ,   1..  –מ'; תל ברוך עד תל מיכל    .9ק"מ, גובה ממוצע  .9 –לרצועת החוף )קטעי הצוקים: בת ים עד שפך הירקון 

ק"מ, גובה   9  –מ'; מכמורת עד גבעת אולגה    17ק"מ, גובה ממוצע    19  –מ'; הרצליה עד בית ינאי    91.9גובה ממוצע  

(. רק נחל גלילות )שראשיתו 9.9-ו   9.9ב'( )תמונות  1..1מ' )המדידות נעשו על ידי צביאלי וקליין,    .9ממוצע  

מות ומזקפי סלעים. בקטעי  מלאכותית( חותר בתוך רכס הכורכר. מנחל חדרה וצפונה אין צוק בעורף החוף אלא רק קדָּ

עתלית יש מדרגות )צוקים נמוכים ומזקפים( תלולים -הבונים ונווה ים-קיסריה, נחל תנינים, דור-החוף הסלעיים שדות ים

 (.7..9-ו 9..9, 91.1( )פרקים 9.99תמונה  –מ' בדור  .9מ' ) .9בצד הים, שגובהם בדרך כלל אינו עולה על 

מ'(, שהוא,   .9-על מתאר הצוק קו ישר בעל גליות מתונה מאוד )אורך גל של מאות מטרים ומשרעת עד כ -במבט 

כללית, מקביל לציר רכס הכורכר המערבי, וגודע אותו בצד הים. בחופי פלשת הדרומית, מרפיח עד מוצא נחל אבטח, 

ו  י ת ו ד ר ו מ ק  ר ם  ו י כ ו  ר ת ו נ

א'(. בחוף 9.7המזרחיים )תמונה  

השרון נמצא ראש הצוק בדרך 

כלל כמה מטרים עד כמה עשרות 

מטרים ממערב לפרשת המים 

ה  )תמונ הרכס  האורכית של 

ב'(, ובכמה מקומות הוא 9.7

ו  פ ג א ב ף  א ו  א או  י ש ר ב ב עו

-המזרחי )למשל, בקטעי בת ים 

געש(. מבט -תל אביב ושפיים 

 (cliffקרוב יותר מגלה שקו הצוק 

(line   הוא מוצר משונן בצפיפות

ה  ש י ל ג ת  ו ק ל צ ל  ש ה  ב ר

( בסדר 9...9)פרק    9.9סהרוניות 

גודל של מטרים אחדים. הקו 

ק  ו צ ב ֹות  ג ְנסָּ ו ֹות  מ ְקדָּ ר  א ת מ

הכורכר, שהמרחק ביניהן עשרות 

 (.9.1עד מאות מטרים )תמונה 

ם שתי  ודעי ג החוף  צוקי 

שיפועי. -(. מדרון הצוק דו1.9.9119. יחידות הסלע בצוק השרון )געש, 1.9תמונה 
בשיטת העיגולים השחורים מציינים מקומות דיגום בחתך לֵתארוך, והגילים )

  (. et alPorat,. 2004-ו 9111הם באלפי שנים )מתוך ריטה, ( 5הלומיניסצנסיה

 

 קלקארניט

 חמרה
 עליונה

 כורכר
 עליון

 פליאוסול
 חיוורין

 כורכר
 תחתון

57.3 ± 2.8  
53.0 ± 3.8  
49.6 ± 3.0  

52.0 ± 3.3  

56.9 ± 3.0  

57.6 ± 2.7  

 5.3 ± 0.3  

41.2 ± 2.0  

45.5 ± 4.5  

50.7 ± 4.2  

13.4 ± 1.5  

 חול  מנושב

 חול  רבוד
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שכבות כורכר אופקיות עד גליות. על גג הכורכר התחתון מונח אופק פליאוסול חיוורין, והכורכר העליון מכוסה ברובו 

(. 9.9; תמונה  .-9.1.9על ידי יחידת חמרה )החמרה העליונה(, שחלקה פליאוסול וחלקה קרקע אלוביאלי ובצתי )פרקים 

במרבית המקומות בין פלמחים לגבעת אולגה החמרה העליונה מחופה על ידי שכבת קלקארניט קשה, הבולטת בדרך 

(. בעורף שפת הצוק מכוסה השטח על ידי יחידות חול בלתי מלוכד )חול רבוד וחול 9.1.9כלל כדרגש בראש הצוק )פרק 

 (.9.1.9מנושב( )פרק 

(. הכורכר 9.9צדודית הצוק השכיחה היא כפולת שיפוע, וכפף חד מפריד בין הכורכר התחתון והעליון )תמונה   

דרדרת תלולים עד זקופים )בדרך כלל -התחתון, שהוא על פי רוב מלוכד וקשה מן הכורכר העליון, יוצר מדרונות נטולי 

מ'. הכורכר העליון, הפריך יותר, יוצר מדרונות מתונים )שיפועים נפוצים  .1(, שגובהם עד 997-, אך לא פחות מ.797-9

; בלנק ולרר, 9997; גרינשטיין,  9999; פרת ואלמגור,  9999; לוין,  9999דוד,  -; בן 9979( )ויסמן וחיטי,  9.-1.7של  

. במקומות שבהם הכורכר התחתון צונח מתחת לפני הקרקע Ben-David and David, 1998)א', ב';  9991; אנוש,  9999

(. כורכר עליון מלוכד, שיוצר .9.1-ה' ו9.99והצוק מורכב מכורכר עליון בלבד, השיפוע בדרך כלל אחיד ומתון )תמונות 

 (, אך הוא נדיר מדרום להן.9.1מדרונות תלולים וזקופים, מצוי בקטע הצפוני של הצוק, מגבעות גדור צפונה )תמונה 

דרגש הקלקארניט הקשה בראש הצוק נשבר בתלילות ומדגיש את חדות שפת הצוק. גם החמרה העליונה מתחת 

לדרגש הקלקארניט יוצרת מדרון תלול. במקומות שבהם הקלקארניט חסר, שפת הצוק אינה תו חד אלא אזור מעבר 

 גבנוני מתון. בגלל עוביים הקטן החמרה העליונה ודרגש הקלקארניט כמעט ואינם משפיעים על צדודית הצוק.

של חול לא מלוכד )כורכר מפורר( במשך מרבית הזמן לאורך   (scree, talus)מרגלות הצוק מכוסים בסינרי דרדרת  

ותמונות נוספות בהמשך פרק   9.1,  9.9קטעים ארוכים )תמונות  

רפם, ואלה שנותרים מספר שנים מתכסים בצמחיה  זה( עד לִהגָּ

ותווי בליה. מדרונות הסינר, שגובהם אינו מגיע ליותר ממחצית 

. במקומות .1.7-9גובה הצוק, חלקים ושיפועיהם בגבולות  

רבים רוכבים על מדרונות הדרדרת גושי קלקארניט, שנשברו 

ונתקו מן הדרגש העליון, וזחלו אל תחתית המדרון. סינרי 

דרדרת מצויים גם בחלקים גבוהים יותר של הצוק, שעונים על 

 מדרונותיו של הכורכר העליון.

צוק השרון נתון לסחיפה חזקה של מים ורוח, אך אלה 

תהליכי עיצוב משניים לעומת גלישות הסלע התכופות בעקבות 

החתירה של גלי הים בבסיסו. אגן הניקוז הזעיר של הצוק 

בין בסיס הצוק   –על רוחבו כמה עשרות מטרים בלבד  -)במבט 

ושפתו או בין בסיס הצוק ושיא הרכס אם הצוק גודע את המדרון 

המערבי( אינו קולט הרבה נגר עלי, אך בשל תלילותו ופריכות 

(. לעתים קרובות גדוע חלקם התחתון של תווי סחיפה .9.1-ו 9.1הכורכר חותר נגר זה מרזבים עמוקים וארובות )תמונות 

 (...9אלה בגלל גלישות בצוק )תמונה 

( מושפע 9...9פרק    –הצומח במדרון הצוקים ובראשיהם )כמו גם בבמת הכורכר בראשם של מזקפי החוף הסלעי  

ִפי )הגורם הקרקעי   צומח   –. אוכלוסיה מגוונת של צמחי רסס  edaphic)  –בעיקר מן הקרבה לים, ופחות מן הגורם הֵאדָּ

ומפגיעה של גרגרי החול שהן   9.1חופי ייחודי עמיד בפני הרוחות המערביות התמידיות וחסין לרסס המלוח של מי הים 

צומחת ברצועת החוף, ממזרח לקו הסערות. צמחי בר, כגון חבצלת החוף, נר הלילה החופי,   –(  1...9נושאות )פרק  

מלחית אשלגנית, לבנונית ימית ורבים אחרים, וכן צמחים שגדלו בראש המדרון, נאחזים על פני סינרי הדרדרת ומצעי 

החצץ הכורכרי, שגלשו מהצוק, ומתקיימים עליהם עד שאלה מסולקים על ידי גלי הים. הצמחים האלה ואחרים, בייחוד 

גלדן סמרני, גדלים על פני יחידות הכורכר העליון החולי והחמרה העליונה של הצוק ועל פני הדרדרת הדקה, שמכסה 

הרוח או המגורד -א'(. בתוך סדקים בסלעי הכורכר והקלקארניט החשופים בראש הצוק סחוף .9.1את מדרונו )תמונה  

 
 

 
 

 . סינר דרדרת גדול בין געש לשפיים1.2תמונה 
  (.25.5.9114)צילום: 
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שיח שרועים וצפופי עלים, כגון קריתמון ימי, נר הלילה החופי ועדעד יווני. -( נאחזים בני ...9בידי אדם )תמונה  

תיכונית צפופה, כגון -במקומות רבים אחרים, שבהם קרקע חולי דק מכסה את ראש הצוק, מתקיימת צמחיית בתה ים 

סירה קוצנית וקורנית מקורקפת, ועצים, כגון אלת המסטיק וחרוב מצוי, שאינם עמידים בפני רסס מי הים ואשר צדם 

 (....1; דנין, .999, .991המערבי הפונה לים נצרב על ידי מלח )ויזל ואגמי, 
 
 

 . מסלע ושיכוב )ליתולוגיה וסטרטיגרפיה( 9.1

כיון שמישור החוף רובו ככולו שטוח עד גלי ובנוי שכבות כמעט אופקיות, מעניק צוק השרון אפשרות טובה לראות 

(. השכבות העמוקות, 9.9-ו   9.9,  9.9את השיכוב של יחידות הסלע והקרקע העליונות של מישור החוף המערבי )תמונות 

)תמונה   Gvirtzman et al., 1984);  9999הידועות רק מקידוחים ומחפורות, מתוארות אך אינן נדונות בעבודה זו )אקר,  

 . 1..9הקרבונט הקדומות יותר בסף הכרמל, שאינן יוצרות צוקי חוף, נדונות בפרק -(. יחידות הסלע עתירות1.91

שמות רבים הוענקו לכל אחת מן השכבות המופיעות בצוק ומעליו. יש חפיפות וכפילויות בשמות ולא ברור למי 

(. לפיכך עבודה זו נמנעת משימוש במאגר זה של שמות, ומשתמשת ביחידות מיפוי ליתולוגיות )פרת 9.9הבכורה )טבלה 

(. התאורים המפורטים של יחידות הסלע והקרקעות הנחשפות בצוקי החוף 9999; פרת ואלמגור, 9919ב', 9919ושות', 

, נועדו להסביר כיצד הן 1..(, אשר בחלקם הם חוזרים על תאורי הסלעים והקרקעות בפרק  9.1שלהלן )ראה גם טבלה  

 קובעות את מורפולוגַית הצוקים ומשפיעות על התהליכים המעצבים אותם. 

_________________________ 
 

אובדן מים מצמחים על ידי התאיידות(  – transpiration)צמחי הרסס נעזרים באמצעים מגוונים כדי לעמוד בפני המלח ולהפחית את הַדּיּות  2.9
בסביבתם שטופת השמש והמנושבת ברוחות: חלקם מצמיח גבעולים וענפים דקים ועלים גלולים צרים ונוקשים, אשר בגין שטח פניהם 
הקטן פוחת מאוד מגעם עם האטמוספירה ומי הרסס הנישאים בה, ושומר על רקמות מתות בצד החיצוני החשוף לרוח )ידיד חולות מצוי, 
גלדן סמרני(. צמחים אחרים מצופפים את עליהם לצורות כדוריות )עדעד יוני(, או שהם שרועים על הקרקע )קריתמון ימי, נר הלילה החופי(. 
צמחי רסס רבים פתחו קרום קשה וָחָלק מצופה בשעווה, שדוחה מים )חבצלת החוף, ידיד חולות מצוי(; חלקם מצמיח עלים בעלי כסות 
צפופה של שערות, שמונעות חיכוך ושריטות, אשר דרכן חודרות טיפות רסס מלוחות אל התאים החיים ואשר מצמצמות את זרימת האוויר 

)שְמאָדה מים וממטירה גרגרי חול( אל העלה )אספסת הים, חבלבל החוף, פרגה צהובה(; ואחרים מצמיחים גבעולים ועלים בשרניים      
מים, שמשמשים גם כן לאצירת יונים של נתרן, כלור, בורון ומגנזיום, שהם קולטים ממי הרסס )מלחית אשלגנית, נר הלילה החופי, -צוברי

אהל תרבותי, ציפורנית בשרנית(, ו/או בלוטות מלח מיוחדות, המפרישות אותם )עדעד כחול(. הגוון הבהיר של צמחים שעירים ומצופי 
אפור, או הכסוף, שצמחים אחרים ִסגלו )לבנונית ימית, לוטוס מכסיף, חבלבל החוף(, מסייע לדחיה של קרינה -שעווה, כמו גם הצבע הכחלחל

מאיידת. פיסיולוגית, ערכים אוסמוטיים גבוהים בנוזלי צמחי הרסס מצמצמים את קליטת המלחים, והציטופלסמה בתאיהם חסינה בפני 
, 4291היונים המזיקים שעליהם קולטים גם כשכמות המלחים גדולה, כך שפעילותם המטבולית של הצמחים אינה ניזוקה )ויזל ואגמי,  

 (.9111; דנין, 9114; גליל ושות', 4221

 
 –. ארובת סחיפה. בחזיתה 1.9תמונה 

 שארית דרדרת עם מדרגת גלים
 (.6.9.9116)בין שפיים לגעש, 

 
 . ערוצים ומרזבים גדועים בצוק יוצרים קיר משונן.1.4תמונה 

 
 )א( ערוץ גדוע בצוק

 (.96.2.9119)נתניה דרום, 

ִדי של מי הגשמים, שאינם יכולים  )ב( איסוף ִמיָּ
לחלחל דרך מעטה החמרה בראש הצוק, גורם 

 לזרימת מים חזקה תוך כדי הגשם, שסופה
 (.94.99.9119מפל מים )חבצלת השרון, 
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 x40מבט ממערב. ההגזמה האנכית  –. שכבות הסלע והקרקע בחזית צוקי השרון 1.5תמונה 
 (.Gvirtzman et al., 9111)מעובד מתוך 

 חול רבוד ומנושב קלקארניט חמרה עליונה כורכר עליון פליאוסול חיוורין כורכר תחתון

 ‘מ ‘מ

 צפון דרום

 נחל
 אלכסנדר

 בית
 ינאי

 נתניה

 בית
 גולדמינץ

 נחל
 פולג

 מוסד
 וינגייט

 געש

 שפיים
 סידנא
 עלי

 מלון
 השרון

 נחל
 גלילות

 תל
 מיכל

Country 
Club 

 (.Gvirtzman et al., 9111חתכים עמודיים של רכסי דור ומגדים )מעובד מתוך  94. השוואה סטרטיגרפית בין 1.6תמונה 

 
 חול מנושב

 חול רבוד
 קלקארניט

 חמרה עליונה
 כורכר עליון

 פליאוסול חיוורין
 כורכר תחתון

 

 ‘מ

מחצבת 
 חדרה

נחל 
 חדרה

 
 בית מכמורת

 ינאי

 
 נתניה

 
 געש

 
 צומת שפיים

 הסירה

 
 גבעת הרצליה

 האלחוט

 
 יפו

 
 מחצבת פלמחים

 ניצנים

 
 אשקלון

 

 ‘מ
  דרום צפון

 

 

 .  שמותיהן של יחידות הסלע הנחשפות בצוקי אשקלון והשרון1.9טבלה 

 
זרו ונסחו את המונחים של יחידות חבורת הכורכר, מאמצים את ההגדרות של  et al(Gvirtzman,. (1984גבירצמן ושות'  9 , שחָּ

Horowitz (9191.) 
 היחידות חול רבוד וחול מנושב אינן מלוכדות ואינן יחידות סלע של הצוקים.  2

 

 עבודה
 זו

 

Avnimelech, 
1962 

 

 ויסמן וחיטי,
1971 

 

Bakler et al., 
1972 

 

 ניב ובקלר,
 א'1978

 

Horowitz, 
 11979 

חול  מנושב
 חול  2

 דיונות
שכבות רצנטיות   חולות חדרה חולות ראשון לציון 

 )ופלנדריות בחוף(
חול רבוד

2
 חולות תערוכה חולות נוף ים  

 
 

 קלקארניט

אבן חול גירית  
 אורגנית

'V - פריכה 
 V -   קשה 

 
 אבן חול

 ביוקלסטית

 
 כורכר 
 בית ינאי

ָלָטה)”  “(פְּ

 
 כורכר

 תל אביב

 
 חמרה
 עליונה

 
חמרת נתניה 

 )הצעירה ביותר(

V  
חרסית חולית 

 אדמדמה

 
 חמרה אדומה
 )חול חרסיתי(

 
 חמרת
 נתניה

 
 חמרת
 נתניה 

 כורכר
 עליון

 כורכר 
 נתניה עליון-קדם

III 
 קורקר

 אבן חול קרבונטית
 פריכה

 כורכר
 וינגייט

 כורכר
 דור

 פליאוסול
 חיוורין

 חמרה מּוסֶטרית
)“Café au lait”( 

 
 II גג 

 חמרה אפורה
 חרסיתי(-)חול סילטי

 חמרת
 געש

 חמרת
 נחשולים

 כורכר
 תחתון

 כורכר
 תחתון

II 
 קורקר 

 אבן חול
 קרבונטית מלוכדת

 כורכר 
 גבעת אולגה

 כורכר
 רמת גן
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 . כורכר תחתון9.1.9

מינרלים כבדים  94גרגרי חול קוורץ עם מעט פלסדפר, עד  4..-.9-כורכר תחתון טיפוסי עשוי ממסלע )ליתולוגיה(: 

ְנִתִיים, רובם מיליולידים   1-94ועד  חרסית, והיתרה ביוקלסטים קרבונטיים, העשויים רסק קונכיות )בעיקר פורמיניפרים בֶּ

–  (Miliolidae  .וקווצי עור )וכמויות זעירות של אצות )אלגות קורליניות, אדומות וירוקות(, אלמוגים, רכיכות )מולוסקים

מ"מ של מרבית הביוקלסטים, והם מזוותים עד   91...-19..( לעומת  9.1מ"מ )טבלה    91..-19..גודל גרגרי הקוורץ  

ח'(. דרגת הליכוד של למינות הכורכר היא ביחס ישר לנפח החומר הקרבונטי 11..מעוגלים וממּויָּנים היטב )תמונה  

גרגריים, מגיע -אחידה את החללים הבין -הקלציט, הממלא במידה לא המאובן )קלציט( המלכד את גרגרי החול. ליכוד  

חלליותו )נקבוביותו( נעה בין   –מנפח הסלע, וחוזק הסלע וצפיפותו נקבעים על ידי כמות הליכוד הקרבונטי    9.4עד  

ק"ג/מ"ק. גבישי המלט הקרבונטי זעירים )מיקריט(, והם מצביעים על   9.7-ל   9.99וצפיפותו המרחבית בין  114-ל 14

דּוִזיתשקיעתם המהירה  פרקים   –  (corrosionמטאורית. המלט המיקריטי, שעוטף גרגרי חול עם סימני שיתוך  -בסביבה וָּ

( על פניהם, סותם חלקית את החללים שביניהם והוא בעל מרקם )טכסטורה( של מניסקוס 19..; תמונה 9...1-ו 1.1.9..

 ח'(, המצביע על דיאגנזה )הסתלעות, התאבנות( מוקדמת של הכורכר התחתון.11..)תמונה 

א'(. הרבדים 11..הכורכר התחתון בנוי ריבוד צולב, בדרך כלל מפותח היטב, של חֹוִלית מנושבת )תמונה    מבנה: 

מזרח )הכיוון השולט( -צפון -מערב, צפון -צפון -)הלמינות( נוטים בזוויות מתונות עד תלולות בכיוונים עיקריים מערב 

)שכבות חזיתיות שהולכות ומתקדמות(     foresetמזרח )הנטיות התלולות ביותר(, ובולטים בהם מבני  -דרום -ומזרח 

ס"מ, וביניהן רבדים דקים וכיסים של חול חופשי חסר   1..-1(. עובי הרבדים המלוכדים  9.1.9.9ממדים )פרק  -גדולי 

ד'(. במקומות רבים הסלע מסיבי, ולעתים קרובות הוא מכיל בגגו תלכידים קרבונטיים קשים -א' 11..ליכוד )תמונות  

שכבות קרבונטיות אטומות ועמידות לחדירת מים ושורשים, אשר  –  (hardpans)ו'( וקרומים קרבונטיים-ה'11..)תמונות 

נוצרות בתנאי אקלים צחיחים למחצה עד צחיחים בגלל שקיעת קרבונט בתוך או מיד מתחת לאזור הקפילרי. את הריבוד 

הצולב בכורכר התחתון חוצות אנכית תבניות שורשים )ריזוליתים( עשויות קלציט, המרוכזות בעיקר בגג היחידה ומעט 

 (. 11..מ' )תמונה  9-מתחתיה, ואורכן סנטימטרים בודדים עד למעלה מ

א'(. כלפי 1.91הקרקע על שכבת חמרה )תמונה -בסיס הכורכר התחתון, שאינו נחשף, מונח בתת תפוצה, עובי ומגעים:

מ'.   .1(. עוביו החשוף )יחד עם הפליאוסול( עד  9.1.1מעלה עובר הכורכר התחתון בהדרגה לפליאוסול חיוורין )פרק  

. 1.111הכורכר התחתון נחשף בדרום צוק אשקלון ולאורך מרבית צוק השרון עד מעט דרומה מגבעות גדור, בקו רוחב  

 (.9.9-ו 9.9מ' בממוצע )תמונות  ..9-מ' ואורך הגל שלה כ .1-לגג היחידה הופעה גלית, שמשרעתה כ

מינרית(, רסיסית או מחוררת )תמונות      מורפולוגיה ונוף:  ִחית, לָּ הכורכר התחתון מחוספס, והופעתו מרובדת )ְלוָּ

הכורכר צהוב, וצלקות גלישה טריות בו משמרות גוון בהיר במשך מספר שבועות. שיפועי  -אפור ו'(. צבעו  -א' 11..

(. 1..91-ו   9.91,  9.9( )תמונות  9979ויסמן וחיטי,    –  797-9.7( עד זקופים )שיפועים נפוצים 997התחתון תלולים )מעל 

כך סדקים חוצים את הכורכר. מי גשמים ונגר עלי עשויים להרוות את הסלע עד לעומק כמה עשרות סנטימטרים, ובתוך  

להגדיל במידה ניכרת את משקלו. באזורים שונים מופיעות בכורכר ארובות מיסוס, שתחילתן במרזבי סחיפה על פני 

(. צפונה לנחל חדרה, הכורכר התחתון, אשר נחשף במחפורות ולצדי דרכים חצובות, קשה ומסיבי, 9.1המדרון )תמונה 

וניתן להבחין בו שתי יחידות עיקריות: היחידה התחתונה קשה מאוד, צבעה בהיר )לבן( ובה שפע של סדקים, והיחידה 

 . (Ronen, 1977; Neber, 2002)( 1...1צהבהב )פרק -העליונה רכה יותר, וצבעה אפרפר

(, אשר נתייצבו ולוכדו. Porat et al., 2004 –הכורכר התחתון הוא רצועת חוליות )לפחות שני מחזורים  פאצייס וגיל:

נפחי החול הגדולים שיחידה זו מכילה מעידים על נישוב של חול רב קודם להסתלעותו. כיווני הנטיה של רובדי היחידה 

ומיון הגרגרים הטוב מצביעים על נדידת   (foresets)מערב. השכבות החזיתיות  -צפון -מעידים על נישוב עיקרי לצפון 

ן לתנאי אקלים צחיח למחצה בעת היווצרותו     חוליות למרחקים ניכרים. הקרומים הקרבונטיים בכורכר העליון מהווים סמָּ

(Dan, 1977)999אלפי שנים קדום להיום )פורת ווינטל,    97-91, הוא  1.9. גיל היחידה, שנמדד בשיטת הלומיניסצנסיה. ;

 (.Engelmann et al., 2001; Frechen et al., 2001, 2002; Porat et al., 2004; 9991ריטה, 



222 

 

 . פליאוסול חיוורין9.1.1

חול טיני, שחלקו התחתון הוא רגוסול )קרקע צעיר או קרקע תחילי( חום בהיר, ועליו רגוסול כהה ובוגר יותר  מסלע:

(. החול חסר שיכוב ואחיד מאוד. הרכבו הגרנולומטרי דומה לזה של הכורכר התחתון: החול דק )גודל גרגר 9.7)תמונה 

מ"מ(, בעיקרו גרגרי   11...-919..

מזוותים עד -( תת .9.4-9קוורץ ) 

מעוגלים, ומיעוטו קרבונט      -תת 

אבק קרבונט ושברי   –  9.4-19) 

קונכיות, שמיניהן, הדומים מאוד 

לאלה שבכורכר התחתון, כמעט 

שלא עברו שינויים דיאגנטיים( עם 

מעט פלדספר ומינרלים כבדים      

(, מעט ליתוקלסטים של 94..-9) 

כורכר תחתון וטין וחרסית ממקור 

, 9.4-19ימי )מנושבים,  -לא  )

 שעוטפת את גרגרי הקוורץ.

על ידי   (café au lait)“קפה בחלב”החרסיות מקנות לפליאוסול את צבעו החיוורין )חום בהיר אופייני, שכונה  מבנה:

ניכרת. הפליאוסול מכיל שפע קונכיות של   cohesion)  –, ודרגת קשירּות )קוהזיביות  ) (Avnimelech, 1952אבנימלך  

( ומעט ביוקלסטים ימיים. בחלקו העליון מופיעים תרכיזים קרבונטיים, ובחלקו התחתון 9.7שבלולי יבשה )תמונה  

מצויות תבניות שורשים עשויות קרומי קלציט )ריזוליטים(. התייבשות הקרקע בקיץ מלווה ביצירת משטחי החלקה 

(slickensides)  .חלשים. גג היחידה משופע בהרבה מאוד חורים של חרקים 

יחידת הפליאוסול יוצרת את גג הכורכר התחתון. המגע התחתון של הפליאוסול עם הכורכר התחתון  עובי ומגעים:

הדרגתי. המגע העליון עם הכורכר העליון הוא חד ומייצג פני קרקע. אין סימני סחיפה בגג היחידה. יחידת הפליאוסול 

דקה או חסרה במקומות שבהם הכורכר התחתון גבוה, והיא מתעבה בשקעים. במקומות אחדים היא מתפצלת לשניים, 

 מ'.  1-מ', אך עשוי להגיע ל 9.9-9(. העובי השכיח של יחידות הפליאוסול הוא 91.9ואף לשלושה אופקים )תמונה 

הפליאוסול החיוורין ניכר ובולט בנוף בצבעו. הוא נחשף בצוק החופי מחוף קצא"א מדרום  תפוצה, מורפולוגיה ונוף:

מזרח -לאשקלון עד צפונה למכמורת, ובכמה מחשופים ברכס מגדים שממזרח לרכס החופי )במחצבות ניצנים, מדרום 

לתל יונה, בצומת הסירה, בנחל חדרה ובמחצבת חדרה(. בצדודיתו הוא אינו נבדל מהכורכר התחתון ויוצר מדרונות 

, היוצרים סריג אנכי שמתקיים עונות רבות בשל קרום (rills)זקופים ותלולים. גשם ונגר עלי חורצים בו ערוצים צרים  

 החרסית האוטם את פני השטח.

הפליאוסול החיוורין מייצג שלב של התייצבות בין הרבדת החולות המנושבים מעליו ומתחתיו,   פאצייס וגיל: 

פלורה וצמחיה מייצבת ולכידת אבק מנושב, ותחילת חיגור של קרקע )רק חלקו של הקרבונט -התפתחות מיקרו 

( מעידה על 91.9בפליאוסול החיוורין נשטף(. התפצלותה של שכבת הפליאוסול לשתים ושלוש שכבות משנה )תמונה  

גיל מצפון לנחל חדרה -תקופות נישוב אפיזודי חוזרות של חול מרצועת החוף. בתוך ועל גבי פליאוסול אדום שווה 

. גיל היחידה בשיטת Mousterian-Levallois  (Ronen, 1977)נמצאו כלי צור שלא באתרם )שהובלו למקום( מטיפוס  

;               et alPorat,. 2004;  9991; ריטה,  .999אלפי שנים קדום להיום )פורת ווינטל,    .97-9הוא    1.9הלומיניסצנסיה 

 .Ronen, 2011)אלפי שנה קדום לפי מדידותיו של  1.-9.

 

 . כורכר עליון9.1.1

מנפח הסלע( עשוי גרגרי קוורץ דק           1.4-.9למראית עין זהה הכורכר העליון בכל לכורכר התחתון. רובו )  מסלע:

 
 

 
 

 . פליאוסול חיוורין: חלקו התחתון הוא רגוסול חום בהיר, 1.9תמונה 
 ועליו רגוסול כהה ובוגר יותר; בתמונה הפנימית: שבלולי יבשה

 (. 94.4.2001בתוך הפליאוסול החיוורין )געש, 
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(, ממּויָּנים טוב עד טוב למדי )לעתים המיון אינו טוב( וכמעט ללא סימני שיתוך, גרגרים 9.1טבלה  –מ"מ  91..-19..) 

( ומינרלים 1-94(, כמויות קטנות של חרסית )94-.9 –ביוקלסטים )רסק שלדים של בעלי חיים ימיים בנפח נמוך יחסית 

גרגריים -ס"מ. חללים בין   .9-(. אף כאן מופיעות תבניות שורשים מקלציט, שעוביין לפעמים יותר מ 14-1..כבדים ) 

דּוִזי  רגולרית או -מטאורי נפוצים מאוד בכורכר זה. המלט הקרבונטי מופיע כמעטפת מיקריטית אי -סתומים במלט וָּ

 .(Neber, 2002)מיקרומטר  .1כפסיפס גבישי דרוזי, כאשר גודל הגביש עד 

קרבונט( וביניהן חול שליכודו רופף          1.4-.9למינות של חול מלוכד היטב )   –ריבוד צולב של חול מנושב   מבנה:

קרבונט( והרבה רובדי וכיסי חול בלתי מלוכד. בחלק מיחידת הכורכר העליון, הרבדים בצד החוליות הפונה  9.4-99) 

והם נוטים בעיקר מזרחה, לעתים קרובות בזוויות גדולות, קרובות לזווית התנוחה ,  foresetאל הרוח כמעט ללא מבני  

. רובדי הכורכר העליון נושאים שברי פאונה ימית בלבד )ללא שבלולים (angle of repose)הקריטית בטרם גלישה  

 (,Ronenרובדי )עדשות( רגוסול אפורים אופקיים, ובתוכם שפע שבלולי יבשה   9יבשתיים(. בתוך הכורכר העליון עד  

(1975a, b,1983; Neber, 2002    (. מֲעברם אל הכורכר הדרגתי. כמו בכורכר התחתון, דרגת הליכוד של 9.1)תמונה

הכורכר העליון איננה קורלטיבית 

לנפח החומר הקרבונטי המאובן, 

י  והיא משתנית אקראית על פנ

מרחקים לא קבועים, אך בגלל 

ריבוי החול החופשי שהוא מכיל 

הוא פריך יותר מן הכורכר התחתון. 

מגבעות גדור וצפונה עולה כמות 

הליכוד הקרבונטי, וִאתה מידת 

 הלכידות וחוזק הסלע.

הכורכר   תפוצה, עובי ומגעים: 

העליון נחשף לאורך מרבית צוק 

א  הו ם  י ת  לב ם  דרו מ ו  , ן ו השר

והחמרה העליונה שעליו בונים את 

מ'.  ..-(. היכן שהוא ממלא שקעים בכורכר התחתון מגיע הכורכר העליון לעובי מרבי של כ9.9מרבית מחשופיו )תמונה 

גבולו העליון עם החמרה העליונה גלי אף הוא, אם כי פחות מן הגבול התחתון, וניכר שהתבליט האיאולי המיוצב עבר 

 סחיפה או גדיעה חלקית.

הכורכר העליון מדרום לגבעות גדור נבדל מן הכורכר התחתון רק בצדודיתו )שיפועיו השכיחים הם  מורפולוגיה ונוף:

(, ובמקומות שבהם הצוק עשוי מכורכר עליון 9.9( )תמונה  9979ויסמן וחיטי,    –  77.-, אך לא תלולים מ 9.-117

)ומהיחידות שמעליו( בלבד מדרונותיו גם הם מתונים. מדרונות דרדרת, הנצברים על הכורכר העליון, נשמרים בדרך כלל 

 (..9.1שנתית )תמונה -מספר עונות, ומתפתחים עליהם מרזבי סחיפה וצמחיה רב

כמו הכורכר התחתון מייצג הכורכר העליון רכס חוליות, שעבר ייצוב וליכוד חלקי. הנטיות הגדולות של  פאצייס וגיל:

. חוסר (Bigarella et al., 1969)רובדי הכורכר העליון מציינות תנאי אקלים לחים )יחסית( בפרק הזמן שבו הצטבר החול 

ברובדי הכורכר העליון והמיון הדל של גרגרי החול בחלק ניכר מהם מצביעים  leedward foresetsו/או נדירּות של מבני 

על הצטברותם אחרי תקופת נישוב ו/או הובלה קצרה, שמשמעותה ִקרבה לחוף ולכידה של חול מנושב על ידי הצמחיה 

שהתפתחה. אופקי הרגוסולים )קרקעות תחיליים( בתוך הכורכר העליון נוצרו בעקבות תנודות אקלימיות אזוריות, אשר 

הביאו ליצירת תנאים אקלימיים לחים יותר, שגרמו להפחתה בנפחי החול המנושב המצטבר וייצובו. גיל היחידה בשיטת 

אלפי שנים קדום להיום  11; עד  et alPorat,. 2004-ו 9991אלפי שנים קדום להיום )ריטה,  91-99הוא  1.9הלומיניסצנסיה

 .Neber, 2002)-ו Engelmann et al., 2001 ,Frechen et al., 2002לפי 

  

 . אופקי רגוסול אפורים אופקיים, המכילים שפע שבלולי יבשה1.1תמונה 
 (. 94.4.2001)בתמונה הפנימית(, בתוך הכורכר העליון )געש, 

 עדשות רגוסול
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 . חמרה עליונה..9.1

מ"מ( ממוינים היטב,   91...-.19.., גודל  99-994חרסיתי. רובה גרגרי קוורץ ) -חמרה זו עשויה חול טיני   מסלע: 

 (;1:9Bakler et al., 1972עד    1:9(, כאשר יחס החרסית לטין הוא  9.4-..והיתרה חרסית )בעיקר סמקטיט( וטין ) 

(Greenberg, 1976  (. החרסיות מופיעות כמעטפת דקיקה סביב גרגרי הקוורץ וכמילוי 9.94, ומינרלים כבדים )עד

חללים ביניהם, והן ספוגות או שנספחו אליהן תחמוצות ברזל, אשר צבען ממסך את גווני הקוורץ הצהבהבים ומעניק 

(. כמות הקרבונט קטנה 19..-א' ו11..אדום האופייני, אשר נתן לה את שמה )בערבית( )תמונות -לחמרה את צבעה החום

 . 1-94-ביותר, ומגיעה ל

במקומות רבים יש לחמרה העליונה פרופיל של קרקע. במספר מקומות החמרה מחולקת ליחידה חולית                מבנה: 

, המייצג את חומר האב של הקרקע )חוליות(, אשר התפתח Cאופק תחתון    –גרגרי קוורץ( צהובה תחתונה   ..994-9) 

( ובעל 9.4-מועשר בחרסית וטין )כ   Bאופק אמצעי    –על הכורכר או על החול שמתחתיו; יחידה חרסיתית אדומה  

(. במקומות אחרים החמרה משוכבת בלמינציה דקה של חול 19..שטוף )תמונה    Aסידוק עמודי; ולעתים אופק עליון  

וטין )חרסית(. לפעמים היא בצתית באופייה, עשירה בחומר אורגני ולעתים בשרידי צמחים, שרידי בעלי חיים של מים 

 ד'(. -ג'11..מתוקים ואף עדשות כבול, בגוונים אפור עד שחור )תמונה 

החמרה העליונה לסוגיה מונחת תמיד על התבליט האיאולי או הסחוף של הכורכר העליון, ובמקומות עובי ומגעים: 

שיחידה זו חסרה היא מונחת על הפליאוסול החיוורין או על הכורכר התחתון. עובייה הוא מסנטימטרים בודדים 

מ'(, אך בשקעים של   1-9( עד מטרים אחדים )על פי רוב  1.99תמונה    –)ולפעמים קרום ברִזלי אדום או חום בלבד  

מ' ויותר. במקומות רבים יש לחמרה פרופיל של קרקע עם מעבר הדרגתי מהכורכר   1-הכורכר העליון העובי מגיע ל 

א'(. במקומות אחרים המעבר מכורכר לחמרה בבסיסה חד, כשהחמרה מונחת על מישור .1..העליון שתחתיו )תמונה  

ב'(. במקומות אחדים יוצרת החמרה את שפת הצוק, .1..רגולריים בגג הכורכר )תמונה  -אופקי או ממלאת שקעים אי 

 ג'(. 17..; תמונה 9.1.9אבל בדרך כלל היא מכוסה במגע חריף, ועל פי רוב אופקי, על ידי דרגש הקלקארניט )פרק 

החמרה העליונה משתרעת על פני כל המישור החופי, הרחק מזרחה אל השפלה הפנימית  תפוצה, מורפולוגיה ונוף:

(. רק מעט מן החמרה העליונה, בעובי דק מאוד ובייחוד כמילוי שקעים בכורכר 1.1ומערבה במפתן היבשת העליון )פרק 

. החמרה העליונה מופיעה לאורך כל צוק השרון, בדרך כלל כשכבה (Ronen, 1977)העליון, נשמר מצפון לנחל חדרה  

מ'( בראשו סמוך לשפתו או מעט מזרחה ממנו. בין פער נחל אלכסנדר לתל גדור יוצרת החמרה העליונה את  1דקה )עד 

ה אופקית קטנה בצדודית  .9-רוב הצוק, ועובייה כ גָּ מ' ויותר. בין הכורכר העליון והקלקארניט יוצרת שכבת החמרה ְנסָּ

א'(. החמרה העליונה 9.99הצוק, ובמספר מקומות נוצר צניר בגגה, במקום המגע עם דרגש הקלקארניט שמעליה )תמונה 

נשברת בצלקות זקופות, בדרך כלל לכל עובייה. בשעת גשם נשטפת הדרדרת הרטובה במדרון בזרימה פלסטית, ולעתים 

קרובות החמרה נפרשת עליו בצורת לשונות וקרומים אדומים, הצובעים את הצוק ואת סינרי הדרדרת שלמרגלותיו 

 (. 9.19ב'(, ואף את משטח הליחוך החולי של רצועת החוף )תמונה .9.1)תמונה 

החמרה העליונה הנה שכבת קרקע, שהתפתח על גבי הכורכר העליון אחרי ייצובו. היא מייצגת שלב  פאצייס וגיל:

(. חלק ניכר 1...1ממושך של השבתת היבוא של חול מנושב, התמתנות של הנוף והשתלטות תהליכים יוצרי קרקע )פרק 

מן הקרקעות, שנוצרו על רכס הכורכר ומדרונותיו, נשטף או גלש אל המרזבות ממזרחו ומערבו, וקרקעות חמרה 

למינריים ושחורים נוצרו בשלוליות ובֵרכֹות של מים עומדים, שנקוו על פני נוף שטוח וגלי וחסר נגר עלי, בדומה 

(, סוגי הקרקע הרבים והמגוונים הנלווים אל החמרה, הנחשבים 1..9)  Gvirzman and Weiderלמרזבות של היום. לדעת

(, נרבדו זה על גבי זה בתקופות זמן שונות בעקבות תנודות 1.1..כמוצרים של סביבות השקעה שונות זו לצד זו )פרק  

יחידות דקות של קרקע חולי בדרגות התפתחות -תת   9עולמיים. הם מזהים  -וחילופי תנאים אקלימיים מקומיים וכלל 

שונות )חמרה, גרומוסול, רגוסול וחול מיוצב, שכונו בשמות( בגג החמרה העליונה, אשר כסו שטחים נרחבים במישור 

החופי בין ראשון לציון וחדרה. מספרן ועוביין בחתכי הקרקע משתנים ממקום למקום בגלל תנאי השקעה או סחיפה 

מקומיים שונים. אי ההתאמות, המפרידות בין שכבות הקרקע, אינן מובחנות, אך הקרקעות השונים ניכרים בצבעיהם 
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 ובהרכבם הגרנולומטרי והמינרלוגי.

אלפי שנים קדום להיום וגיל חמרת הגג האדומה   1.-91הוא    1.9גיל חמרת הבסיס הצהובה בשיטת הלומיניסצנסיה 

; 9991Engelmann et al, 2001; Frechen et al., 2001, 2002; Porat etריטה, (אלפי שנים קדום להיום  91.9-91.9הוא 

(al., 2004; Gvirtzman and Wieder, 2001 .   הקרקעות המגוונים בגג החמרה העליונה נתהוו אחרי התקופהYounger 

Dryas    אלפי שנים קדום להיום   9.9עד    99.9הקרה והצחיחה, בין  (Gvirtzman and Wieder, 2001) חלקם, בייחוד .

(. נתזים 9.1.9החוליים שבהם, משויכים על ידי חוקרים אחרים לשכבת הקלקארניט, המכסה את החמרה העליונה )פרק  

 (,Bar-Yosefשנים קדום להיום ...,97-...,91וכלי צור אפיפליאוליתיים )תרבויות כבארית וכבארית גיאומטרית( מגיל 

(1970; Ronen et al.,1975; Ronen, 1977; Saxon et al., 1978; Bar-Yosef and Vogel, 1987   מצויים במקומות רבים

 בתוך החמרה העליונה ועל פני שטחה. ריבוי הכלים מעיד על סביבה שהיתה נוחה לאוכלוסיות אדם קדומות. 

 

 אבן חול ביוקלסטית  –. קלקארניט 9.1.9

גרגרי קוורץ, כמויות   9.4-..-מגרגריו הם ביוקלסטים, כ   9.4-.9-כורכר )אבן חול איאולית( קשה ש   מסלע: 

משתנות של ליתוקלסטים של כורכר ושל חמרה ממוחזרים וכמויות מזעריות של פלדספר ומינרלים כבדים. גרגרי קוורץ 

(, ממּויָּנים היטב, כדוריותם בינונית עד נמוכה וסימני 9.1טבלה  –מ"מ  91...-1..דקים עד בינוניים בגודלם )גודל גרגר 

הביוקלסטים עשויים   גרגר בהשוואה לאלה שביחידות הכורכר מתחתיו. -שיתוך על פניהם נדירים. גרגרי הקוורץ גסי 

נִתיים )בייחוד  טחביים -, אצות )אלגות קורליניות ואדומות( רסק קונכיות )בעיקר רכיכות, חד )Miliolideaפורמיניפרים בֶּ

, כולם קרבונטיים ממקור ימי רדוד והם גדולים מגרגרי הקוורץ )גודל גרגר    (pellets)וקווצי עור( והפרשות מאובנות  

מ"מ(. הביוקלסטים בדרגות השתמרות שונות, טובות בדרך כלל )ברוב הגרגרים ניתן לזהות את הצורה   9..-9..

המקורית(, אך חלקם מצביע על היסטוריה דיאגנטית מורכבת עם כמה דרגות של גיבוש מחדש מארגוניט לקלציט 

(Gavish and Friedman, 1969) ,הסלע מכיל שפע ליתוקלסטים של כורכר ושל חמרה וכמויות ניכרות של שבלולי יבשה .

,Monacha syrica, Jamina ovularis, Jamina sulcidens, Trochoidea, davidianaמיעוטם שלמים, ממינים שונים  ) 

Xerocrassa davidiana, Xerocrassa vestalis  ואחרים– (Heller and Tchernov, 1978גרגרי עשוי -. ליכוד הקלציט הבין

רגולריים ממקור ְפֵרָאִטי )של מים שעונים( -(. הוא עשוי מיקריטים אי 9.1מנפח הסלע ויותר )טבלה    1.4להגיע לכדי  

סביב גרגרי הסלע )בעיקר סביב ריכוזים של חלקיקי ריזוליתים( בהופעת מניסקוס מודגשת, אריזתו אינה צפופה, אין בו 

 מנפח הסלע ויותר. 9.4-ונפח החללים מגיע ל (Neber, 2002)סימני דחיסה 

מ' ניתן להבחין בחלק תחתון קשה, בעל ריבוד צולב וצבע לבן, ובחלק  9-במקומות שבהם הקלקארניט עבה מ מבנה:

(. רובדי הקלקארניט נוטים בזוויות מתונות עד גבוהות 17..עליון פריך יותר, בעל ריבוד למינרי וצבע צהוב )תמונה  

מזרח. הם תלולים יחסית במרכז השטח שבו משתרע הקלקארניט )נתניה עד בית -מערב עד )בעיקר( צפון -צפון -לצפון 

בהשוואה לכורכר התחתון והעליון הקלקארניט יותר נקבובי, אך הוא פחות .  (Neber, 2002)ינאי( ומתמתנים בשוליו  

 סדוק ואין בו כיסי חול חופשי.

מ', ובמקומות אחדים אף          9-9-מ', אך בשקעים מגיע עוביו גם ל   9..-9בדרך כלל עובי הקלקארניט    עובי ומגעים: 

מ'. במקומות רבים הוא מתעבה משפת הצוק מזרחה. הקלקארניט, אשר יוצר את גג הרכס החופי, מונח במגע חד  .9-ל 

גלי. הקלקארניט ִמְתַיֵתד כלפי פסגות הרכס, העשויות בדרך כלל -על החמרה העליונה ועוקב אחרי תבליטה השטוח 

כורכר עליון. במקומות אלה גם החמרה העליונה חסרה בדרך כלל, והקלקארניט מונח על הכורכר העליון וקשה להבחין 

בו. הקלקארניט צולל, יחד עם יתר שכבות הצוק, מתחת לפערי הנחלים. הקלקארניט מכוסה כמעט כולו על ידי יחידת 

(, אך הוא חשוף לאורך רצועה צרה בשפת הצוק ומעט מזרחה, וזאת בעיקר כתוצאה מכריית 9.1.9החול הרבוד )פרק  

החול שמעליו. צפונה למכמורת, באזור של כריית חול, נחשף גגו של הקלקארניט על פני שטח של כמה מאות מטרים 

 רבועים. פני השטח מחוספסים ביותר על ידי תעלות ובקיעי מיסוס, ופה ושם נגלו גם סימני חציבה וכתישה עתיקים.

הקלקארניט נחשף במרום הצוקים החופיים ובעורפם מפלמחים בדרום עד מעט צפונה  תפוצה, מורפולוגיה ונוף:
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ק"מ מזרחה מהחוף )מחשופים במחצבת חדרה, כביש החוף בקטע   9-1ממכמורת בצפון. הוא משתרע עד למרחק  

(. דרגש הקלקארניט במרכז השטח 9.9)תמונה    Gvirtzman et al., 1998);  9999אילני,    –ביתן אהרון ונתניה  -אביחיל 

קרבונט בסלע(, אך בשוליו הוא   9.4שעליו הוא משתרע )נתניה עד בית ינאי( עבה והסלע מוצק ומלוכד היטב )עד  

קרבונט( והסלע נעשה פריך. הקלקארניט יוצר בדרך כלל את שפת צוקי החוף,   4..-מדקק, דרגת ליכודו פוחתת )כ 

ג'(. עם התעמקות הצניר 17..-א' ו 9.99ובשל קשיותו הוא מזדקר כדרגש בולט מעל לצניר החמרה העליונה )תמונות  

(. הפן 9...9נוצרים סדקי מתיחה בדרגש, והוא נשבר בגושים גדולים, שנופלים וזוחלים על פני דרדרת הצוק )פרק  

 (.17..ובליית מלח )תמונה  (sandblasting)המערבי של הדרגש נושא תווי בליה קעורים של רוח 

בדומה לכורכר, גם הקלקארניט הוא מוצר התאבנות של רצועת חוליות חופיות, אשר חלקן העליון,  פאצייס וגיל:

בדומה לחוליות של היום, עבר יישור והרבדה. מיעוט חול הקוורץ מעיד על נישוב חול ביוגני מאזורים אשר זמנית לא 

קבלו חול קוורץ מדלתת הנילוס. הקלקארניט מייצג ארוע של נישוב חול אל היבשת בעיצומה של הצפת הים בתקופת 

(. התפוצה המוגבלת של יחידת הקלקארניט, המיון הגרוע של גרגריה ותכולת הליתוקלסטים הגבוהה 1.1ההולוקן )פרק 

-מצביעים על נישוב מרכיביה למרחק קצר מחוף הים. הנטיה הכללית של השיכוב הצולב ביחידת הקלקארניט לצפון 

. (Neber, 2002)מזרח וההתמתנות של שיפועי רבדיה כלפי שוליה מעידים על משטר רוחות דומה לזה הרֹוֵוַח כיום  

הגרגרים הגסים המרכיבים את יחידת הקלקארניט וכיסויים המלא של יחידות הסלע הותיקות הבונות את רכסי החוף, 

כולל פסגותיהם, מצביעים על רוחות מהירות וחזקות, אשר ִנְשבּום. סימני השיתוך הנדירים, המצויים רק בגרגרי הקוורץ 

של הקלקארניט אך החסרים בגרגריו הקרבונטיים, 

מעידים על תקופה לחה בעת הדיאגנזה המוקדמת של 

היחידה יחסית לתקופות שבהן נוצרו יחידות הכורכר 

האחרות של רכסי החוף. המלט המיקריטי, שמקורו 

חלקיקי  , המתרכז בצפיפות בעיקר סביב  ְפֵרָאִטי

ריזוליתים בתוך הקלקארניט, מצביע על צמחיה דלילה 

ך  בתקופת ההסתלעות, אשר הספיקה כדי לתמו

  .(Neber, 2002)באוכלוסיה גדולה של חלזונות יבשתיים 

הקלקארניט עתיק מן התרבויות הניאוליתית הקרמית 

(Gifford et al., 1989)   ,והכלקוליתית הקדומה )גופנא

999. ;(Gophna, 1977 שלפחות חלק משרידיהן נמצא ,

בחולות שמעליו. מאידך גיסא, גיל הקלקארניט, שחּושב 

Cבשיטות 
אלפי שנה קדום   .-9, הנו  1.9ולומיניסצנסיה  .9

 Ronen, 1983; 9991; ריטה, .999להיום )פורת ווינטל, 

Gvirtzman et al., 1998; Frechen et al., 2002; Neber, 

(. גילים עתיקים עוד יותר 9.9-ו   9.9)תמונות    2002)

Cחושבו מתוך מדידות  
        –יבשתיים     Helixבשבלולי   .9

שנים קדום להיום )קאופמן בתוך ניב   ...,.9-..9,7

, Gavish and Friedman, 1969)א';  9971ובקלר,  

ההבדל בין טווח הֵתֲארוכים והממצא .  et al(Engelmann,. (2001שנים קדום להיום  ...,9 – 1.9ובשיטת הלומיניסצנסיה

ה תצורה שהיא לכאורה צעירה ממנו.9.9הפרהיסטורי )תמונה   ( דורש הסבר כיצד הַעִתיק מַכסֶּ

  

בּוד9.1.9  . חול רָּ

ר(. החול זהה לזה -מלוכד, צהוב-חול למינרי, לא מסלע: חום עד אפור בהיר, עם אופקים כהים של פתיתי פחם )ֵאפֶּ
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(, ממּויָּנים היטב ומעוגלים, 9.1טבלה    –מ"מ    97..-1..גרגרי קוורץ דקים )   7.4-.9-של הכורכר התחתון והעליון: כ 

ללא סימני שיתוך על פניהם ועם כמויות קטנות של מינרלים כבדים ושל טין וחרסית מנושבים. חלק מן הגרגרים            

קרבונט. -( הם ביוקלסטים קרבונטיים משופשפים ממקור ימי, שבקרבת החוף מופיעים לעתים כאופקים עתירי 9.4-19) 

בתוך החול הרבוד הרבה ליתוקלסטים של כורכר וחמרה ממוחזרים, וצברי ריזוליתים זעירים שליכודם רופף. החול 

חרסיות,   –( ואבק מנושב  1...1הרבוד מיוצב על ידי חומר אורגני, שמקורו בפעילות חיים של אצות כחוליות )פרק  

המקנה לחול את גונו הכהה. אופקי רגוסול )קרקע תחילי( בתוך החול הרבוד   –גבישי קלציט וחלקיקים אורגניים  

שחמחם -ולא מלוכד בצבע צהוב   Neber, 2002)  –מ"מ    91..-99..גרגר )ממוצע וחציון:  -עשויים חול קוורץ דק 

בתחתיתם, שעובר בהדרגה לרגוסול חום כהה מלוכד טוב יותר ומועשר בחרסיות בחלקם העליון. ובמקומות אחדים 

. כמו כן, יש ברגוסולים שבלולי יבשה רבים, רובם שלמים, מן המין המאכלס D-ו Cניכרים ברגוסול העליון אופקי קרקע 

 כיום את צמחיית הבתה של החול הרבוד והחול המנושב שעליו.

מחזורים של חול מנושב )איאולי(, הנעקבים ברגוסולים אופקיים, שעובי כל אחד מהם   1-היחידה בנויה מ   מבנה:

. החולות האיאוליים שבין הרגוסולים (Gvirtzman and Wieder, 2001; Neber, 2002)מגיע לכמה עשרות סנטימטרים  

ברובם למינריים אופקיים, עם שאריות מקומיות של ריבוד איאולי צולב ואופקי אפר בחלקיהם התחתונים, והם נמשכים 

 לאורך עשרות מטרים. 

ק"מ בקטע הצוק   1-9החול הרבוד נחשף משפת הצוק ומזרחה ברצועה לא רציפה, שרוחבה  תפוצה, עובי ומגעים:

שבין תל ברוך לנתניה, עד לאובדן זהותה במרזבה המערבית. פניו העליונים מופרים ומשובשים על ידי צמחיה, סחף, 

(. פניו גליים, ועוביו השכיח הוא בין 9.1.7פעילות אדם וחיה וגילוף על ידי רוח, העושה אותו לחול תחוח מנושב )פרק  

 (Gvirtzmanמ'. באזור ניצנים החול הרבוד מכוסה בשדות חול מנושב, אך הוא אינו נמצא בין אשדוד לנחל הירקון 9-ל 1

(et al., 1998 (.1.1ק"מ אל פנים מרכז השרון )פרק  .91-9. חולות מגיל זה נדדו דרך פערי הנחלים עד 

ככל הנראה בגלל  –החול הרבוד הוא מרבד חול מנושב, אשר נתפזר על פני שטח נרחב ומסיבות שונות  פאצייס וגיל:

ד על ידי קרבונט. אופקי האפר הם משקע אווירי, שמקורו בשֵרפות שדה מקומיות. התפתחותם   –כיסוי צמחיה   לא לּוכָּ

של אופקי הרגוסול בחול הרבוד מיוחסת לתקופות אקלים לח, או בתנאים אחרים שהגבילו נישוב של חול )כגון, משטר 

רוחות חלשות(, שבהן צומצמו נישוב והצטברות החול ואשר נעקבו בהתייצבות של החולות והתפתחות צמחיית קבע 

( שנים C14)גילי    .±11.9,99עד    .±91..1,9-ו   ..±9..1,.(,  1.9)בשיטת לומיניסצנסיה   ..±7..9,1צפופה. גיליהם:  

מוקדמים של שבלולי יבשה ושל   C14(. ֵתארוכי  9.9)תמונה     Neber, 2002)et al(Frechen ;2001 ,2000 ,.קדום להיום  

( 9999(, ונצר ) Neev et al., 1987;  9977שנים קדום להיום )בקלר ושות',    ...,9-...,1אופקי האפר הניבו גילים של  

שנה קדום להיום. שרידים ארכיאולוגיים )חרסים, אבני מוקד ואתרי חניה(   ..9,9-...,.מצא שגיל השבלולים הוא  

 –שנים קדום להיום  ..9,9-..9,.ויישובים בתוך החול הרבוד הם מהתקופה הכלקוליתית עד תקופת הברונזה הקדומה )

 .Gophna, 1977; Gophna and Ayalon, 1980); .999; גופנא, 9919הרצוג, 

 

 . חול מנושב9.1.7

יחידת החול המנושב היא היחידה החולית הצעירה ביותר והיא מכסה את קודמותיה. יחידה זו איננה חלק מהיחידות 

 הבונות את צוקי החוף. תאורה ניתן כאן להשלמת תאורו של החתך הסטרטיגרפי בחוף וסביבתו. 

מ"מ(, מעוגלים וממוינים   79...-1.., עשוי גרגרי קוורץ דקים ) 99-194-רובו של החול המנושב, כ   ליתולוגיה: 

, וזו של המינרלים הכבדים 994היטב, לא מלוכדים, בצבע צהוב. תכולת רסק השלדים הקרבונטיים ממוצא ימי מגיע עד 

 (Gvirtzmanמ' מתחת לגג היחידה )בפער חדרה(  9.9-. בתוך החול יש אופק רגוסול דק, שליכודו רופף, המצוי כ4.עד 

(and Wieder, 2001; Frechen et al., 2001, 2002; Neber, 2002  (. בתוך הרגוסול שפע קונכיות של השבלול 9.9)תמונה

 .Helixהיבשתי 

החול המנושב הוא מרבד חוליות רוחביות ההולך ומדקק צפונה. באזורים חקלאיים ותחומי יישוב הטופוגרפיה  מבנה:
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חילופין של רובדי )למינות( חול קוורץ   –שלו משובשת. באזורים בלתי מופרעים הוא בעל ריבוד צולב בחלקו התחתון  

רסיסים של קונכיות ממקור ימי. הרבדים מובחנים על ידי שעורי הקרבונט )גוונים בהירים( או -צהוב ורבדים עתירי 

(. החלק העליון חסר שיכוב. בתוך החולות, (Yaalon and Laronne, 1971המינרלים הכבדים )גוונים כהים( שהם מכילים 

(. החולות מיוצבים (Neber, 2002בייחוד בחולות הסמוכים לחוף, שפע של צברי ריזוליתים זעירים שליכודם רופף  

 . Retamatea ratami palestinae  (Zohary, 1982)חולות )פסמופילית( מהמין-חלקית על ידי צמחיה חובבת

( בליה פיסית של החול 9: החול המנושב מונח על החול הרבוד. שני מקורות לחול המנושב: )תפוצה, עובי ומגעים

( רצועת החוף כיום. החול מרצועת החוף המנושב לתוך 1הרבוד, בעיקר עקב דילול הצמחיה ופעולות חפירה ובניה; ) 

המרזבה המערבית דרך הפערים בצוקי החוף מתפרס דרומה וצפונה לאורך מספר קילומטרים במישור החופי, ולפעמים 

רגולרי. במרכזי החוליות עוביו -(. אופי המגע, כפי שהוא מתגלה במחפורות, הוא אי1.1שוב מערבה, על ידי רוחות )פרק 

 מ'.  9מגיע עד 

השנים האחרונות. גילם נקבע לפי תארוך של קונכיות  ..9,9החולות המנושבים נדדו והצטברו במשך  פאצייס וגיל:

שנים קדום להיום(,   .±99.19שבלולים יבשתיים מתוך הרגוסול העליון שביחידת החול הרבוד והרגוסול שבתוכם ) 

(. נדידת החולות היתה פעילה עד Neber, 2002( C14-ו Frechen) et al,. ,2001 (2002 1.9שנעשה בשיטות הלומינסצנסיה

(. החול המנושב מכסה יישובים, שרידי מבנים ושטחי 1.1, ומאז הם נמצאים בתהליך התייצבות )פרק .1-אמצע המאה ה

עדות )ביחד עם מקורות היסטוריים( לכך )א( שהספקת החול הינה דרך   –חקלאות מן התקופה הרומית עד היום  

הפערים, )ב( וכי הספקת החול הימי לכל רצועת החוף היא תהליך הקשור בעלייתו של מפלס הים לרומו הנוכחי. 

(. כיום הולך החול המנושב ומתכלה (Neber, 2002שנתיות של האקלים המקומי -התהוות הרגוסול קשורה בתמורות רב

 הקף לצורכי בנין ותעשיה בשעורים שגוברים על שעורי הספקתו.-בגלל בניה עליו וניצול רב

 

 . תכונות גיאוטכניות של יחידות הסלע בצוק השרון ויציבות מדרונותיו9.1

כל יחידות הסלע של הצוק הורבדו במשך הרביעון המאוחר כחוליות חוף מנושבות. כולן עשויות חול, שרובו גרגרי 

קוורץ דקים, אחידים, מעוגלים וממּויָּנים היטב. יחידות הכורכר מלוכדות במידה רבה או מועטת על ידי קרבונט, אך הן 

חרסית אך שטופים מקרבונט -עניות בחרסית. הקרקעות שהתפתחו עליהן )הפליאוסול החיוורין והחמרה העליונה( עתירי

 –(cohesion . הְקִשירּות  =' .117-1(. בגלל תכולת החול הגבוהה זוויות החיכוך הפנימי שלהם הן בתחום  9.1)טבלה 

בקלקארניט המלוכד היטב, קטנה יחסית בכורכר התחתון   (c’=170-600 kPa)מידת ההתנגדות לגזירה( גבוהה מאוד  

(c’=30 kPa)  ובקרקעות(c’=10 kPa) אך נמוכה מאוד בכורכר העליון ,(Wiseman et al., 1981) כפי שצוין לעיל, ערכים .

(. ראוי לציין כי גם עם ערכי 9.9השיפוע השכיחה של צוק השרון )תמונה -אלה יש בהם כדי להסביר את הצדודית כפולת

 .(Taylor, 1948)קשירות נמוכים שומרים סלעים וקרקעות על מדרונות תלולים עד זקופים וגבוהים למדי 

השימוש בשיטות גיאוטכניות מקובלות לניתוח וחיזוי של יציבות מדרונות בצוק השרון אינו ישים באופן מעשי. יש 

קושי גדול בבחירה מייצגת של מדגמי סלע בגלל השֹונּות )וריאביליות( העצומה בדרגות הליכוד של הכורכר )חוזקו(, 

קרבונט שבו, וכן בגלל הפרתו של מרקם הסלע הטבעי בעת דגימתו ובדיקתו והקושי בבחירת -נקבוביותו ויחסי הקוורץ

 Frydman et; 9979ויסמן וחיטי,    –פרמטרים גיאוטכניים. מדגמים רבים של כורכר נבדקו במעבדה )בדיקות חוזק  

al.,1979; Wiseman et al., 1981; Frydman, 1982 נדביה ושות',  –; בדיקות של תכונות הנדסיות ושל הליכוד הקרבונטי

( אולם לא נתקבל כל ִמְתָאם בין התוצאות לבין מיקומם הסטרטיגרפי או המרחבי של הסלעים שנדגמו, ולא ניתן 9991

לאפיין את סלעי הכורכר על פי מקבץ התכונות הגיאוטכניות. על סמך הפרמטרים הגיאוטכניים שנבדקו במעבדה חישבו 

Wiseman et al. (9919ו )-Frydman (9911 את ההסתברות לתלות בין הכשל של מדרונות הכורכר לבין שיפועיהם, עובי )

יחידות הכורכר וגובה המדרון מעליהם. החישובים אמנם אּוששו בניתוח של גלישת כורכר טריה, אך אין בהם די כדי 

 לאפשר בניית מודל נאות לחיזוי של התנהגות הצוק. 
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צדודיות בקטע צוק השרון שבין פער פולג לבין פער אלכסנדר, הגדירו את   17(, שמדדו  9979ויסמן וחיטי ) 

 הקריטריונים האמפיריים הבאים ליציבות מדרונות הכורכר:

 . שיפוע המדרון היציב קטן ככל שיחידת הסלע עבה יותר.9

מ' השיפוע היציב   1-; היכן שעוביו גדול מ 9.7-מ' שיפוע המדרון הוא כ   9-. היכן שעובי הכורכר התחתון קטן מ 1

 (.97.-צדודיות שנבחנו לא נמצאו שיפועי מדרונות קטנים מ .-)פרט ל 997הוא 

מ' השיפוע   .9-; היכן שעוביו גדול מ 97.מ' שיפוע המדרון אינו עולה על    9-. היכן שעובי הכורכר העליון קטן מ 1

 .117-. לא נמצאו שיפועי מדרונות קטנים מ117אינו עולה על 

 

 . תהליכים טבעיים המעצבים את הצוק..9

 . גידוד9...9

הצוק נוצר ומתחדש בלי הרף תוך נסיגתו מזרחה במקביל לעצמו. בין העדויות המצביעות על נסיגה מהירה של הצוק 

של גושי וחלקות   –יש למנות נסיגה מהירה של שפת הצוק )כפי שעולה מהשוואת תצלומי אוויר ומפות טופוקדסטריות  

תיכוניים, שאינם עמידים בפני רסס מלוח של מי ים ואשר גדלים על -קרקע(; הימצאותם של צמחי בתה וחורש ים 

מלוחים וכורכר של -קרקעות לא 

המישור החופי, בראש הצוק סמוך 

ק   ר פ ( ו  ת פ ש 9ל . ה 9 ע פ ו ה ה  ; )

של הצוק; ֵארּוֵעי גלישה “  טריה ” ה 

תכופים על פני מדרונותיו; מערכת 

הניקוז הצעירה תמיד )חוסר ניקוז 

, ערוצי dendritic drainage)–ורידי  

ניקוז רדודים מאוד וגידוע ערוצים 

ות   ו 9.11-ו   ..9)תמונ די (; שרי

המגודדים והטבועים של חלקו 

ד      )ע רכר  כו ה רכס  המערבי של 

מ', ובמקומות אחדים אף   ..1-...

 –המים  מ', ממערב לקו    ..7עד  

ב'(; -א'1..91-ו 9..91, 9.91תמונות 

, ומבנים חופיים עתיקים וחדשים 

ת  נפגעו כתוצאה מגלישו אשר 

(. 99.9-ב' ו -א' .9.9,  91..)תמונות  

מבחינה גיאולוגית יש מקום לקשור 

יצירתו המתמדת של הצוק  את 

בעליה של מפלס הים )ניר ואלדר, 

9919 ;Flemming,1968; Mazor, 

1974; Flemming et al., 1978; Nir 

and Eldar, 1986, 1987; Carmi et 

(al., 1994.  

גיבוע  גלי  ו/או  גלי סערות 

מציפים את רצועת החוף הצרה 

 

 (,29.2.9115)למעלה:  99-חלקי חומות מן המאה ה –אפולוניה ‘. א1.90תמונה 
 (. כיום האתר מכוסה בסוללת אבן90.1.2004)למטה:  9114-שגלשו ב

 (.92.21להגנת הצוק )תמונה 



222 

 

ולוחכים את בסיס הצוק לזמן קצר 

מספר שעות במשך מספר ימים   –

(. כאשר מרגלות 9.99בשנה )תמונה 

הצוק נקיות מדרדרת חותר הגל 

, אשר, 9.1הלוחך ְצניר בתחתית הצוק

תוך מספר עונות, עשוי להגיע עד 

מ' )תמונה   9לעומק אופקי של  

(. מאמצי המתיחה במדרון 9.91

התלוי, אשר מתעצמים עם גידול 

משקלו אחרי הרוויתו במי גשם, 

גורמים להתפתחות סדקים בכורכר, 

שמערערים את יציבותו )תמונה 

 (..9.9( ומביאים לבסוף להתמוטטותו )תמונה 9.91

נפח הגלישות השכיחות אינו עולה על מספר מטרים מעוקבים, ועובי פלחי הסלע הגולשים בדרך כלל אינו גדול        

; פרת 9991; ניר, 9911מ' )רון,  1-מ

(. הם צונחים לאורך 9999ואלמגור, 

ת  ו יש ל ג ( תי  קש ה  ר י ז ג ר  שו מי

וניות( או פלנרי )מישור  רוטצי

ם צלקת  רי ומותי שטוח מוטה( 

קעורה או שטוחה ברוחב נפוץ של 

מ'. מישורי גלישה שטוחים   9-.

אופייניים לגלישות מיחידות סלע 

קשה בצוקים שבבסיסם צנירים 

, 9.97)מפולות סלעים( )תמונות  

כי צלקות אלה יצוין  (.  9.99-, ו9.19

מגיעות עד קצהו הפנימי של הצניר 

ואינן מותירות שארית ממנו בחזית 

לפעמים מתרחשות גלישות הצוק.  

גדולות מאוד ברוחב של כמה 

עשרות מטרים ולמלוא גובה חזית 

ת   ו נ ו מ ת ( ק  ו צ 9ה . 9 9  ,9 . 1 9              

מורכבות א'(. אלה גלישות  1..9-ו 

ם  י ע ל ס ם  לי י כ מ ה ם,  י ח ל פ ל  ש

ת   ִמְשַתִים  ו ד י ח י ש  ו ל ש ו  א

ליתולוגיות של הצוק, שנפחן כמה 
_________________________ 

 
תהליך הצנירה אינו ברור: מקובל להניח שגלי סערה גבוהים הם שהולמים בבסיס הצוקים וחותרים בהם את הצנירים משום שהצנירים   2.3

בבסיס הצוקים נחתרים וחומריהם נסחפים בעיקר בעת סערות חזקות, והצוקים שמעליהם מתמוטטים בעקבותיהן. מאידך, תצפיות הראו 
(. תהליכי מיסוס 2.44כי הגלים נוגעים בבסיס הצוק לעתים רחוקות ולזמן קצר אחרי ההתפוגגות של מרבית האנרגיה שלהם )תמונה  

, ושקיעת הקרבונט המלכד בבסיסם של צוקי החוף על ידי ֵמי ים, ֵמי נגר וֵמי נקבובים ו/או אורגניזמים )צמחים, ַחידקים ובעלי חיים אחרים 
המתיישבים על ובתוך צוק הכורכר( לא נחקרו. יתר על כן, לא הובחנה צנירה בגושי סלע גדולים )גושי קלקארניט וכורכר, וחלקי מבנים 

  עתיקים שהתמוטטו על החוף ובאזור המשברים(.

 (.1.92.9119. גלי ים לוחכים את בסיס צוק השרון )צפונה לגעש, 1.99תמונה 

 

 (.99.90.9111. צניר גלים בבסיס הצוק )כורכר תחתון( )נוף ים, 1.92תמונה 

 
 

 
 

 הרס קברים בבית העלמין המוסלמי בראש צוק‘. ב1.90תמונה 
 (.9.2.9119גבעת עליה, יפו. תמונה פנימית: הצוק כולו )
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 מ"ק(.  ...,.-, מציין גלישה עצומה, שנפחה כ9911מאות ואף אלפי מטרים מעוקבים )רון, 

פלחי הסלע הצונחים מהחזית של צוקי הכורכר הפריך שמדרום לגבעות גדור מתפוררים לגמרי לדרדרת חולית, 

. סינרי דרדרת מנסרתיים .1.7-9ובתוכה גושי כורכר בגדלים שונים. הדרדרת נערמת בתחתית הצוק בשיפוע של  

שכיחים בגלישות   )פריזמטיים( 

מחלקו התחתון של הצוק )תמונה 

ת 9.97 קטנ לישה  ג  . ם, -( די ממ

שתחילתה באמצע הצוק, על פי 

רוב היא מוסטת במהלך נפילתה 

למסלול צניחה יעיל יותר, כגון 

מרזב או צלקת קעורה במיוחד, 

והיא נערמת למרגלות המדרון 

חרוטי )תמונות -כסינר דרדרת חצי 

9.9 ו 7  ,-9 .9 רת      1 ד דר י  ר נ סי  . )

י  צ ת        -ח ו ש י ל ג מ ם  י י ט ו ר ח

ם מאמצע הצוק -גדולות  ממדי

מכסים את מרגלות הצוק לגובה רב 

(. .9.1-ו   9.19,  9.99,  9.1)תמונות  

ם   י פ ו ח הב ו ב ג ק  ו צ ם  ע ם  י ר  צ

בעורפם )כמו למשל בין ארסוף 

לפער פולג( סינרי דרדרת גדולים 

יכולים לחסום זמנית את החוף 

ולגרום מטרדי עבירות לתקופה 

 (..9.1-ו 9.99, 9.1ארוכה )תמונות 

גלישה ממוצעת בשפת הצוק 

ט  י רנ לקא ק ח  ל פ ו  מנ מ ת  ל וט נ

מ' ורוחבו עד   9-סהרוני, שעוביו כ 

מ'. הפלחים הגדולים ביותר   .

מ'.   1-.9מ' ורוחבם    .עוביים עד  

ם  י ב ק ו ע מ ם  י טר מ ה  מ כ ם  ח נפ

 
 

 
 

. גלישת כורכר גדולה למלוא גובה הצוק. אסקופת הדרדרת יושרה באופן 1.95תמונה 
 (.90.90.9119מלאכותי למעבר כלי רכב )צפונה לגעש. צילום: י' ניר, 

. התפתחות סדקים 1.99תמונה 
בכורכר. בחזית הצוק צלקת גלישה 

  (.21.5.2000קטנה )נתניה צפון, 

. צלקת גלישה טריָּה בכורכר 1.94תמונה 
(. פני הכורכר  6.9.9116התחתון )געש, 

הטריים בצלקת הגלישה בהירים מפני 
 הכורכר שהיו חשופים לפגעי רוח ורסס גלים.

 דרום צפון

ימים אחרי הסערה(, והסיגה מזרחה  99) 94.9.2099-, שארעה ב2090. התמוטטות צוק תל עפר אחרי סערת דצמבר 1.96תמונה 
 הכורכר בצוק בעל חוזק ניכר, וגושים גדולים שלו מצויים בתוך הדרדרת‘. מ 1-את שפת הצוק למרחק מרבי של כ

 .92.49(. צוק תל עפר לפני התמוטטותו בתמונה 2096‘, )מתוך כץ ושות
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פ ס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תמונה
1.91 . 
 

גלישת 
קלקארניט 

 משפת
 הצוק.

 )ד( גושי קלקארניט זוחלים במורד המדרון הארוך
 (.91.90.9111)מדרום לבית גולדמינץ, נתניה, 

 )ג( גושי קלקארניט נפרדים ונופלים על גבי מדרון
 החמרה העליונה הקצר שתחתיהם )חוף הרחצה,

 (.96.5.9119גבעת אולגה; צילום: 

)ה( גושי קלקארניט זוחלים על סינר הדרדרת 
ומצטברים למרגלות הצוק )הדסה נעורים, מדרום 

 (.29.2.9116לבית ינאי,  

 )ו( גושי קלקארניט גדולים, שנצטברו ונותרו
 לאורך בסיס הצוק אחרי סילוק הדרדרת הדקה

 (.1.9.9119)בית ינאי, 

)ב( גוש קלקארניט גדול נפרד משפת הצוק בסדק ההולך 
 (.4.9.9116ונפער )הדסה נעורים מדרום לבית ינאי, 

 (.1.9.9119)א( דרגש קלקארניט מזדקר בבית ינאי )

 

סינר דרדרת מנסרתי )פריזמטי(,  –. סינרי דרדרת. משמאל 1.99תמונה 
חרוטי עשוי -סינר דרדרת חצי –מימין שנוצר עקב גלישת כורכר תחתון; 

 (.29.2.9116חומר שגלש מן הכורכר העליון )חבצלת השרון, 

 
חרוטי עשוי חומר שגלש מאמצע הצוק. -. סינר דרדרת חצי1.91תמונה 

 (.6.9.9116גלישה משנית בסינר הדרדרת )מדרום לבית גולדמינץ, נתניה, 
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(. פלחים אלה 1..1שטדלר,    –טון    .1ומשקלם עד כמה עשרות טון )עד  ספורים עד מספר עשרות מטרים מעוקבים  

 נפרדים משפת הצוק וצונחים על המדרון, גוברים על חיכוך הפן התחתון עם הדרדרת ומגיעים תוך כמה שנים אל בסיסה

גלישות קרקע ומפולות סלעים שכיחות מאוד ומתחוללות בעיקר בחורף וזמן קצר אחריו. גלישות נצפו ג'(. 9.99)תמונה 

 לעתים נדירות ביותר בשעת התרחשותן. 

הגלישה היא תהליך שרשרת: גלישות הסלע בגג הצניר שבבסיס המדרון מערערות את יציבות המדרון שמעליו, אשר 

גולש גם כן, וכך מפעילות הגלישות זו את זו עד הגיען לדרגש הקלקארניט שבשפת הצוק, אשר מתמוטט בתורו )תמונה 

 גלישת הפלח העליון משפת הצוק )לוח הקלקארניט( מסמנת תחילה של תקופת רגיעה ממושכת. (. .9.1

ספירות עונתיות של הגלישות מצביעות על כך שאין קשר סיבתי או סטטיסטי בין תכיפות הגלישות לבין גובה הצוק 

(. בגלל ההטרוגניות הרבה של סלעי הכורכר תדירות הגלישות 9999או הסטרטיגרפיה המקומית שלו )פרת ואלמגור,  

לאורך צוק החוף וגודלן אקראיים. בסיס הצוק באתר כלשהו יכול לִהשאר חשוף מדרדרת למשך עשר או אף עשרות 

רבות של שנים. גורם חשוב במשך קיום המדרונות החשופים הוא חוזק הסלע והתנגדותו לתהליך הצנירה על ידי גלי 

הים. ככל שהכורכר קשה יותר יכולתו לעמוד במאמצי גזירה גדולה יותר. הפלח הגולש גדול יותר אך תכיפות ארועי 

דֹור, שהתמוטטו אחרי יותר מ  (.99.19-ו 9.19תמונות  –שנים  .9-הגלישה קֵטנה )למשל, קדמות הצוקים בפלמחים ותל גָּ

סינרי הדרדרת, שהצטברו למרגלות הצוק, מונעים את המשך החתירה של הגלים בבסיסו ומגנים עליו במשך מספר 

עונות. רוב סינרי הדרדרת מתקיימים בחזית הצוק שנה עד שנים אחדות. רק מעט סינרי דרדרת, שבהם התחוללו גלישות 

 (,Perathשנים ויותר   .9(, מתקיימים יותר משנתיים עד גריפתם הימה, אך נצפו תקופות שהות של  9.91משניות )תמונה 

(1982. 

, מרווה את החול, מַנזלו וגורפו. מדרגה זקופה בסינר דרדרת )talus toe(גל לוחך, המגיע לאסקופה של סינר הדרדרת 

ַמת תל גדור1.29תמונה   . גלישת סלע גדולה בקדָּ
 (.26.90.9111)תצ"א, 

. קטימה של אסקופת הדרדרת כתוצאה מגריפת 1.22תמונה 
 (.6.9.9116גלים )בין נחל פולג לבית גולדמינץ, נתניה, 

 
. חלק הצוק התחתון גולש, הדרדרת 2. חתירת צניר בבסיס הצוק. 9. שלבים מחזוריים עוקבים בנסיגת הצוק: 1.20תמונה 

. הגלים קוטמים ומכלים את הדרדרת; הגלישות בחלק 5, 4, 9שעונה על בסיס הצוק. הצוק, ששיפועו נעשה תלול, אינו יציב. 
 . הצוק שנסוג שוב במצבו התחילי.6הצוק התיכון גורמות לתלילות הולכת וגדלה, ובהמשך לגלישות מהצוק העליון. 

 חלק הצוק שגודד. –סדקי מתיחה לאורך מישור כשל פוטנציאלי; קו מנוקד  –קו מרוסק 

 חמרה עליונה

 קלקארניט

 כורכר עליון

 פליאוסול חיוורין

 כורכר תחתון

 חול

 בסיס הצוק

 ‘מ
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(, והיא נשמרת הודות למתח 9.11שנקטם מציינת את מרחק ההצפה המרבי של הגל הלוחך על פני רצועת החוף )תמונה 

פנים של מים נימיים )קפילריים(, שמקורם בגל הלוחך או אף במי נקבובים שהסינר מכיל וקשרים כימיים בין חלקיקים 

. גלישות משניות רבות מתחוללות באסקופת הדרדרת הקטומה כתוצאה מהמשך (carbonate bonding)קרבונטיים  

 חתירת הגלים הלוחכים וגריפת החול, הרטבת סינר הדרדרת בזמן גשם או התאיידות מימיה הנימיים.

סילוק הדרדרת מותיר חצץ שאירי העשוי רסיסים שטוחים של כורכר למינרי קשה, שעוגלו ולוטשו על ידי חול וגלים  

ב'(. חלוקים אלה נותרים זמן רב, לפעמים עשרות שנים, למרגלות הצוק. גושי 9.1-ב' ו 9.7ה',  9..; תמונות  ..9..)פרק 

קלקארניט, כורכר קשה וגושים מלאכותיים יש והם נותרים זמן רב על החוף, ואף מצטברים כסוללות בחזית בסיס 

(. בין האחרונים ראוי לציין את שרידיהן של חומת אשקלון ים )אשקלון מיומאס( 9.19-ה' ו9.99, 19..המדרון )תמונות 

א'; כיום הם מכוסים .9.9-א' ו 91..(, ארסוף )תמונות  99.9ב'(, ואת מצודות אשקלון )תמונה  91..הביזנטית )תמונה  

ב'(, המלוכדים במלט חזק ביותר, -א' 91..9)תמונות    91-( ועתלית הצלבניות מן המאה ה .91.1תמונה    –בסוללת מגן  

 ד'(.-ג'91..שמוטלים היום למרגלות הצוקים, ואת אבני המפולת מחורבות קיסריה ודור, שגלשו אל החוף )תמונה 

סריקות חוזרות ומיפוי מדויק של פני הצוקים החופיים ומדידה חוזרת מדויקת של נפחי החומר, הנגרעים מהצוקים 

באמצעות מערכת   9..1ואשר מתווספים לחוף במרגלותיהם או נגרפים ממנו הימה, מתבצעים בחופי ישראל מאז שנת  

LiDAR  9..    ,'1.99מוטסת )כץ ושות ;(Katz and Mushkin, 2013  סריקה ומיפוי חוזרים של הפרמטרים האלה והדמיה .

גרפית של ההפרשים )חיסור דיגיטלי של ההדמיות( מאפשרים מעקב כמותי מדויק מאי פעם אחרי תהליכי הגידוד 

(. הצללה צבעונית של הדמיות ההפרשים מבליטה את 9.9.9וחישוב הפרש נפחי ביניהם )פרק  ג'(  -א' 9.11תמונות  ) 

שגיאות, ממצאי שווא ואי ודאויות בחישוב השינויים בתבליט פני הצוקים ובתוצרי הדרדרת על החוף למרגלותיהם.  

עלולים לנבוע כתוצאה מתכסית צמחיה, מבנים כגון בניינים, דרכים, מגרשי   1.4-שינויים בנפח בשעורים של עד כ 

חניה וכיו"ב וגם מאי דיוקים הנובעים ממגבלות המערכת, אינטרפולציה של נתונים ברזולוציה שונה ותנאי גבול 

 . (Mushkin et al., 2016)משתנים

_________________________ 
 

הנה שיטת סיקור ומיפוי למדידת מרחקים ברזולוציה גבוהה באמצעות הארת   Light Detection And Ranging( –LiDAR )“  ַלייָדר ”    2.1
אשר מודד גם את כיוון  –נייח או נייד  –המטרה בפעימות אור לייזר וקליטת פעימות האור החוזר באמצעות חיישן קולט מתאים. מד הטווח 

, והנתונים שהוא מפיק ניתנים לעיבוד במערכות )GPS, Global Positioning System(ואת גובה המטרה, מחובר למערכות מיקום וניווט  
 . GIS, Geographic Information System(–מידע, כגון מערכת מידע גאוגרפית )ממ"ג 

 :2090הצוק החופי מדרום לחוף הרחצה של גבעת אולגה לפני ואחרי סערת החורף בדצמבר ‘. א1.29תמונה 
 תוצאה מחשיפה לפגעי רוח – )Iהצוק, שהיה חשוף זמן רב לאטמוספרה, בעל גוון כהה  –( 21.90.2090)א( לפני הסערה )

 ; )ב( אחרי הסערה)II(ורסס גלים( פרט לחלקו הדרומי, שגלש והותיר בו צלקת גלישה בהירה וסינר דרדרת למרגלותיו 
שלאחריו  ‘,מ 9-הסערה סחפה את סינרי הדרדרת ממרגלות חלקו הצפוני של הצוק וחרצה בו צניר לעומק כ –( 92.9.2099)

 . חלק)III(התמוטט חלק ניכר מחזית הצוק. הסערה סלקה גם את החומר שגלש מהצוק, והותירה את החוף נקי מדרדרת 
, וגלישה נוספת ארעה בחלק הצוק )IV(נכבד מסינר הדרדרת בחלקו המרכזי של הצוק סולק אף הוא מן החוף בעת הסערה 

 . Katz and Mushkin, 2099(-ו 2096‘, . העיגולים הצבעוניים מציינים מיקום זהה בתמונות )מתוך כץ ושות)V(הדרומי 

 ‘מ 50 צנירים

 ב

 א
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 : 2090השינויים בפני הצוק שמדרום לחוף הרחצה של גבעת אולגה בעקבות סערת דצמבר ‘. ב1.29תמונה 
‘ עוקבות באמצעות מד טווח מוטס לפני הסערה )הדמיה א LiDARהדמיות פני הצוק המוצללות הופקו מתוך תוצאות סריקת 

 ‘עד ו‘ החודשים הבאים )הדמיות ג 4( ומדי חודש במשך 2099מינואר ‘ (, אחריה )הדמיה ב2090מאוקטובר 
(. חיסור ספרתי )דיגיטלי( של כל אחת מההדמיות מזו שהופקה אחריה )הדמיות הפרשים( מציג את 2099מפברואר עד מאי 

צבע תכלת עבור מצב ללא שינוי, גווני צהוב עד חום עבור  —השינויים הכמותיים שארעו בפני הצוק בפרקי הזמן האלה 
 גריעת חומר )גלישות מפני הצוק וסחיפת חומר מהחוף( וגווני כחול עבור התווספות חומר )הערמות של סינרי דרדרת

 . Katz and Mushkin, 2099(-ו 2096‘, )מתוך כץ ושותלמרגלות הצוק(  

 אין נתונים

 אין נתונים

 2010אוקטובר  

 2011ינואר  

 2011מרץ  

 2011אפריל  

 2010מאי  

 2011פברואר  

 הוספה גריעה

 ‘ מרחק בניצב לצוק,  מ
 ‘מ 20 -4 6 2- 0 2 4

 

 ,2099, התמוטטו במרץ 2090פני הצוק שמעל לצניר בבסיס קצהו הצפוני, אשר שרדו את סערת דצמבר ‘. ג1.29תמונה 
 ‘(.ב1.99בתמונה  4ובתחתיתו נערם סינר דרדרת גדול )הדמיה ‘(, א1.99)תמונה  2090חודשים אחרי סערת דצמבר  4-כ

 . Katz and Mushkin, 2099(-ו 2096‘, )מתוך כץ ושות ‘א1.29העיגולים הצבעוניים מציינים מיקום זהה בתמונות 
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 . סחיפה 1...9

למרות הכמות השנתית הגדולה והעוצמות הגבוהות של הגשמים שיורדים על הצוק, שהן מן הגדולות בארץ               

(, אין אגן הניקוז הזעיר של הצוק .999ביתן ורובין,    –מ"מ ליום    .9-ימים עם יותר מ 99שנתי; -מ"מ בממוצע רב ..9) 

המדרון כולו ניזון רק .  ( 9999פרת ואלמגור,    –מ"ק לכל מטר חזית    1.1קולט הרבה נגר עלי )מקסימום יומי ממוצע של  

מהגשם שנופל בין פרשת המים שעל ציר הרכס ובין תחתית הצוק. באותם מקומות שבהם ציר הרכס נקטע על ידי שפת 

 הצוק אין לצוק אגן ניקוז בכלל, ושפתו משמשת כפרשת מים. 

חלק ניכר ממי הגשמים נבלע בחול הרבוד שבעורף הצוק, ומחלחל דרך נקבובים וסדקים בקלקארניט וביחידות 

הכורכר ודרך סדקים שנוצרו בתקופות יובש בקרקעות )חמרה ופליאוסול חיוורין(. בקרבת פני הצוק עשויה תכולת 

 Arkin and; .991ארקין ומיכאלי,    –בכורכר העליון    91-74בחמרה העליונה,    114הרטיבות בחורף להיות גבוהה ) 

(Michaeli, 1985 מי הנקבובים ממוססים קרבונט ומרחיבים סדקים בקלקארניט ובכורכר. הגדלת לחץ מי הנקבובים .

בחמרה העליונה גורמת להחלשתה וגלישתה. המים המחלחלים   cohesion)ותפיחת החרסיות )והקטנת הקשירות,  

מגיעים בסוף מסעם אל אקוות חבורת הכורכר. זרימה ִצדית של מי התהום, אם היא קיימת, לעולם אינה לכיוון הצוק, 

 שאין על פניו לא נביעת מעיינות ולא חלחול של מי תהום, אפילו בעונות הגשמים. 

על פני הצוק, אשר שוטף טין   (surface runoff)יתרת המים, שאינם מחלחלים ואינם מתאדים, זורמת כנגר עלי  

וחרסית מתוך החמרה וחול מהכורכר, ומסיעם על פני המדרון. על פי רוב, המדרונות המתונים של הכורכר העליון 

(. שטיפת הטין והחרסית לפעמים יוצרת צניר .9.1מכוסים בדרדרת דקה, שעליה מתפתחת צמחיה עונתית דלילה )תמונה 

בחמרה מתחת ללוח הקלקארניט, 

ב  ר ומק  לע ע  י ג לה ל  ו ל ע אשר 

ולערער את יציבות שפתו הבולטת 

         19..עד להתמוטטותה )תמונות  

ב'(. הסחף החרסיתי -א' 9.99-ו 

ם על  י ני ם אדמו כקרומי נפרש 

המדרונות ועל משטח הליחוך 

 , ש ב י י ת מ א  ו ה ץ  י ק ב  . י פ ו ח ה

מתפורר ונידף ברוח. החול מוסע 

רת בוצה  בצו ן  ו דר י המ פנ על 

(slurry) היוצרת אונות ומקלעות ,

מתפתלות לאורך נתיבי הזרימה 

ומגדלי חול בבסיס המדרון )תמונה 

(. עם הגיעם למרגלות הצוק 9.19

נבלע חלק מהמים בחול ברצועת 

החוף, ויתרם זורם הימה כנחל רחב 

ורדוד מאוד או בזרימת שטח 

(sheet wash)   .ונמהל בגל הלוחך

ת  פו י במנ ם  נער ף  הסחו ל  החו

שטוחות בתחתית המרזב )תמונה 

( או בתחתית המשכו על פני 9.19

סינרי הדרדרת ונגרף הימה על ידי 

 הגל הלוחך. 

 

 . )א( מדרון מתון של כורכר עליון מכוסה בדרדרת דקה1.24תמונה 
 (; )ב( ערוצי סחיפה בסגנון סורגי מתחתרים במעלה המדרון,1.9.9119)שפיים, 

 (.91.90.9111וחלקם מגיע לשפת הצוק )נתניה דרום, 

 א 

 ב 
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בשל תלילות המדרונות מגיע 

הנגר לאנרגיות זרימה גבוהות. 

התשתית החולית, שהיא בעלת 

ד, נחתרת  רות נמוכה מאו קשי

, ערוצים (rills)בקלות לחריצים  

, ואף ארובות (gullies)ומרזבים  

אנכיות,   (solution pipes)מיסוס  

שעשויות להגיע לקוטר עשרות 

ר  ועומק של מספ ם  סנטימטרי

 (. ..9-ו 9.1, 19..מטרים )תמונות 

רוב רובם של מרזבי הסחף 

מנקזים את המדרון, ואחדים מהם 

מתחתרים עד שפת הצוק )תמונה 

ניצנים ראשונים של ניקוז ורידי. ערוצים אחדים, נדירים יחסית,   –ב'(. לחלק מהאחרונים יובלים צדדיים קצרים  .9.1

חתרו פרצות באוכפים שבין הפסגות של רכס הכורכר, חוצים אותו בניצב לצירו ומנקזים את מורדו המזרחי. הם ניזונים 

לא רק מאגן הניקוז של הצוק, אלא ממורדו המזרחי של רכס הכורכר והמרזבה שממזרח לו. סחיפה מוגברת מאוד פועלת 

גם כן בראשי ערוצים לא מעטים שעברו חפירה וכריה או בערוצים שנוצרו כתוצאה מפעולות כאלה במדרון שבראש 

הצוק. בכל הערוצים האלה מתהווים מכתשים סחיפתיים בעורף הצוק, אשר תוך כדי נסיגת הצוק נפתחים לפרצות 

( לבסיס הצוק, האפיק אינו V-(. במקומות שבהם הגיע אפיק הערוץ המנקז )בסיסו של ה 9.17בפניו )תמונה    V-דמויות 

מתרחב עוד. הערוצים האלה, אף כי הם ניזונים מאגן ניקוז גדול פי כמה מזה של הצוק )ולפיכך הם עמוקים ורחבים 

(, אך V-הרבה יותר מן המרזבים היורדים מפרשת המים(, אמנם פוגעים בשטח מסוים של פני הצוק )שטח חתכו של ה 

הם אינם פוגעים כמעט בצורת הצוק ואינם משפיעים על יציבותו, קל וחומר על שעור נסיגתו )אך לעומת זאת, פגיעתם 

 קשה באגן הניקוז המזרחי(.

(, אך הם משניים בעיצובו. תהליכי 9.11-ו   ' ב .9.1תהליכי הסחיפה מגלפים באופן מרשים את פני הצוק )תמונות  

סחיפה אינם גורמים לנסיגת הצוק )היינו לנדידה של שפת הצוק או מרגלותיו(, הם כמעט ואינם מעצבים את צורתו, 

 וכמות החומר שהם גורעים ממנו היא זעירה לעומת הכמויות המסולקות ממנו כתוצאה מגלישות. 

 
)א( זרימה צמיגה על סינר 

 (. 29.92.9111דרדרת )אשקלון, 

 
 )ג( מגדלי חול

 (.29.2.9116)ארסוף, 
 

 . זרימה צמיגה של חול במורד של מדרון הצוק.1.25תמונה 

 
 )ב( צַמת חול

 (. 90.9.9116)שפיים, 

 . מניפת סחף שטוחה, שנקטמה על ידי גלים1.26תמונה 
 (.6.9.9116)מדרום לבית גולדמינץ, נתניה, 

 
 

 
 



222 

 

פני הצוק עשויים רצף של 

ה   נ ו מ ת ( ה  ש י ל ג ת  ו ק ל 9צ . 7 )

חתורות על ידי מרזבים ארוזיביים 

ב'(. מרזבים אלה .9.1)תמונה  

ר החומר, שנגרע  סֶּ מייצגים את חֶּ

מהצוק מאז הגלישה האחרונה או 

את החשיפה האחרונה מדרדרת. 

לפיכך יכול מספר המרזבים לרוחב 

קטע נתון של הצוק לשמש כמדד 

יחסי לגיל המחשוף, ועומקם כמדד 

ה  י ז עשו קו י הנ כת  מער וסף.  נ

ם  י ג ל פ י  ש א ר ו ם  י ב ז ר מ

(headwaters)   בלבד, המאפיינים

את אזור הסחיפה הפעיל ביותר. 

מורד הפלגים גדוע בדרך כלל 

ומותיר את ראשי הפלגים כערוצים 

ת  ו לי תחי ארובות  או  ם  י י תלו

 פנימית(.-9.17-ו ..9, 9.1)תמונות 

ם  בי רז המ ל  ש ם  ות ד כ ל הת

המעבר מניקוז סורגי   –ליובלים  

( לניקוז ורידי, שהוא 9.11)תמונה  

ת  התבגרו ל  כר ש י ההי מסימנ

לא נצפתה כלל על   –מערכת ניקוז  

פני הצוק, והיא נדירה מאוד על 

פני מדרונו המערבי של הרכס. 

בשום מקום לא הצליחה הסחיפה 

למחוק לגמרי את צלקות גלישה 

מרזבי קטן מפני -או לטשטש את מורפולוגית הצלקות של חזית הצוק, ולא נמצאו מחשופים אשר בהם השטח הבין 

ן שהגלישה היא זו שמוחקת את סימני הסחיפה ולא להפך, ברור שזה  השטח שנגרף על ידי המרזבים הגובלים אותו. מכיוָּ

ממילא על ידי  לא רק התהליך הגדול מבחינה נפחית, אלא גם המהיר ביותר. כל מה שמסולק על ידי הסחיפה היה מסולק

הגלישה. עד שתהליכי הסחיפה לא יגרעו מן הצוק כמות חומר הגדולה משעור החומר הגולש, לא תשפיע הסחיפה על 

 שעור נסיגתו של הצוק.

ברוב צלקות הגלישה הטריות שנצפו לא נותר שום סימן למרזבים שקדמו לגלישה. במיעוט המקרים נותרו קטעי 

(. הצלקות החלקות מן הסוג ..9מרזבים במחצית או ברבע העליון של הצלקת בצורת אפיקים תלויים קטנים )תמונה  

הראשון מעידות כי קצב הנסיגה גבוה מקצב הסחיפה, היינו, האטה או עיכוב של קצב הסחיפה כלל לא ישפיעו על נסיגת 

הצוק, אלא רק על אופי גילופו בין גלישה לגלישה. על הסחיפה להגיע לקצב כפול ויותר על מנת שתשפיע על שעור 

הנסיגה. צלקות מן הסוג השני, שבהן נותרו קטעי מרזבים, מראות כי אין לסחיפה חלק בעיצוב חלקו התחתון של הצוק, 

 וכי היא אינה משפיעה במאומה על המורפולוגיה של רצועת החוף.

נפחן של מניפות הסחף הנוצרות כל שנה למרגלות הצוק הוא מזערי ושווה ערך לנסיגה של כמה מילימטרים של פני 

 . ערוץ סחיפה, שתחילתו בחפיר של מצודת ארסוף יוצר פרצה1.29תמונה 
 V(. בתמונה הפנימית: ערוצי 9112בחזית הצוק )צילום: פברואר  V-דמוית

 (.9192ארדה, ‘ א: י“בצוק השרון )תצ  

 

 ערוצים צרים ורדודים מקבילים זה לזה –(trellis) . ניקוז סורגי 1.21תמונה 
 (.29.9.2009וניצבים למדרון הצוק )תבנית סורגית( )מצפון לגעש, 
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הצוק ִאלו כל החומר הזה קּולף מפניו באופן אחיד. בכל עת נפח החול במניפות הסחף קטן ביותר לעומת נפח החול 

שבסינרי הדרדרת, ויש בכך הדגמה חזותית לקטנותו של גורם הסחיפה לעומת גורם הגלישה בעיצוב פני הצוק. ספק 

גדול הוא אם הסחיפה מגדילה את כמות החומר המגיע למרגלות הצוק אף בשעור זעיר זה, שכן מרבית החומר הנסחף 

 במרזבים מגיע מפני שטחו של הצוק, אשר ממילא היה גולש לחוף, או מסינרי הדרדרת עצמם, היינו חומר שכבר גלש. 

סיכומו של דבר: בשום מקום אין לסחיפה השפעה על שעור נסיגתו ועל אורך חייו של צוק השרון. תרומת הסחיפה 

 לכמות החומר המועד לגריפת גלים ִמֵדי עונה היא מזערית, והשפעתה העקיפה על שעור נסיגת הצוק זניחה.

 

 . רוח1...9

הצוק החופי הוא המעצור הראשון בו נתקלות רוחות הים, והוא נתון לנשיבה חזקה לאורך פרקי זמן ארוכים. הרוח 

זו ד'(. הדגשה  -א' 11..תמונה  מסלקת גרגרי חול מבין ִלְוֵחי הכורכר וגורמת להדגשת השיכוב )למינציה( של הכורכר ) 

 (. .9.9של פני הצוק )תמונה  (aging)של מרקם הסלע, בתוספת תכסית של הצומח, תורמת להתבגרותם החזותית 

החול הנידף מסלעי כורכר עתירי חול חופשי גולש באקראי במורד המדרון ומצטבר כסינרי חול קטנים למרגלות 

( או כל מכשול אחר בדרכו. לעתים מצטברים סינרי חול גדולים מאוד למרגלות 9.19הצוק, על גבי סינרי דרדרת )תמונה 

 (. 99.9הצוקים )רוב החול מראש הצוקים, לא עקב גלישות ממדרונותיהם(, ומכסים אותם לגובה רב )תמונה 

(. הברד .9.1מערביות חזקות מנשבות חלק מן החול במעלה הצוק ואל מעבר לשפתו )תמונה -רוחות מערביות ודרום

של גרגרי הקוורץ הקשים המנושבים ברוח, שפוגע תדיר בסלעים קשים בראש הצוק, חותר בפני הסלע וגורם לסילוק 

ג'(. בכמה מסוגי -ב'17..)תמונות  (sandblasting)גרגרי חול ויצירת גומות ושקערוריות, שקוטרן עד עשרות סנטימטרים 

( משפיעה חתירה 91.9-ו ..99פרקים  –הכורכר )קלקארניט וכורכר קשה, כגון זה שבראש הצוקים בפלמחים ותל תנינים 

זו על הליכוד והגרגרים כאחד, ולכן 

שקערוריות הרוח בסלע זה מודגשות 

יותר מן הריבוד של גרגרי הקוורץ 

, 17..העמידים למיסוס )תמונות  

(. מבנים 91.91-ו ..91, 99.19, .99.1

בראש הצוק, שסופגים תדיר את 

הברד של גרגרי החול, מתבלים 

ם  לק ד בח ו ח י בי ם,  י נ הש ך  במש

(, שעומד 9.19התחתון )תמונה  

בדרכם של הגרגרים הגסים הכבדים 

המנושבים סמוך לפני הקרקע )פרק 

 (..9.1; תמונה 9.1.9

השפעה משנית יש לרוח על ידי 

של מי ים אל   (spray)החדרת תרסיס  

בין החלקיקים של סלעי הצוק. ִמיּום 

 (hydrolysis  –   פירוק יוני של מלחים

במים( ומיסוס הקרבונט המלכד את 

י  ד י ל  ע ר  כ ר ו כ ל ץ  ר ו ו הק י  ר ג ר ג

 (,Yaalonהחומצות, הנוצרות מהמלח

(1964; Yaalon and Lomas, 1970, 

 תורמים לחתירת פני הסלע. 

רוח של חול על פני מדרון הצוק. )א( החול הגולש על -. זרימה מּושַרת1.21תמונה 
וסינרי ‘( מבט מקרוב( יוצר סינר חול משני על סינר דרדרת )א -‘ ב‘; מדרון הצוק )א

 (.1.9.2004חול קטנים למרגלות הצוק )ג( )צפונה לגעש, 

 

 ג ג

 א ב
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 . נסיגת הצוק וסיכוניה9.9

 . נסיגת הצוק9.9.9

גידוד הצוקים ונסיגתם אפשריים כל עוד שעורי הסחיפה כל הצוקים, על פי טבעם, אינם יציבים והם קצרי קיום בנוף. 

של הסדימנטים מהחוף גבוהים משעורי הגלישה של הסדימנטים מהצוקים לחוף. כאשר שעורי התרומה של הסדימנטים 

מהצוקים לחוף משתווים לשעורי סחיפתם שורר בחוף מצב שיווי משקל, וכאשר שעוריהם גדולים מקצב הסחיפה של 

שעור הנסיגה של צוק (.  .9.1הדרדרת מצטברים סינרי דרדרת למרגלות הצוקים ומגנים עליהם מגידוד הגלים )תמונה  

גיאוטכניות( ואקלים -השרון נקבע על ידי חוזקו הכללי )עמידותו בפני חתירה וגלישה, התלויה בתכונותיו הליתולוגיות 

הגלים שלאורך החוף )השולט על תכיפות הפינוי של החוף מדרדרת, הנערמת למרגלות הצוק(. יצוין כי שתי התכונות 

עונתית אשר מקובל לראותה -אינן נקודתיות, אלא מוכללות וייצוגיות לחזית הצוק שנבדקה, ולתקופת הבדיקה הרב 

כמייצגת את משטר הגלים המגיעים לחוף. אין שיטת תכלול )אינטגרציה( אמינה של חוזק חומרי הצוק אשר ניתן להסיק 

ממנה מהו חוזקו הכללי. בדיקת מעבדה של תכונות גיאוטכניות אין בה כדי לייצג את ההטרוגניות הרבה של סלעי 

 (. 9.1הכורכר ואת תפרושת תכונותיהם, כגון מקדמי קוהזיה, מתיחה וגזירה, נקבוביות וכו' )פרק 

 9991גורמים מקומיים יש בהם כדי להשפיע על האפיזודיות של מהלך הנסיגה. כך, למשל, ֵארוע נוף ים באוגוסט  

קרקעי עז במרחק כמה מאות מטרים מזרחה מהצוק, שגרם לסדרת גלישות( האיץ באורח מקומי ו/או זמני -)פיצוץ תת 

צוק חשופים מדרדרת בחוף אשקלון וחופי עזה   לעומת זאת, בגלל מיעוט קטעי   (. 9991את הנסיגה בקטע זה )פרת,  

מדרומו יש מקום להסיק כי קצב החתירה, ואתו קצב נסיגת הצוק, איטיים יותר מאשר בצוק שבחוף השרון. סינר החול 

(, מעיד אף הוא על 99.9השעון על צוקי החוף הדרומיים האלה, אשר במקומות רבים מגיע עד סמוך לראשו )תמונה  

חוף וסלעי דרדרת גדולים בחזית הצוק( או -איטיות קצב הגריפה ופינוי החוף מחול. מחסומים טבעיים )כגון דרגשי אבן

(, אשר גורמים לשבירה מוקדמת של גלי הים .91.1-ו   9.11תמונות    –מלאכותיים )כגון סוללות סלעים ושוברי גלים  

. רוח מנשבת חול במעלה המדרון של 1.90תמונה 
 הצוק )צפונה למוצא נחל פולג; צילום: 

 (6.9.9116אלמגור, ‘ ט

. מצבה בבית הקברות בראש הצוק של גבעת עליה, 1.99תמונה 
יפו, שנתבלתה ברוח. שעור הבליה של אבני המצבה התחתונות 

 (.96.92.9111גדול הרבה מזה של אבניה העליונות )
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ומונעים בצורה זו או אחרת את 

ר  נ י ס ל  א ך  ח ו ל ה ל  ג ה ת  ע ג ה

ק  ו צ ה ל  ע ם  י נ ג מ  , ת ר ד ר ד ה

שבעורפם באופן מקומי ולזמן 

מוגבל, אך אין להם השפעה על 

הקצב של נסיגת הצוק )אלא אם 

הם מונעים לחלוטין מגע של מי 

הים עם מרגלות הצוק, כמו קירות 

(. מי הים מגיעים 9.7.1פרק    –ים  

אל מרגלות הצוק דרך הפתחים 

שבין המכשולים ומצדדיהם, ממש 

כפי שהם מגיעים אל מרגלות הצוק 

הובחן בכל הבדל (. לא  91.19-ו 9.11בחופים פתוחים, וגורפים חול מהצוק ומתחת לסוללות האבנים שבחזיתו )תמונות 

 .'(ג9.7.1ובחופים פתוחים )ראו גם דיון בפרק “ מוגנים”בשעור של נסיגת הצוק בחופים 

(, שהשתנותו עם הזמן מושפעת מן החוזק 9.11על מתחברים קטעי הצוק הנסוג לקו מפותל ומשונן )תמונה  -במבט

המקומי של הצוק )התנגדותו לגידוד וסחיפה(, משטר הגלים המקומי )עוצמת והספק תהליכי החתירה והגריפה( 

מֹות  גֹות של קו זה )שהוא ֵהטל אנכי של שפת הצוק( הן קצרות קיום. כאמור לעיל, ְקדָּ מֹות והְנסָּ וארועים אקראיים. הְקדָּ

(, יכולות לשרוד 9.1; תמונה  91.1פרק    –קטעי החוף בין תל מכמורת לתל עפר  בנויות סלע חזק במיוחד )כגון הכפים ב

מ'   99-1, שנוגסות עד  במשך זמן ארוך עד לגידודן והריסתן והן מתמוטטות כמפולות סלע גדולות אחת לעשרות שנים 

(. לעומת זאת, קו הצוקים הרגיונלי, אשר יוצר את קו החוף הקשתי 99.19-ו 9.19 ,9.99; תמונות 9...9)פרק מראשיהם 

( הוא ניכר בַחְלקּותֹו 91.1-ו 1.9פרקים  –של ישראל, אינו מפותל, ולמעט הפרעות בודדות לאורכו )מוצא נחל שורק ויפו 

מות 1.1-ו 9.1)תמונות  (. קו הצוקים הרגיונלי מוגבל לאורכו בשתי קשתות רחבות ומקבילות, המחברות את קצות הקדָּ

גות החודרות אל היבשה במזרח, אשר שומרות על ַחְלקּותן חרף כל מה שמתחולל ביניהן )תמונה  במערב ואת קצות הנסָּ

(. הצוק נסוג במקביל לעצמו )היינו קו הצוקים הרגיונלי נודד מזרחה(. הנסיגה אינה פוגעת במורפולוגיה של הצוק, 9.11

והיא תמשיך לַשֵמר את צורתו כל עוד ביכולתם של תהליכי הגלישה והגריפה הטבעיים לתקן ולשקם את נזקי התערבותו 

 (.9...9של האדם )פרק 

( מאז תחילת גידודם, אשר חושב על ידי ניר         9.9פרק    –קצב הנסיגה הממוצע של קו צוקי החוף )צוק השרון  

Nir, 1973 ( ב'( -א'.91.1-א' ו1.17ד', 1.19, .1.1על פי רוחב גדם הכורכר המוצף במים הרדודים של חזית החוף )תמונות

ס"מ   9±1( ִחשבו באותה שיטה קצב נסיגה ממוצע בן  1.99. כץ ושות' ) 9.9ס"מ בשנה   .וזמן עליית מפלס הים הוא  

ִחשבו קצב נסיגה ממוצע על פי מרחקו  אשר, )(Galili and Zviely, 2018, והגדירוהו כקצב הרקע. גלילי וצביאלי 9.9בשנה

ס"מ/שנה   91(, מצאו קצב גידוד בן  91.11של קצה אגפו המערבי הקבור של רכס דור החופי מצוק אפולוניה )תמונה  

שתארכו את זמני   ,  et al(Barkai,. (2017ושות'  ברקאי  .  9.9ס"מ/שנה במהלך עלייתו של מפלס הים   1-שהואט ל 

התמוטטותם וצניחתם אל החוף של אגפיהם המערביים של מבנים ארכיאולוגיים, אשר נבנו על ראשי צוקים בין השנים 

קצבי נסיגה דומים לסה"נ )התקופה הצלבנית(, גם כן ִחשבו ומצאו    .9,19-לפנה"ס )תקופת הברונזה התיכונה( ו  ..1,7

 

. סוללת אבנים גדולות )גיר שהובא ממחצבות(, שנערמו כדי להגן על הצוק, 1.92תמונה 
 (.29.2.9116אינה מונעת סחיפה וגריפה של חול ממרגלות הצוק מאחוריה )בית ינאי, 

_______________ 
( חישבו מתוך סדרת תצלומי אוויר של שרטונות הכורכר המוצפים של רכס דור לאורך חזית החוף, 9149( וכץ ושותפיו ) Nir, 4293ניר )    2.1 

שנותרו בקרקעית הים אחרי גידודם בעת עליית פני הים את קצב נסיגת קו הצוקים הממוצע על פי מרחק גבולם המערבי מקו הצוקים. ניר    
 (Nir, 4293  חישב קצב נסיגה ממוצע בן )השנים האחרונות )כפי שהיה ידוע בשנות           9,111-1,111מ' במהלך    911-911ס"מ בשנה לאורך    1

השנים   1,111מ', אשר גודדו במהלך    911±491  ס"מ בשנה לאורך   9±3( חישבו קצב נסיגה ממוצע בן  9149' הראשונות(. כץ ושות' ) 4291-ה 
חישבו את קצב הנסיגה הממוצע על פי מרחק גבולן   )Galili and Zviely, 9149((. גלילי וצביאלי  9.91תמונה    –האחרונות )כמקובל היום  

שנה   9,111מ' וגידוד שהחל לפני    9מ' ממנו, עומק    931במרחק    –המערבי של מרגלות רכס דור הקבורות ִמצוק אפולוניה, שאותו הם אמדו  
השנים הראשונות,            3,911מ' מחלקו המערבי הקבור של הרכס במהלך    911ס"מ/שנה לאורך    49(. הם מצאו קצבי גידוד בני  9.91)תמונה  

השנים האחרונות )על סמך תארוך של עוגן   3,211המטרים החשופים הנותרים עד מרגלות הצוק כיום במהלך    91ס"מ/שנה לאורך    9-ו 
 מטיפוס גבל של ספינה שנטרפה סמוך לחוף דאז(.
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. בהנחה שקצב הרקע של נסיגת הצוקים לא השתנה במשך 9.9ס"מ בשנה   9ס"מ/שנה עד    9-פחות מ   –לקצב הרקע  

ממדים. סגנון נסיגה זה אופייני לצוקים בעלי ליכוד -התקופות האלה, מתקבל כי ארועי מפולת הם אפיזודיים אך גדולי 

    9.99תמונות  מ' מראשיהם )   99-1חזק )כגון הכפים בקטעי החוף בין תל מכמורת לתל עפר(, שכאמור לעיל נוגסות עד  

( בהפרשי זמן של עשרות ואולי גם מאות)?( שנים )היינו משך חלון התצפית ארוך מזמן החזרה של ארועי 9.19-ו 

 הגלישה(.

. חישובם 9.7( 91.1של מפולות הסלעים הגדולות )פרק  מ' שנה    119±979בן  ( ִחשבו זמן חזרה  1.99כץ ושות' ) 

כפים   91מתבסס על זיהוי רצועות קשתיות קונצנטריות של גושי סלעים במרחקים שווים זו מזו על מרדדי הכורכר סביב  

ועל תארוך של לאורך החוף, שהן שרידי מפולות סלעים המסמנות את קווי הצוקים ההיסטוריים בעת התמוטטותן,  

(. אמינותו של חישוב זה נתונה בספק רב: הסלעים שגלשו מפוזרים על מרדדי הכורכר סביב 91.1שתיים מהן )פרק  

 .91.1( 91: איור  1.99הכפים באי סדר, לא ניתן לזהות רצועות סלעים ברורות על מרדדי הכורכר סביב הכפים )כץ ושות',  

וגיליהן לא תוארכו )פרט לשתי מדידות(. באתר אחד בלבד )תל עפר( נדמה כי זוהו שלוש רצועות סלעים, וגילי שתיים 

 (.1..91; תמונה 91.1תוארכו )פרק  –רצועת הסלעים שלמרגלות הצוק והרצועה הטובלת בים הקרובה אליה  –מהן 

הנפח חישוב  ( ִחשב את קצב נסיגת הצוק )כל פניו המערביים של הצוק, לא רק שפתו או מרגלותיו( מתוך 9911פרת )

ק"מ     .1של סחף הגלים )הפחיתה של נפח הדרדרת, המתחוללת בעיקר בעת סערות החורף( במהלך שנה אחת לאורך  

מ/שנה, היינו קצב הרקע של נסיגת הצוקים. " ס   7-ל   9קטעים לא רצופים(, ומצא שעורי נסיגה מינימליים בין    7-)ב 

( היא שיטה אמינה לחישוב קצב הגידוד )הנסיגה( של צוקי החוף, שכן אומדני הקצב של סילוק 9911שיטתו של פרת )

הדרדרת )והסדימנטים המתפזרים ממנה אל רצועת הליחוך( מהחוף מבוססים על תצפיות לאורך פרקי זמן ארוכים 

חלונות זמני תצפית ארוכים מזמני החזרה של סחיפת הגלים( היינו מפרקי הזמן היומיים או העונתיים של גריפת הגלים )

ֵתָארּו מחדש את מחזורי (,  9911(, שִנְכסּו לעצמם את שיטתו של פרת ) 1.99)   ' . כץ ושות ( הראו 1.99כפי שכץ ושות' ) 

את נפח החומר שסולק מחופיהם של ארבעה קטעי צוק )געש, נתניה דרום,   9..1-.1.9מדדו בשנים  הגידוד שלו ו 

בעבודתם בשיטות טכניות מתקדמות הם (. 9...9)פרק  LiDARק"מ בעזרת סריקות  91.1נעורים ועין ים( באורך כללי של 

ס"מ   9±1  –( ִחשב  9911ומצאו שקצב הנסיגה של הצוקים בפרק זמן זה היה כצפוי זהה לקצב הנסיגה שפרת ) חזרו  

 בשנה )קצב הרקע(. 

( מעידה על האצה בקצב הנסיגה של הצוקים, 9.11מידת הגליות )סינוסואידליּות( של קו נסיגת הצוקים )תמונה  

  Zviely and Klein, 2004; 7..1, 'כץ ושות –ס"מ בשנה  .-.9זמנית לאורכם בשעורים שונים ומשתנים )-שמתחוללת בו

ואחרים(. שינויים מקומיים אלה בקצבי הגידוד של צוקי החוף אינם עומדים בסתירה לקצב נסיגתו של צוק השרון כולו 

או של קטעים ארוכים ממנו )קצב הרקע(. זאת משום שהצוקים לאורך רובו של צוק השרון, בייחוד אלה שמדרום 

(, והם גולשים בתכיפות גדולה יותר )שנה 9.1-ו 9.7; תמונות 9למכמורת, פריכים וחלשים מצוקי הכפים הצפוניים )פרק 

פרק   –אחת עד כמה שנים( אך בנפחי גלישה קטנים יותר מאלה הצפוניים יותר )המצטיינים בליכוד קרבונטי חזק יותר  

 (. 9.1; תמונה 9

אף כי נסיגתו של צוק השרון ידועה משכבר אין הרבה נתונים כמותיים אמינים על ֵשעורה וקצבה, וזאת בהעדר 

שיטת מדידה אחידה, מדויקת ואמינה. מקובל שנסיגת שפת הצוק היא מדד לנסיגת הצוק כולו, אולם קו השפה אינו 

ברור תמיד, בייחוד כאשר הוא עשוי חמרה עליונה סחיפה, שאינה יוצרת שפת צוק חדה, או במקומות שבהם חולות 

אלכסוניים   הכיסוי, הקלקארניט והחמרה העליונה סולקו בידי אדם. אומדני הנסיגה מתבססים על מפות ותצלומי אוויר 
_______________ 

-תלי אשקלון, יבנה ים ומיכל, מבצר אפולוניה –אתרים  9-( חקרו מבנים בראשי צוקים, שחלקם המערבי התמוטט, ב9149‘ )ברקאי ושות  9.2
ארסוף ותלי מכמורת, גדור ועפר(. קצבה של נסיגת הצוק חושב מתוך שחזור חלק המבנה שהתמוטט, הערכת מרחקו מקצה הצוק בעת  

 בנייתו ומועד הבניה של כל אחד מהמבנים באתרים שנחקרו.
מ'( בין רצועות הסלעים הקשתיות הטבולות בים בחזית החוף סביב הכפים )סמני החופים הצרים הקדומים  41בהנחה שהמרחק הממוצע ) 9.2

(, אזי התחוללו    49.9( זיהו, דמה למרחק בין רצועות הסלעים העתיקות, שגלי הים ִגדדו וִכּלּו )פרק  9149(, שכץ ושות' ) 49.9פרק     –שנותרו  
שנה )תקופת הגידוד של מרדדי הכורכר בחזית החוף(, היינו זמן חזרתם הוא                                1,111( ארועי כשל בפרק זמן בן  911041)=   49

( וזמני 491041ארועי כשל )   9, על גביהם  ' ( מ 911-491)= 491הרוחב המינימאלי של גדמי הכורכר בחזית החוף הוא  (.  1,111049שנה )= 911-כ 
ארועי מפולת וזמני החזרה  91( התחוללו 'מ 391(. ובחשבון דומה, על גבי גדמי הכורכר הרחבים ביותר בחזית החוף )111109שנה ) 111החזרה 

 'שנה )ע   391±491-שנה, שעוגל ל 331±499שנה, והממוצע הוא  111-ל 499(. הטווח של זמני החזרה המחושבים הוא, אפוא, בין 1111091)=499
 (.9.9.9149, "פכץ, מידע בע
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שלא צולמו בתנאים זהים ולכן או כאלה  

בדרך כלל הם אינם מאפשרים השוואה.  

לא נערך בהם כיול פוטוגרמטרי )התאמה 

לנקודות הצילום( ולא תוקן גבול הצל 

)המגדיר את שפת הצוק( הנע על פני 

מטרים אחדים במהלך היממה. חוקרים 

רבים לא התייחסו כלל לנסיגת בסיס 

הצוק, ואלה שמדדו לא תמיד הבדילו בין 

סלע לדרדרת )והרי יום סערה אחד יכול 

לפנות רצועת דרדרת שרוחבה מספר 

מטרים!( או לא הבחינו כי בעת תקופת 

המדידות עבר הצוק באזור זה טיפול 

; 9991; ניר,  9919,  9911מלאכותי )רון,  

; שורץ 9997; שורץ,  9999דוד,  -בן 

 ,Golik and Goldsmith; 9999ושות',  

1985, 1986; Ben-David and David, 

(1998; Rosen, 1992 השימוש בתצלומי .

ן  ו ק י ת א  ל ל ת  ל ע ו ת ו  ב ן  י א ר  י ו ו א

בטכניקות מחשוב מתקדמות להגדלת 

צילומי אוויר ויישורם )הפיכתם לצילומי 

 “(.אורתופוטו” –אוויר אורתוגונליים 

למרות ליקויים אלה, קצבי נסיגה 

ממוצעים של שפת הצוק, המחושבים 

מהשוואת תצלומי אוויר שצולמו בפרקי 

)חלונות זמן  זמן של עשרות שנים 

י  ע ו ר א ל  ש ה  ר ז ח ה י  נ מ ז מ ם  י כ ו ר א

הגלישה(, עדיין מקובלים לצורכי הערכת 

סיכונים. זאת משום שנסיגת השפה היא זו שיש בה מרב סיכונים גם אם היא מקומית ונמשכת כמה עשרות שנים בלבד. 

ב'; צוק .9.9תמונה    –שינויים אלה מתחוללים בטווח חיי אדם או חיי מבנה )דוגמאות: הרס בתי הקברות בצוקי יפו  

נסיגתם המהירה של צוקי ברנע ; ובייחוד  .91.1-ו   19. 9תמונות    –א'; צוק בית ינאי  .9.9תמונה    –ארסוף  -אפולוניה 

 (. 99.97-ו 99.99, .99.9, 7.99ותמונות  99.1.1-ו 7.1פרקים  –בצפון אשקלון 

העריך על שִחשב את קצב נסיגת הצוק מתוך חישוב הנפח של סחף הגלים כפי שתואר לעיל,     (Perath, 1982)פרת 

סמך תצפיות עונתיות על תהליכי גריפת החול מסינרי הדרדרת שלמרגלות הצוקים שנמדדו שקצב הנסיגה המקומי הוא 

ס"מ לשנה. כיון   11-ל   99ומצא שעורי נסיגה ממוצעים בין  פי שלושה בֵקרּוב מקצב הנסיגה המינימאלי )קצב הרקע(,  

שהצוק אינו נסוג אם אין סילוק של הדרדרת, וכיון שאקלים הגלים הממוצע לא השתנה במהלך מחצית המאה האחרונה, 

שנתי של קטעי הצוק הנבדקים באורח ריאלי ויכולים לשמש -סביר למדי כי ערכים אלה מייצגים את שעור הנסיגה הרב 

בצוק יפו, אשר בוצעו על ידי מודדים מוסמכים, הראו כי   9999-ו 9917בסיס לחיזוי. מדידות גיאודטיות חוזרות בשנים 

(, ומדידות פוטוגרמטריות מדויקות בתמונות, 9997ס"מ לשנה )גרינשטיין,    19-1חלקו התיכון ושפתו נסוגים בקצב  

לאורך קטע הצוק שבין חוף התכלת לבית ינאי, הראו כי במשך תקופה זו הצוק נסוג בקצב של       9991שצולמו משנת  

 . איור )לא לפי קנה מידה( המראה הטלים אנכיים וצדודית של1.99תמונה 
 –. כיום 2אזור שהוא כיום מוצף ים, עם שוניות;  –. בעבר 9צוק השרון: 

 שולי המרזבה המערבית. רוחבה –. בעתיד 9אזור השיאים של רכס הכורכר; 
 של הרצועה, הסוגרת )כתום מימין וצהוב משמאל( את קו ההתפתלות של

ֵהטל הצוק )אזור מנוקד(, כמעט ואינו משתנה, שכן הוא נקבע על ידי שעורי 
הנסיגה המרביים והזעירים ביותר של הצוק. כמו כן, לא משתנה כמעט ֵשעור 

הנסיגה )ִחצים אופקיים( של הצוק )המרחק שהרצועה עוברת בפרקי זמן 
שווים(, וזאת מאותה סיבה. עובי הֵהטל האנכי של צוק השרון נקבע על ידי 

 שיפועו, שתלוי בטיב הסלע.

 

 נסיגה
 מקומית

 

 איטית

נסיגה 
 מקומית
 מהירה

נסיגה 
 מקומית
 איטית

 נסיגה   
 מקומית
 מהירה

-נסיגה רב
 שנתית ממוצעת

-נסיגה רב
 שנתית ממוצעת

 צוק צוק צוק

 רצועת
 הליחוך

 רצועת
 הליחוך

 פני הים )גאות(

 מערב מזרח

 צפון

 דרום

 רצועת
 הליחוך
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( העריכו בשיטה דומה 7..1)   ' כץ ושות (.  Zviely and Klein, 2004ב';  1..1ס"מ לשנה בממוצע )צביאלי וקליין,    .1

ס"מ לשנה.   .9-שקצב הנסיגה של הצוקים החופיים מאשקלון עד קיסריה משתנה בין אפס )ביותר ממחצית אורכם( ל 

וציטוטי מקורות שם(. עם זאת,   9999שעורי הנסיגה האלה מקובלים על רוב החוקרים של צוקי החוף )פרת ואלמגור,  

רובם מבוססים על הסק לוגי )דדוקציה( מארועי העבר ואי אפשר לקבלם כפשוטם כתחזית נסיגה )כפי שנעשה על ידי כץ 

 ( כל עוד לא זוהו הגורמים המורפולוגיים והפיסיים המפעילים את תהליך הנסיגה. 7..1ושות', 

 

  סיכוני גלישה .9.9.1

כל מקום בצוק מצוי בכל עת במצב שסופו גלישה, אם תוך ֵארוע אחד ואם תוך מספר ארועים עוקבים. בהתאם לטיב 

 ג'(:-הארוע הצפוי להתרחש ֻסַּוג הצוק לקטעיו לפי שלושה סוגים של מצבי סיכון )א', ב' ו

     1..91,  .9.1,  9.91צוק חשוף, אשר ההתרחשות הבאה בו היא גלישה או מפולת סלע )תמונות    –עיקרי(  סיכון א' ) 

ן  1..91-ו  (  (; סיכו י  –ב' )משנ

י  ר נ וצרורות מסי ל  גלישות חו

דרדרת, אשר הגלים גידדו בהם 

מדרגה, שאסקופתם נסחפה על ידי 

גלי סערה, והותירו בהם מדרגה 

ת   ו נ 9)תמו 9-ו   1. .1 ן 1 ו כ סי  ; )

אתנחתא מארועי   –ג' )מצב ביניים  

מדרונות יציבים בעלי   –גלישות(  

י  ת ל ב ו ם  י ב י צ י ת  ר ד ר ד י  ר נ י ס

מדורגים בהם נחוצה פעולת גריפה 

ופינוי של הדרדרת על ידי גלי הים 

על מנת לחדש את הסיכונים א'      

 (..9.1-ו 9.19ב' )תמונות -ו

( מתחיל בסיכון א'. אחרי גלישת פלח סלע או מספר פלחים הצוק ייּוצב לזמן קצר או .9.1מחזור גלישות )תמונה  

ב' וכו'( עד לסילוק כל -ג' -ארוך, ויתקבל מצב סיכון ג', ומכאן, דרך סדרת גריפות וגלישות בסינר הדרדרת )סיכונים ב' 

הדרדרת וגידוד בסיס הצוק, חזרה לסיכון א'. אין כל חפיפה או מרווח בין מצבי הסיכון המחליפים זה את זה, ואין כל 

סדירות או חוקיות בהופעתם זה לצד זה לסרוגין לאורך הצוק, ותפוצתם של מצבי השינוי השונים לאורך הצוק משקפת 

רגע של תפוצתם בזמן. על פי הנתונים שנאספו עד כה מתקיים מצב סיכון ג' שנה עד שנתיים, מצב סיכון -למעשה צילום

 שנים ויותר.  .9ב' שנים אחדות, ומצב סיכון א' עד 

(. .9.1מחזור נסיגה מלא הוא הזמן שעובר עד שפני הצוק כולו הוחלפו בפן חדש, המצוי מזרחה מקודמו )תמונה  

אפשר אולי לחשב את משך הזמן הזה מתוך התצפיות שנצפו, אך אי אפשר לתעד את השינויים בכל נקודה ונקודה של 

הצוק, אלא לזמן מוגבל ובנקודות נבחרות, כגון אלה המּועדות לנזקים למקרקעין ומבנים. מארג הסיכון הכללי ואופיו 

 מרחבי מתקיימים ללא שינוי.-הזמן

לאחרונה נערכו ניסויים לבניית מודל סיכון מקומי של קטעי צוק שונים באמצעות פרמטרים גיאומטריים )גובה 

(, אך אלה הם גדלים המשתנים באורח לא סדיר לאורך הזמן 9..1הצוק, שיפוע מרבי, מרחק מקו המים( )קלבו ושות',  

)שאינו מיוצג במודל(. כמו כן, אין המודל מגדיר מה הם הסיכונים ומה הם גורמיהם )נפחי גלישה ודרדרת, תכיפותן 

וצפיפותן של הגלישות ונפיצותם של מצבי שדה אופייניים, הזמן שעבר מאז שפונה סינר הדרדרת ונוכחות צניר הגלים 

למרגלות הצוק(. לפיכך המודל אינו מאפשר לחזות את המיקום ואת מועדֹו של הסיכון, וללא מעקב ארועים לאורך מספר 

 שנות הסתכלות אין בו בסיס סביר לחיזוי.

 סינרי הדרדרת מונעים חתירה בבסיס הצוק –‘ : מצב סיכון ג1.94תמונה 
 (.21.9.9114)בין געש לשפיים; צילום: 

 



222 

 

( 9999)פרת ואלמגור,    9991ניתוחם הסטטיסטי של נתוני קטעי הסיכון שנאספו לאורך צוק השרון בשלהי חורף  

עונה לשאלות מה עומד לקרות במקום נתון בחזית הצוק ומה יהיה גודלו המרבי של הארוע )כמות הנסיגה, גודל סינר 

 הדרדרת ומיקומו על פני משטח הליחוך(.

 

 הקף הגלישות והשפעתן .9.9.1

השפעתה של גלישה רבת נפח )סיכון א'( עלולה להיות דרמטית: גלישות שראשיתן בשפת הצוק או סמוך לה 

נדירות, אך בשל כמות הדרדרת העצומה הנוצרת על ידן הנן מסוכנות ביותר. בחופים צרים שבעורפם צוק גבוה )בין 

ארסוף לפער פולג ובין פער פולג לפער אלכסנדר( תיתכן חסימה זמנית של החוף, ומטרדי עבירות לתקופה ארוכה 

(. שאלת ההשפעה זו אינה משמעותית לגבי סיכון ג' משום שהתוצאה תהיה תמיד ניקוי רצועת .9.1-ו 9.99, 9.1)תמונות 

החוף מדרדרת, חלקה או כולה. לגבי סיכון ב' )גלישת דרדרת(: כמות הדרדרת, אשר תצנח מן הסינר ותכסה את רצועת 

החוף, נקבעת על ידי גובה מדרגת האסקופה ועל ידי כמות הדרדרת שמאחורי המדרגה הזאת. כמות זו וממדי סינר 

נספח א': חישוב רצועת הביטחון   –  9999הדרדרת החדש ניתנים לחישוב עבור כל קטע של סיכון ב' )פרת ואלמגור,  

בסיכונים א' וב'(, אך מכיוון שארועי גלישה כזאת הם תכופים, אין חישוב כזה תקף אלא לזמן קצר. מכל מקום, אין סינר 

הדרדרת מסוגל לכסות מחדש את כל השטח שגלי הים חשפו מדרדרת. תצפיות על הדרדרת הראו כי במצב סיכון ב' 

 רוחב רצועת הסיכון בבסיס הדרדרת שווה בערך לגובה מדרגת האסקופה.

גורם המַסייג את סיכון א' הוא, כאמור לעיל, חוזק הסלע )בתלות בתכולת הליכוד הקרבונטי בסלע(. פרמטר זה לא 

נבדק מעולם בשיטתיות לאורך הצוק. כיום, ככל שניתן לומר הוא כי כורכר קשה יחסית נתון לגלישות נדירות יחסית 

שנתי הנו אחיד ודומה -(, אם כי גם בקטעים אלה )למשל, גבעות גדור ותל עפר( שעור הנסיגה הרב99.19-ו 9.19)תמונות 

 לזה שבשאר חלקי צוק השרון.

לפי שעה אין קריטריון לקבוע אלו קטעי סיכון א' מועדים לגלישה גדולה או קטנה. לגבי עיתוין של גלישות גדולות: 

( וסדקי פעירה תחיליים במרחקים של עד 9.91יש במקומות שונים לאורך הצוק מישורי סידוק מקבילים לחזיתו )תמונה 

ג'(. מתקבל הרושם )אף כי יש -ב' 9.99מ' משפתו )תמונה    1

קושי בהוכחה בדיעבד( כי סדקים אלה מופיעים לכל המוקדם 

שנתיים לפני הגלישה בפועל. היינו, בקטעים שיש בהם סדקי 

פעירה צפויה גלישה תוך שנתיים, אולם גלישות אלה תהיינה 

רק חלק מסך כל הגלישות הצפויות. רעידות אדמה ופיצוצים 

 (.9991מעשי ידי אדם יאיצו גלישות בקטעים האלה )פרת, 

חישוב גודלו הצפוי של סינר דרדרת מבוסס על גלישת פלח 

מ' וצורתו היא   -1סלע מחזית הצוק או משפתו, שאינו עבה מ 

נספח   –  9999כשל יתד שחודה הוא בסיס הצוק )פרת ואלמגור, 

א': חישוב רצועת הביטחון בסיכונים א' וב'(. החישוב מראה כי 

רצועת הביטחון, שסינרי הדרדרת אינם חורגים ממנה, מגיעה 

מ' מבסיס הצוק במקומות בהם הצוק נתון במצב סיכון   91עד  

שנתיות כי -מ'. כמו כן מאשרות תצפיות רב   -..א' וגבוה מ 

מ', ללא תלות בגובה   1-רצועת הסיכון בראש הצוק רוחבה כ 

 ואף לא בחוזק מרכיביו. הצוק

 

 . צוקי החוף והסביבה היישובית1.6

צוק השרון שוכן לצד האזור המאוכלס ביותר בארץ 
 . צוק השרון לאורך חוף בית ינאי1.95תמונה 

 (.99.9.9112)צילום: "אלבטרוס", 
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ם,  יעוד שטחי י ומשפיע על 

תכנון יישובי, מחירי קרקע 

ואיכות הסביבה. להלן הסיכום 

של סגולותיו העיקריות בהקשר 

 זה:

)א( נוף פתוח: עורף הצוק 

הוא רום טופוגרפי קרוב לים, 

הנתון למשבי רוח ים מערבית

( b r e e z e ת   ( ו ע ש ת  י ב ר מ ב

היממה. זו חגורה של איכות 

סביבתית מן המצוינות בארץ, 

קרובה לחופי רחצה ולמרכזי 

 נופש וקיט.

ת  רוחו חוסם  הצוק  )ב( 

צוק סובלים קשה מכל -מערביות נמוכות ומונע מטרדי חול מנושב, זפת, פסולת סערות ואשפת חופים )אזורים נטולי 

 (. 1.1-ו 9.1..אלה( )פרקים 

חיץ טבעי ונחוץ בין שני אזורי שימוש אינטנסיבי: מצדו האחד חופי רחצה )ספורט ונופש, מתקני רחצה והצלה, )ג( 

 (.9.19ומסחר( )תמונה  עיסוק לילדים( ומצדו השני חוף עירוני )רכב ותעבורה, מגורים, מלונות ומסעדות, תעשיה

)ד( ערכי טבע: מורפולוגיה ציורית, תצורות צמחיה ייחודיות, פיסול טבעי וסגולות חזותיות שאין להן תחליף 

 (.9.19)תמונה 

 )ה( שרידים ארכיאולוגיים והיסטוריים של הנוף הקדמון וההיסטוריה של החוף ויושביו. 

 בין חסרונותיו של הצוק בסביבה מאוכלסת יש למנות:

 )א( חשש נפילה משפת הצוק )ללא קשר לסיכוני גלישה(. 

 מ' משפתו: קיזוז ברכוש )קרקע ומבנים( ציבורי ופרטי. 1)ב( רצועת גלישות פוטנציאליות בעורף הצוק, עד  

)ג( רצועת מפולות למרגלות הצוק )גושי סלע הנופלים מחזית הצוק או גלישות דרדרת(, אשר רוחבה המרבי מגיע         

(: מפולות אלה מסכנות חיי אדם, ועלולות לקבור מבנים צמודים לצוק ולגרום מפגעי 9999מ' )פרת ואלמגור,  91-9-ל 

 ג' ניתנים לסיווג וחיזוי.-עבירות זמניים בחופים צרים. הסיכונים ב' ו

)ד( תלילות הצוק מקשה על סלילה של דרכי גישה לחוף ומרבה צפיפות בחניונים ובחופים שליד דרכי הגישה  

 הקיימות. הגבלת נגישות זו מונעת מן הציבור להתפרש על חופי רחצה אחרים או לקיים בהם ֵשרותי נופש. 

 

 פגיעת האדם בצוק .9.7

פיתוח יישובי מאז הקמת המדינה הביא, וממשיך להביא, לפגיעה בצורתם הטבעית של צוקי החוף. חלק מפגיעות 

ה' ללא ביטחון כי בוטלו בכך החסרונות. לפיכך יש לראות -הפיך של היתרונות הסביבתיים ב' -אלה מביא לביטול בלתי

 כל טיפול מלאכותי בצוק השרון כסכנה לקיומו.

 

 פגיעה מפעולות ניקוז .9.7.9

כלולים מי נגר עלי או מי קולחים, אשר היקוותם באגן הניקוז של הצוק אינה טבעית והם מובאים “  ניקוז ” במונח  

אליו ממערכות צנרת וֵתעּול מלאכותיות. מערכות הניקוז של מי הגשמים, הנקווים במרזבה שממזרח לרכס החוף, ועודפי 

ביוב יישובי ותעשייתי, שאינם מוזרמים למפעלים של זיכוך מים, אשר חוצים את הצוק בדרכם אל הים, מתרחבים 

 

ִרי( בגבעת הכורכר מדרום לתל עפר. קטע 1.96תמונה  . פריחת חרצית עטורה )צמח רּוֶדלָּ
 צוק זה, בדרום הגבעה, נחפר ונהרס בעת בניית "כפר הים" במפרץ בנימין מדרומו

 (.90.9.9115)צילום: 
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 בהתמדה עם הגידול באוכלוסיה והתעצמות הבניה. 

במקומות שבהם יוצא פתח של צינור ניקוז בתחתית 

הצוק נוצר נחל רדוד על פני רצועת הליחוך, הנשטף לסרוגין 

על ידי הגל הלוחך. נחל זה אינו משפיע על הצוק ואינו 

מושך אליו ערוצים או מרזבים. באתרים אלה לא נצפו 

מניפות סחף אם בגלל סילוקן במהלך התחזוקה השוטפת 

של מוצאיהם של מערכות הניקוז, אם בגלל סחיפה מהירה 

של הדרדרת על ידי הנחל ואם בגלל מיעוט או חוסר סחף 

במי הניקוז. במקומות שונים הביאה נסיגת הצוק לחשיפת 

צינור הניקוז האנכי ולפתיחת התעלה שבה הונח חלקו 

העליון האופקי. אם תעלה זו אינה עוברת במרכזו של אגן 

ניקוז מקומי לא יחול שינוי בפני הצוק פרט להעמקת המרזב 

 שבתוכו עובר הצינור. 

במקומות שבהם מי הניקוז יוצאים בשפת הצוק ולא 

בתחתיתו נוצר מרזב עמוק בהרבה ממרזבי הנגר העלי 

(. חומרים חומציים במים )מי ביוב 9.17הטבעי )תמונה  

וקולחים של תעשיות( מאיצים את הסחיפה על ידי המסת 

הכורכר. במקומות שונים לאורך הצוק הליכוד הקרבונטי של 

התפתחו מרזבים אלה למכתשים גדולים ולנקיקים מקומיים, 

אינם   –כמו המרזבים בעורפו של צינור אנכי    –אך גם אלה  

 משפיעים על התהליכים המתחוללים על פני הצוק.

הקף נגרמים לחזית הצוק על ידי פעולות מלאכותיות משני סוגים: )א( פריצה של דרכי גישה לחוף -נזקי ניקוז רבי 

ופילוס חניונים לכלי רכב בתוך ערוצים או אגני היקוות, המתנקזים דרך הצוק; )ב( פעולות כריה ממערב וממזרח לציר 

הרכס, החושפות את דרגש הקלקארניט מכיסוי החול שלו או את שכבת הכורכר העליון מכיסוי החמרה שלה. כאמור, 

 פעולות אלה מאפשרות התפתחות נגר עלי הרסני במקום חלחול ואידוי.

 

. מרזב סחיפה בכורכר התחתון, שהתרחב 1.99תמונה 
משפך בכורכר העליון  תוצאה של זרימה מן -למכתש דמוי

 (.24.9.9116הצינור בראש הצוק )נוף ים, 

)א( סחיפה וחתירה 
אחרי עונת גשמים 
)צילום:  נה  ראשו

20.2.9119.) 

 
 )ב( בתוך שתי שנות סחיפה נוצרו בתרונות סחיפה, שהפכו במשך

 (.29.2.9116מ' ) 6-השנים הבאות לנקיק, שעומקו למעלה מ

. סחיפה וחתירה על 1.91תמונה 
ידי נגר עלי בדרך שירדה משפיים 

 לחוף הרחצה.
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היא למעשה   פריצת הדרכים א.  

ערך לביגור מואץ של מערכת -שוות 

הניקוז הטבעית וחפירת פלג בעל 

כושר סחיפה עצום, ואכן הדרכים 

נסחפות ִמֵדי שנה, והרשויות מנסות 

לשווא לחסמן במילוי עפר ואבנים 

וחופרות שוב ושוב ערוצי דרך 

חדשים, אשר ינקזו אף יותר מים 

(. מגרשי 9.11בעונה הבאה )תמונה  

החניה העשויים כורכר מהודק הם 

מלכודות לאיסוף גשם שבאמצעותם 

נהפכים כל מי המטר לנגר עלי, 

שזורם ִמֵדי שנה במורד הערוצים שנפרצו, מבתר את החניונים לבתרים ומשחית אותם. גם ֵערוץ פני הצוק כתוצאה 

            9.19הצוק; תמונות  -חופי תל ברוך   –  91.1הטרקטורונים ורכבי השטח, שרֹוֵוח כבר שנים רבות )פרק  “  ספורט ” מ 

(, כמוהו כפריצת דרכי ניקוז על פני הצוק. הסחף המוגבר עשוי תוך שנים ספורות להפוך את אגני הניקוז האלה 91.19-ו 

מכתש, אשר אמנם לא ישפיעו על נסיגת הצוק, אך כאשר נסיגתו הטבעית תגיע אל אותם המכתשים -לנקיקים דמויי 

רענה פרצות מכוערות בחזית הצוק תוך חיסול מקומי של כל יתרונות קיומו.  ִתקָּ

ניתן למנוע נזק רב על ידי סלילת דרכים, שאינן עוברות במרכז של אגני הניקוז ואשר אינן יורדות לחוף בתוך הנקזים 

לצוק )כמו, למשל, בחופי אשקלון ומרכז נתניה(. את מגרשי החניה יש לנקז ניקוז עצמאי  הראשיים, אלא בכיוון מקביל

 באמצעות תעלות קשיחות או צינורות היוצאים בתחתית הצוק מבלי להשתמש במערכת הניקוז הטבעית.

בתחום של אגן הניקוז המערבי או באגן ההיקוות של ערוצים שתחילתם ממזרח לפרשת המים של רכס   כריה ב.  

המים  -הכורכר מביאה להגברה עצומה של שפיעת הנגר העלי. זאת כתוצאה של סילוק שכבות הכיסוי הנקבוביות קולטות

)חול מנושב, חול רבוד וקלקארניט(, המכסות שכבת חומר אטום יחסית )חמרה עליונה(. אותן שכבות נקבוביות פועלות 

דּוִזי )היינו, מי נקבובים התלויים מעל המפלס הכללי של מי התהום( ראשוני למי הגשם, אשר ממנו הם שבים  כמאגר וָּ

( לאקווה עמוקה יותר בתוך רכס הכורכר. 1.1..פרק    –ומתאיידים או מחלחלים )דרך שפע הסדקים בחמרה העליונה  

אין כמעט זרימה על פני השטח והסחיפה מזערית )השכבה  –בנוכחות השכבות הנקבוביות מי הגשם נבלעים כמעט מיד 

שנתית(. בגלל סילוק השכבה הנקבובית הופכת כמות -אוצרת המים היא גם המאפשרת קיום של צמחיית בר רב 

לשנה בעורף הצוק )למשל,   המשקעים המקומית רובה ככולה לנגר עלי, החותר בתרונות בקצב של עשרות סנטימטרים 

במרזבה ממזרח לרכס הכורכר סמוך 

לשפיים, געש, דרום נתניה ותל גדור

(. הגברת ...9( )תמונה  מכמורת -

ם  הניקוז מביאה לביתור שטחי

הרס במרזבה, נזק לצומח הטבעי,  

דרכים והתמוטטות   קרקע, שיבוש 

מבנים. הנזק לצוק נגרם כאשר 

הבתרונות מתלכדים עם מרזבי הצוק 

והופכים אותם לנקיקים עמוקים, 

אשר שעור סחיפתם גבוה משעור 

הנסיגה הטבעי של הצוק. ראוי לציין 

 

 . ערוצים מלאכותיים, שנוצרו כתוצאה1.91תמונה 
 (.6.9.9116מנסיעת טרקטורונים )מצפון לפער פולג, 

 
 

 
 

 . ֵערּוץ בחמרה אחרי גרוד של שכבות 1.40תמונה 
 (.91.9.9116חול וקלקארניט )וינגייט, 
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כי נזק זה אינו תוצאה של הגברה או האצה של תהליך טבעי, אלא יצירת מצב חדש, מלאכותי, אשר לא היה מתהווה 

מעצמו ואשר תוצאותיו בלתי הפיכות ואינן ניתנות לריפוי. הנזק, ככל שהוא רב, פוגע יותר בשטחים שבעורף הצוק 

הכורכר או בכל  מאשר בצוק עצמו. ניתן להאט את התעצמות הנזק על ידי איסור כריה במדרונות שמשני עבריו של רכס 

אזור של המרזבה המתנקז אל החוף. ריפוי חלקי אפשרי על ידי סתימת הבתרונות והחזרה של שכבת המגן הנקבובית על 

 ידי חול או פסולת נקבובית צפופה ומקובעת.

 

 טיפול מלאכותי בצוק השרון וברצועת החוף .9.7.1

טיפול ישיר בצוק נעשה (.  9..9הצוק )תמונות  נסיגת הצוק פוגעת במבנים ודרכים ומכלה קרקע יקר ערך בראש  

 בעשורים האחרונים מתוך כוונה להאט את נסיגתו, לשֵמר את מרגלותיו ולפנות את רצועת החוף מדרדרת. 

שבעורפו מתחוללות נסיגה מהירה של החוף ונסיגה מואצת של צוק החוף    . פעולות בינוי ופיתוח לאורך החוף   א. 

. גם הניקוי העונתי של סינרי הדרדרת השעונים אל 7.1בעקבות הפרה של מאזן החול לאורך החוף, אשר תוארה בפרק  

מרגלות צוק הכורכר, שעיריות ורשויות מקומיות מבצעות ִמֵדי עונה במטרה להרחיב ולנקות את חופי הרחצה הצרים, 

  ערך לגריפת גלים ומאיץ את קצב הגלישה ונסיגת הצוק.-הוא שווה

. בחזית המערבית של שכונות מגורים חופיות, וכן בחופי רחצה מסוימים )תל ברוך, מיתון שיפועו של הצוק ב.   

( מראש הצוק אל .º1-הרצליה, נתניה, מכמורת(, גורדו פני הצוק על ידי דחפורים והותקנו שיפועים נוחים )מתונים מ 

רצועת החוף. לפני פעולות הגרוד 

נמצאה שפת הצוק הטבעי על 

המדרון המזרחי המתון של רכס 

הכורכר. עיריית אשקלון הגדילה 

עֹשות והסירה את כל הצוק הגבוה  

כוכבא -מ'( שבעורף חוף בר   91) 

מ' על מנת לבנות   .99-לאורך כ 

מעגנה ובנייני מגורים בעורפה 

עקב פעולות אלו (.  1..9)תמונה  

קיים במקומות אלה כיום שיפוע 

רצוף ומתון מן המרזבה המערבית 

אל רצועת החוף, שעליו נבנתה 

ב'(. 1..9מסלעה גדולה )תמונה  

פקה מפעולות אלה ההטבה שהו 

היא בהקטנה משמעותית של נזקי 

גלישה ושיפור של גישת המונים 

אל חוף הרחצה. הנזק מביטול 

היתרונות הסביבתיים של הפרדת 

אזור הנופש החופי מהאזור העירוני 

הסואן שבעורפו )שימור נוף פתוח 

ומחסום מרוח נמוכה( אינו גדול, 

ובטווח הקצר הוא עשוי להתפצות 

על ידי ההטבות של פיתוח דרכי 

 

כוכבא, אשקלון, אחרי סערת גשמים -. חורבן בטיילת בראש צוק בר1.49תמונה 
 (.9.9.9199יחידה, שנמשכה יממה )צילום: א' מרכוס, 

. מניעת סחף במדרון צוק שמותן: )א(: פריסת רשת מעוינים על המדרון 1.49תמונה  
(; )ב( כיסוי מדרון 21.4.2004מַכּבית, גת רימון, -499וִמילּויָּה באדמת חמרה )כביש 

 (.29.2.9116מרושת בצמחיית רסס שרועה )גבעת אולגה, 

 

 א ב
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 הגישה.

לעומת זאת, המיתון של שיפוע הצוק מחסל את תהליך גלישת הכורכר וגריפת הדרדרת, ומשאיר את הסחיפה כגורם 

הריסה יחיד. בדרך כלל מעניק 

המיתון לא רק בכורה לסחיפה, אלא 

מגדיל אותה במידה ניכרת בגלל     

פרשת הרחקת או מחיקת קו  (  9) 

המים והגדלה רבה של אגן הניקוז 

              ; ר כ ר ו כ ה ס  כ ר ל  ש י  ב ר ע מ ה

( התחברות למרזבה שממזרח 1) 

לרכס החופי או לאגני ניקוז פנימיים 

( חשיפת חלקו העליון 1אחרים; ) 

ה  ב כ ש ה י  ו ס י כ מ ן  ו ר ד מ ה ל  ש

וקלקארניט  ל  )חו  –  הנקבובית 

ם   9.1פרקי ללא הסדרת 9-9.  . )

הניקוז מביא מיתון הצוק להגדלה 

להתפתחות עצומה של הנגר העלי,  

(, ...9פרועה של בתרונות )תמונה  

הגדלים עד מהרה למפרצים ופערים 

סחיפתיים, ולהרס המתקנים ודרכי 

הגישה, אשר למען הקמתם חוסל 

הצוק. כיסוי המדרון ברשת ריבועים 

)או מעוינים( פלסטית ממולאה 

באדמה )חמרה( ובצמחיית רסס 

שרועה, שאינה דורשת השקיה 

והמתקיימת כל השנה )למשל, אהל 

במדרון העלי של הצוקים ,  תרבותי 

שלחופי הרצליה, נתניה וגבעת 

מגן עליו במידה מסוימת   אולגה(, 

 (.1..9מפני סחיפה )תמונה 

ראוי להדגיש כי על ידי מיתון 

חֵדל   9.°-שיפוע המדרון לפחות מ 

המדרון להתנהג כצוק. אף אם 

פעולת הגלים תחתור מדרגה או 

צניר בבסיס המדרון, כפי שאכן 

קורה לעתים קרובות במקומות 

שונים בעת סערות קשות )תמונה 

ג'(, לא יביא הדבר לגלישת 1..9

הסלע שמעליו ולא תחול גלישה, 

שבעקבותיה יירפא ויזדקף הצוק. 

 

 כוכבא באשקלון קודם להריסתו. הגלישה הגדולה, שארעה בעקבות-)א( צוק בר
 בניית המעגנה וניקוי החוף מדרדרת, גרמה להרס גדר הגן ובסיס האנדרטה

  (.9.1.9115בראש הצוק )

 א

 (.29.90.2009כוכבא )-)ב( המסלעה שנבנתה על השיפוע הממותן שנותר מצוק בר

 ב

  כוכבא, אשקלון.-. מיתון צוק בר1.42תמונה 

)ג( הרס קירות המגן מבטון מזוין, שנבנו להגנת המסלעה אשר נבנתה במדרון 
 כוכבא הטבעי מצפון למעגנת אשקלון, בעקבות-המתון, שהחליף את צוק בר

 (.2001מתוך שטדלר, ) 2002סערת חורף קשה בשנת 

 ג
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היינו,   –  למעשה מפסיק המיתון המלאכותי את תהליך הנסיגה, אולם הדבר מושג על ידי גילוח חלקו העליון של הצוק 

קיזוז אלים של רצועת סלע, אשר בתהליך הנסיגה הטבעית היה מתקיים עוד עשרות שנים רבות. בזמן קבלת החלטות או 

הענקת זכויות פיתוח יש, אפוא, לשקול זה מול זה את חיסולה המהיר )אך המבוקר( של שפת הצוק בידי אדם או הריסתו 

האיטית )בתחום הסתברויות מוגדר, אך ללא בקרה( על ידי תהליכי הטבע. יש לציין כי הברירה הראשונה עולה בכסף, 

 ואילו השניה ניתנת בחינם.

. ניתן להגן על הצוק על ידי קיר מגן עשוי בטון או סלע קשה בחזית הצוק, אשר יסודותיו חיגור בסיס הצוק ג.   

עמוקים מרום השפל של הים, כדי למנוע חתירה תחתיו על ידי גלי הים. הקיר מתנהג כסלע טבעי קשה, שאינו נחתר על 

ידי הגל הלוחך בבסיסו. משך קיומו ארוך משל קטע צוק טבעי בשל חוזק הבטון )או הסלע ממנו הוא עשוי(, שהוא גדול 

קיר כזה יעמוד כנגד פעילות הגלים כמו צוק מלאכותי בעל חוזק מזה של סלעי כורכר וחמרה ואחיד למלוא אורך הקיר. 

כולל גדול בהרבה מחוזק הצוק הטבעי. שעור נסיגת הצוק יואט, אפוא, לאפס. יש לבנות את הקיר במרחק שיעלה על 

שלמרגלות הצוק, אשר עלולה להתכסות בדרדרת, שמקורה בהתפרקות פלחי סלע הגולשים מן הצוק רוחב הרצועה  

( או לחילופין יש למתן את חלקו העליון החשוף של הצוק כדי למנוע גלישת 9999פרת ואלמגור,    –  )רצועת הסכנה 

 סלעים ממנו. 

קירות כאלה נבנו במספר מקומות. בגבעת עליה בדרום יפו נבנה קיר מגן, שבחזיתו סוללה של גושי אבן גדולים 

א'(. בנתניה נבנה ...9-ב' ו .9.9מ', על מנת להגן על בתי הקברות שבראש הצוק מפני גלישה )תמונות    .79-לאורך כ 

הקרוב מאוד לשפת הצוק )תמונה “,  כרמל ” מ', מתחת למלון    ..9מ' ואורכו    1-בחזית הצוק קיר בטון ישר, שגובהו כ 

מ' מתחת לפני הים, עמוקים ממפלס השפל. בגבעת אולגה נבנה קיר מגן על מנת להגן על  9-ב'(. יסודותיו, בעומק כ...9

בית ההבראה שבראש הצוק. הקיר משופע ועוטף את הצוק עד כמחצית גובהו. שיפוע מדרונו העלי של הצוק מותן 

 וצמחיה נשתלה עליו )למניעת סחיפה(,  ולמרגלותיו נבנתה  מדרגה רחבה עשויה פסולת בניין, שמרחיקה  את  קו  המים                    

. הגנה מלאכותית על צוקי החוף: )א( קיר מגן ומסלעה בחזיתו של צוק גבעת עליה, יפו, אשר נועדו להגן מפני 1.44תמונה 
 (; )ב(. הגנה מלאכותית על צוקי החוף: קיר מגן למרגלות הצוק96.92.9111המשך התמוטטות בתי קברות ובתים בראשו )

שנים מתום הבניה. סלעים  9מתחת למלון כרמל, נתניה. סחיפת חול מהחוף חשף את חלקם העליון של יסודותיו כבר אחרי 
(; )ג( הגנה מלאכותית על צוקי החוף: קיבוע 29.2.9116גדולים הונחו למרגלות הקיר בניסיון לפזר את כוח המחץ של הגלים )

חלקו העליון של הצוק מותן וצמחיה מייצבת נשתלה במדרון, קיר חוגר נבנה סביב חלקו התחתון וסינר  –הצוק בגבעת אולגה 
 (. 26.90.9111פסולת מוצקה, אשר הוגן בקיר סלעים בחזיתו, הוערם על גדמי כורכר בחזית החוף והרחיק את קו המים מהצוק )

 ב א

 ג
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 שנים אחרי הבניה, המצב ללא שינוי. .1-כיום, כ ג'(....9)תמונה 

( המריצה את המהנדסים בלנק 99.1בחוף ברנע באשקלון בעקבות בניית המעגנה )פרק  הנסיגה המהירה של הצוק  

מ', וכן לצקת   1ק"מ בֵקרוב )היינו, כמחצית מאורך צוק ברנע( ובגובה עד    9( להציע לבנות קיר מגן באורך  9997ולרר )

מ'. קיר באורך כזה לא נבנה מעולם בארץ. הם גם כן הציעו למתן  .-9קורות ייצוב מבטון לכל גובה הצוק במרווחים של 

אר חשוף. בניית הקיר אמנם תשים קץ לגידוד של הצוק החופי, אך יש לזכור שהקיר יגזול עד      את ראש הצוק, אשר ִישָּ

(, ומיתון המדרון העליון אף הוא יגזול רצועה ברוחב מסוים 9999מ'( )פרת ואלמגור,    .99-9מרוחב החוף הצר )   מ'   9

 מראש הצוק. כמו כן, יש גם להתחשב בעקרונות אסתטיים, שאינם מעניינה של העבודה הנוכחית. 

בקטעים אחדים לאורך חוף בית ינאי פוזרו גושי סלע גדולים בחזית סינר הדרדרת או נערמו עליו כסוללת מגן 

של מספר שנים עולה כי דיּפון כזה, אשר מקטין, אך אינו מונע, את מגע הגל (. מהסתכלויות  91.19-ו   9.11)תמונות  

הצוק אינו מונע גריפת חול מהדרדרת שלמרגלות הצוק ושמיטה של החול הלוחך עם אסקופת הדרדרת או עם מרגלות  

שעליו נחים הסלעים. לפיכך המחסום אינו משפיע לא על צורת הצוק ולא על שעור נסיגתו, וכנראה גם לא על אורך חייו 

של סינר הדרדרת או של פני הצוק מאחוריו. פריסה של יריעות פלסטיק )יריעות גיאוטכניות, ידועות גם כיריעות 

גיאוטכסטיל( בבסיס סוללות הסלעים )למשל, בחופי דרום יפו, תל ברוך, נתניה ובית ינאי( מונעת סחיפת חול מתחתיהם 

 וממרגלות הצוק ומקטינה גם את גריפת הדרדרת על ידי גלים.

. במקומות שונים לאורך הצוקים )בעיקר באזורי בת ים, תל אביב, הרצליה ונתניה( פסולת ודרדרת מלאכותית ד.  

נשפכה במשך שנים רבות דרדרת מלאכותית על פני הצוק, בפתחות שנחפרו בו או על פני הדרדרת הטבעית שלו, אשר 

קדומים בתוך פתחות ברכס הכורכר החופי ובראשו, אשר התכסו הפכה להיות חלק ממנו. עיי חורבות של יישובים  

(. מקומות .99.9-ב' ו 91..תמונות    –ברבות השנים בעפר ואדמה, גם כן הפכו להיות חלק מן הצוק )אשקלון מיומאס  

אחדים לאורך קו המים שמשו כאתרים לאיסוף אשפה, אשר נערמה ויצרה בליטות מזדקרות לים וצוקים מלאכותיים 

(. אם הדרדרת המלאכותית עשויה 99.1-ו   99.9,  91.1פרקים    –  )חוף עג'מי ביפו, החופים מצפון לעכו ובדרום נהריה 

כורכר, חול וחמרה בדומה לדרדרת הטבעית, קצב גריפתה יהיה אף הוא דומה, ושעור נסיגת הצוק יואט בשעור הזמן 

(. דרדרת מלאכותית שאינה עשויה 9...9שנים )פרק    .9-לסילוק הכמות של כל תוספת הדרדרת, היינו, פחות מ   הנחוץ 

גרוטאות ופסולת בניין, עשויה להתנהג אחרת ולשהות יותר זמן על החוף. חומר מקומי, אלא מורכבת מאשפה עירונית, 

דרדרת כזו עלולה גם לגרום למפגעים ברצועת החוף ובחזיתה על ידי זיהום במרכיבים שאינם נגרפים )שלדי מכוניות, 

(. מרכיבי האשפה הקלים נגרפים על ידי גלי הים ונסחפים למרחקים 9..9גושי קירות, חומרים רשתיים וכיו"ב( )תמונה 

 ארוכים על פני רצועת החוף.

סיכון ניכר, שאת היקפו ניתן לאמוד לפי נתונים מקומיים בלבד, יש בשפיכת אשפה, פסולת בניין וחומרים אחרים על 

פני המדרון של רכס הכורכר שמעל 

לשפת הצוק. שפכים כאלה לא זו 

בלבד שעלולים להשפך מעבר לשפת 

המדרון )ולכסות רצועת חוף רחבה(, 

ה  ש י ל ג כ ו  פ ס ו ו ת י ם  ה ש א  ל א

נפח לגלישת -קטסטרופית ורבת 

הכורכר הטבעית בשעה שנסיגת 

ך  פ ש ה ת  פ ו ק ס א ל ע  י ג ת ק  ו צ ה

המלאכותי. סיכון פוטנציאלי זה קיים 

לאורך האתר של סילוק הפסולת 

(. מאידך 9..9בדרום נתניה )תמונה  

גיסא, חלקים גדולים מאוד של אתר 

 

 (.9.9.9119בחוף עג'מי, יפו, נתון להתקפת גלי הים )“ צוק האשפה. ”1.45
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זה בנתניה ממלאים בהצלחה רבה את מקומו של הכיסוי 

הנקבובי המקורי )חול מנושב, חול רבוד וקלקארניט(, 

אשר סולק ממנו לצורכי בניה ולצרכים אחרים קודם 

להקמתו של האתר לסילוק הפסולת. חומרי הפסולת 

מהווים שכבה נקבובית יציבה, אשר בחלקה כבר כוסתה 

נפרד של הצוק )פרק בצמחיה, שהפכה להיות חלק בלתי  

זו מונעת סחיפה של חלקי (. שכבה  7..9; תמונה  9.1..

הצוק העליונים, בייחוד לאורך ערוצים שהתפתחו על פניו 

 בעקבות הסילוק של שכבות המגן המקוריות מראש הצוק.

 

 . סיכום9.1

צוק השרון נע מזרחה בקצב המוכתב על ידי שני 

תקופתי( של -מקומי ורב -גורמים טבעיים: חוזק כולל )רב 

סלעי הצוק, ותכיפות המגע בין מרגלותיו לבין הגל 

הלוחך. אם הדרדרת הטבעית לא תסולק יגיע שיפוע הצוק 

תוך זמן קצר ליציבות, ונסיגתו ֵתעצר, אך לשם כך צריך 

להקים מחסומים אדירים למרגלות הצוק. השפעתם תהיה 

 מקומית בלבד ובלתי יעילה בשוליהם.

קצב נסיגת הצוק, אף שהוא מהיר 

ו  ל י פ א ו י  ג ו ל ו א י ג ה  ד י מ ה  נ ק ב

היסטורי, אינו עלול לשבש או לסכן 

היישובית ממזרח  את התשתית 

לשפת הצוק. הקצאת רצועה ברוחב 

מ' מזרחה לשפת הצוק,   .9-של כ 

יה, החפירה,  שבה אסורים הבנ

הסלילה והפיתוח, ְתַשֵמר את הצוק 

במצבו הטבעי ותקיים את יתרונותיו 

לרווחת כלל האוכלוסיה לפחות 

שנה )בהנחה שקצב   ..1-במשך כ 

נסיגת הצוק הנוכחי יישמר(. לעומת 

זאת, מיתון מלאכותי של הצוק 

יהרוס בזמן קצר רצועת קרקע בראש 

ה הטבע לאורך שנים רבות ללא הריסת הצוק. מיתון הצוק ללא הסדרה נאותה של  לֶּ הצוק ו/או למרגלותיו, שאותה ְיכָּ

 במדרון וממזרח לו. –חתירה וֵערּוץ  –ניקוז וללא הגבלת השימושים במדרון הממותן יגרום להרס 

וחפירה בצוק(,   ולא בביצוע של בניה, כריה   ביצוע, -עלות שמירתו של הצוק נמוכה מאוד )שכן לרוב מדובר באי 

שמירתו. הפחיתה ההדרגתית של משאבי קרקע לאורך שפת הצוק, על אף -ונמוכה בהרבה מתיקון הנזקים הכרוכים באי

ערכם הכלכלי הגבוה, היא בלתי נמנעת בכל מקרה, ואף אם ניתן להאריך את קיומם על ידי בניה של קירות מגן, יפחת 

ולתחזוקה. כאמור, השינויים האסתטיים הקשורים בשינויי הנוף כתוצאה   ערכם בשעור ההשקעה הנדרשת לביצוע 

 מהתערבות האדם אינם מעניינה של עבודה זו.

 . דרדרת מלאכותית עשויה אשפה עירונית1.46תמונה 
 (.9.1.9115)נתניה, 

 
 

 
 

 . מילוי ערוץ באשפה, אשר הפכה להיות חלק של הצוק. המילוי1.49תמונה 
 )אהל תרבותי(, שמונעתמהווה שכבה נקבובית יציבה, מכוסה בצמחיה 

 סחיפה. הערוץ התפתח על פני המדרון בעקבות סילוק של שכבות החול
  (.1.9.9119הרבוד והמנושב מראש הצוק )דרום נתניה, 
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 . בקע הקישון וחוף הגליל המערבי01

 . כללי0100

הר הכרמל מהווה את התו המורפולוגי הבולט ביותר לאורך חופי הלבנט. שלוחת הכרמל, המשכו הטבוע של 

כרמל לאורך גבולם הצפוני, הנמשך באלכסון            -מערב, והעתק יגור -ק"מ לצפון   01-ראש הכרמל, המזדקר הימה כ 

ק"מ הימה עד לאגן הלבנטיני, הם גבולה הדרומי של מדרגת היבשת בצפון ישראל )המחוז   °1-מערב( כ -°14-)לצפון 

 (0 000; תמונה 0)פרק   (Almagor and Hall, 1984)הצפוני(

הם תוצר   –המישור החופי ומפתן היבשת    –כבמרבית חופי ישראל האחרים, גם בקע הקישון ושולי הגליל המערבי  

, אך בניגוד לחופי הארץ האחרים, הם הושפעו מאוד מפעילות טקטונית (eolian morphology)של מורפולוגיה מנושבת 

מערב, היוצאים מהרי הגליל המערבי, חוצים את עמק זבולון ואת -מתמשכת. העתקים רוחביים רבים בכיוון כללי מזרח

ואחרים( וחלקם נמשך בתוך   Mero, 1983; Fleischer and Gafsou, 2003; 0611מישור החוף של הגליל המערבי )סיון, 

. ההעתקים האלה מחלקים את (Almagor, 1993)וככל הנראה גם הלאה במדרון היבשתי   (Sade, 2006) המפתן היבשתי

; 010.0.0°המישור החופי ואת מפתן היבשת לרצועות רוחביות צרות, הנעות אופקית ואנכית יחסית לשכנותיהן )פרק  

 (0 01000-ו 01001, 0101, 0100תמונות 

חיפה מהווה את קצה התא החופי של הנילוס, אשר בו שוקעים חולות נילוטיים המוסעים לאורך החוף )פרק מפרץ 

(. על אף ההבדלים הגדולים .010עצמו )פרק (, וחוף הגליל המערבי הוא תא חופי עצמאי בעל משטר סדימנטרי משל 106

מורפולוגיה והגיאוגרפיה של שני חבלי ארץ אלה, תבניתם הטקטונית של בקע הקישון הסדימנטריים וב במשטריהם  

 , ולכן הם נדונים בפרק אחד. (0100)תמונה )עמק זבולון ומפרץ חיפה( וחוף הגליל המערבי היא מקשה אחת 

 

 ימי-. הר הכרמל והמשכו התת.010

. .0.-ו 00.הר הכרמל וחשיבותו בעיצובה של התשתית הגיאולוגית של חופי ישראל בתקופת הרביעון נידונו בפרקים 

רּום, -ראש הכרמל )שמו הערבי: ראס אל , שמורדותיו תלולים מאוד, מפריד בין סף הכרמל מדרומו )פרק )Ras el Krumכְּ

(. רוחב רצועת החוף בקצהו כמה עשרות מטרים, ובשני עבריה היא מתרחבת למספר 06( ועמק זבולון ממזרחו )פרק 0°

 (0°0.10-ו 0100מאות מטרים )תמונות 

כמו ההר, גם חוטם הכרמל הטבוע בנוי מסלעי דולומיט וגיר מגיל קרטיקון עליון. שלא כמצופה, חלקו הטבוע של 

שגגן השטוח אינו מכוסה בסדימנטים   –שקמונה, התשבי וחיל הים    –מדרגות    .ראש הכרמל שפל מאוד. הוא עשוי  

 (0 0100-ו 001)תמונות  (Eytam and Ben-Avraham, 1992)דטריטיים )גרגריים( ומורדותיהן תלולים מאוד 

ק"מ, שטחה  .-ק"מ, רוחבה כ .-מדרגת שקמונה ממשיכה את ראש הכרמל. ִמתארה הכללי מרובע: אורכה למעלה מ

(. רכסי עתלית ודור הטבועים מול חוף הכרמל הצפוני 0100-ו 001מ' מסביבתה )תמונות  1.-1.קמ"ר והיא גבוהה  106-כ 

ק"מ מהחוף, נמשכת  .-מסתיימים במדרגת שקמונה, ורכס דור מהווה את גבולה המערבי. לאורך מרגלותיה הצפוניים, כ

ק"מ. שסע אורכי רחב,   1-מ' עומקה ואורכה למעלה מ   0-°תעלה רדודה,    –תעלת בת גלים, שראשיתה מול נמל חיפה  

(. אפשר ששסע זה הוא המשכו של העתק 001החוצה את מרכז ראש הכרמל הטבוע, מהווה את גבולה המזרחי )תמונה  

כרמל. על גבי מדרגת שקמונה התפתחו שוניות מכוסות בקרומים ביוגניים קרבונטיים קשים -מקביל להעתק יגור 

 0 (Eytam and Ben-Avraham, 1992)מ', שפני שטחם מחוספסים מאוד  006-106ומסיביים בעובי 

מערב, והוא נוטה מערבה לציר שלוחת הכרמל ולהעתק   -114-צירן של מדרגות התשבי וחיל הים הוא בכיוון צפון 

ק"מ רוחבו המרבי, הפונה  °06-(. צורתה של מדרגת התשבי היא כשל משפך רחב, כ0100כרמל הנמשך לים )תמונה -יגור

צפונה. צדדיה הצפוני והמערבי של המדרגה תלולים, אך כלפי דרום היא נוחתת במתינות ומתמזגת עם קרקעית המפתן 

היבשתי מול סף הכרמל הצפוני. תעלת בת גלים, המשנה בחדות את כיוונה לצפון, היא גבולה המזרחי של מדרגת 

 מ'. °1-°6מ' ומרגלותיה בעומק  1.-6.קמ"ר, פניה העליונים בעומק  0.06-( . שטח המדרגה הוא כ001התשבי )תמונה 
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כה של מדרגת התשבי  פֵּ מדרגת חיל הים, שצורתה כשל זיז מלבני מחודד בקצהו, משתלחת הימה )מערבה( מקצה ַמשְּ

ק"מ עד קצה המפתן היבשתי; שטח המדרגה הוא       .-ק"מ, והיא משתרעת לאורך כ   .-(. רוחב המדרגה כ 0100)תמונה  

ַה שלוחה דמוית   16-11מ' ומרגלותיה בעומק    °6-61קמ"ר, גגה בעומק    0°-כ  המזדקרת אל   , (spur)דורבן  -מ'. בקצֵּ

 (Eytam“שוניות חיל הים”מ' מעל סביבתה. תווים קעורים מקושתים, אשר כונו  11-המדרון היבשתי ומתנשאת לגובה כ

(and Ben-Avraham, 1992 חוליות -תווים מורפולוגיים דמויי ” , ו  “Sade, 2006) ( מכסים חלק גדול משטח המדרגה ,

ד רב 0100)תמונה   הֵּ אלומתי נדמים התווים האלה כחוליות בנויות מערמות ותלי סדימנטים זעירים -(. ברישומי ַמדְּ

המכוסים בקרומים ביוגניים קשים, אך טיבם עדיין לא נחקר. רישומי הדיהם הסוָנריים דומים מאוד לאלה של רכס 

 . התווים המורפולוגיים וההעתקים העיקריים בבקע הקישון, חוף הגליל המערבי והמפתן היבשתי מולם1.01תמונה 
 Eytam–ימיים מול חוף עתלית -; רכסי כורכר תתSade, 2..6 –; תבליט בים Hall and Calvo, 2..5 –)מקורות: תבליט ביבשת 

and Ben-Avraham, 1992 כתום 1991כורכר כורדאני, לוי,  –; מחשופי כורכר ביבשה, שאין להם ביטוי בתבליט היבשת: סגול ;
 (Fleischer and Gafsou, 2..10 –; העתקים עיקריים בעמק זבולון 1996רכס עכו, סיון,  –

 עומק מים
 ‘( )מ

ם
 גלי

שקמו

 התשבי

 חיל הים

  בוסתן

 הגליל

 רכס

 שעל
 רכס

 העתק ראש הנקרה

 ”שרטון“

 



162 

( 0100; תמונה  .מערות מול חוף הכרמל )פרק  

ורכס בוסתן הגליל מול חוף הגליל המערבי            

 א'(..010-ו 0100; תמונות .010.0.0)פרק 

“ שרטוני ” מצפון למדרגת שקמונה נתגלה אזור 

spit)   בתוךEytam and Ben-Avraham,1992           

 Sade, 2006)בתוך   shattered brittle sheet area-ו 

ב'(. .010-ו   0100מ' )תמונות    1.-6.בעומקי מים  

ו   כ ר ו °א 0 ו    6 ב ח ו ר  , מ " .ק 0 ו                   1 ח ט ש ו מ  " ק

רגולריים, והם עשויים -קמ"ר. פני השטח אי 101-כ 

מהרבה מאוד לוחות סדימנטים מזוותים קטנים 

מ'(, הבולטים מעט   .-001מ', רוחב    61-6.)אורך  

מקרקעית הים, שרובם נטויים בשיפוע זעיר            

מערב. טיבם אינו ברור. -צפון -( לצפון 1014-106( 

הם נדמים להיות מוצר של גלישה, אף כי שיפועה 

 0 (Sade, 2006)של קרקעית הים באזור זה אפסי 

 

 . בקע הקישון.010

 . התבנית הטקטונית ועליית מפלס הים010.00

(. הבקע תחום על ידי 00.עמק זבולון במזרח וקרקעית מפרץ חיפה במערב הם פני שטחו של בקע הקישון )פרק  

(. מבנהו מורכב: 0100הימה )תמונה  מערב והעתק אחיהוד בצפון, אשר נמשכים מהיבשת  -כרמל בדרום -העתק יגור 

ט סְּ ק  )   (horstבמרכזו נמשך הֹורְּ ומעבריו   –מערב  -צפון -רמה רוחבית תחומה בהעתקים משני עבריה בכיוון מערב   –ָאפֵּ

 Kafri and; 061°מערב ובקע חילזון מצפון )אקר וכפרי,  -משנה: בקע הקישון )כשמו של הבקע כולו( בדרום -שני בקעי

(Ecker, 1964 מערב בדרום עמק זבולון -°14-. ההעתקים העוברים בתוך בקע הקישון משנים בהדרגה את כיוונם מצפון

 מערב בצפונו )העתק אחיהוד(. -)העתק יגור לאורך שלוחת הכרמל( למזרח

מיליון שנה, המשיך לשקוע בתקופות הפליוקן   6-המיוקן, לפני כ הבקע, שראשית התהוותו בסוף תקופת  

וחסרונן   (Kafri, 1970)והפלייסטוקן וגם בתקופת ההולוקן, כפי שמעידות מדידות גיאודטיות שנערכו בכרמל וסביבתו  

של מניפות סחף גדולות בפתחי נחלי הכרמל התלולים, היורדים אל הבקע לאורך העתק יגור. קצב השקיעה של בקע 

. מפרץ חיפה בהמשכו של הבקע ) (Kafri, 1969; Hall, 1976; Kafri et al., 1983שנה    0,111-מ' ל   0-הקישון הוערך בכ 

מ' ממפלסו הנוכחי. המפרץ נוצר לפני    11-שנים, בעת שמפלס הים היה נמוך כ   611,.0-החל להתפתח כבר לפני כ 

ק"מ מחוף המפרץ הנוכחי   606-מ' וקו החוף שהה כ   -6.עד    -1.שנים, כאשר מפלס הים עלה לרום    6,111-6,611

א'(. בזמן זה הוצפה בליטת הכרמל כדי מחציתה, ולראשונה נתאפשרה הסעת חול 0.0.-ו 001.( )תמונות 111.)צביאלי, 

נילוטי, אשר עד כה המשיכה צפונה, סביב ראש הבליטה אל המפרץ. שלבי התהוותו של מפרץ חיפה משלהי תקופת 

 0.00.ובתמונה  106-ו .0., 00.הפלייסטוקן עד ימינו מתוארים בפרקים 

בקע הקישון הוא ביטוי טופוגרפי בולט של התבנית הטקטונית: הבקע משתפל במתינות מערבה )השיפוע         

( וחלקו המערבי המוצף )מפרץ חיפה( היה לבור איסוף, אשר בו נלכדים החולות המוסעים לאורך החוף בקצהו        .1004-10

ק"מ ורוחבו המרבי, מקו החוף עד הרי הגליל   .0-(. אורך המפרץ כ 106מזרחי של התא החופי של הנילוס )פרק  -הצפון

ק"מ, הוא תוצר של ריבוד חולות נילוטיים  06-ק"מ. חופו הקשתי החלק של מפרץ חיפה, הנמשך לאורך כ 6-התחתון, כ

(. כיום מכוסה בקע הקישון בסדימנטים ימיים, 106חופיים )פרק  -המוסעים לאורכו מחיפה לעכו על ידי זרמים אורך 

 (0 .010.0דלתאיים, נהריים ומנושבים, ונופו מישורי )פרק 

 
 

 
 

אלומתי: )א( רכס בוסתן הגליל העשוי -. רישומי מדהד רב1.02תמונה 
 מצפון“ שרטון”ערמות ותלי סדימנטים זעירים; )ב(  –“ חוליות”

תים קטנים. טיב  לחוטם הכרמל העשוי לוחות סדימנטים מזווָּ
 Sade, 2..6 0(הסדימנטים אינו ברור )מתוך 

 א ב



166 

 סדימנטים והיסטוריה גיאולוגית –זבולון . עמק .010.0

. ההיסטוריה ההולוקנית של עמק (Kafri and Ecker, 1964)מ'    011-עובי הסדימנטים הרביעוניים בעמק זבולון כ 

רבים וחפירות קרקעיות וטיבן, אשר נצפו ונחקרו בקידוחים  -זבולון ומפרץ חיפה שוחזרה מתוך סדר השכבות התת 

 ;Zviely et al., 2006, 2007, 2009a; Porat et al.,2008; 111.א', ב', 11°.; צביאלי ושות', 111.ארכיאולוגיות )צביאלי, 

ִליל נחל קישון בדרום העמק   Slatkine; 0666שמר,   ;0660; רורליך ושות', 0661; גלנטי ושות', 0661, 061°גלנטי,  –בגְּ

and Rohrlich, 1964; Komornik et al., 1970  ִליל נחל נעמן בצפונו  Heimann et; 0610סיון,    –; במרכז עמק זבולון וִבגְּ

al., 2001  ( ומתוך מידע, המסתמך על מחקרים גיאופיסיים באזור הימי של מפרץ חיפהHall, 1976; Ben-Avraham et) 

(al., 1998  התאור הסטרטיגרפי הנוכחי של הסדימנטים מתקופת ההולוקן שבעמק 106-ו   .0.0., והיא נידונה בפרקים .

 גיאולוגי. -זבולון ומפרץ חיפה משלים את התאור ההיסטורי

 (;Slatkine and Rohrlich, 1964מאז היווצרו ִהווה בקע הקישון מקום איסוף לסדימנטים ממקורות ימיים ויבשתיים 

Kafri and Ecker, 1964 ( בתקופות הצפה ימית התפתחו לגונות רדודות ברצועת החוף, שפך הקישון )ושפכיהם של .

אסטואר: שפך רחב   –  (estuaryנחלים מקומיים אחרים( הוצף והפך למקום מפגש של מי נהר מתוקים ומי ים מלוחים  

הרדוד . בים  wetlands)  –ובצות )בצעי מים  נתמלאו במקווי מים, שלוליות  טבוע של נהר(, והמישורים שלצדי גדותיו  

נרבדו חולות נושאי מאובנים ימיים, בלגונות ובשפכי הנחלים שקעו חרסיות נושאות מאובנים של בעלי חיים, שחיו במי 

מאובנים של בעלי חיים, -, ובמישורים הפנימיים הצטברו סחף ומשקעי נהר ובצות נושאי  (brackish water)ים מהולים 

שחיו ביבשה ובמים מתוקים. בתקופות של נסיגת ים התפתחו ֶדלתאות רחבות, שמשקעיהן חרסיתיים וחוליים. אפיק 

מפות טופוגרפיות של עמק זבולון   ..  –  J. Treidelהנהר נדד, לעתים קרובות הוא התפלג לכמה זרועות במוצאו )בתוך  

ואחרים(,   0661,  ' עבור הקרן הקיימת לישראל, המצוטטות בתוך גלנטי 06.1-, שנמדדו בשנות ה 006,111בקנה מדה  

 ובליטות טופוגרפיות נותרו כאיים וכחצאי איים בולטים בתוך גופי המים הרדודים, אשר עליהם התפתחו יישובים רבים.

רגולרית של -בחיפה(, מכסות תשתית אי “  ממגורות דגון ” מ' באזור    1.עוביין )עד  מ'    ..השכבות ההולוקניות, עד  

אלפי שנים קדום להיום )נ' פורת וע' סלמון, מידע בע"פ   °6-11בין    06.כורכר פלייסטוקני, שגילו בשיטת הלומיניסנציה 

(. כורכר זה נחשף על פני השטח בתלים הארכיאולוגיים בחלקו המזרחי של 010°-ו   .010( )תמונות 111.בתוך צביאלי, 

י נחל, גדורה, זבידה, אפק, דעוך ועכו   ימיים )תמונה -מ'( ובאזור רכסי הכורכר התת   .0-0.רומם    –עמק זבולון )ִתלֵּ

 (0 111.(. סמוך לכרמל, השכבות מתקופת ההולוקן נחות על דולומיט מגיל קנומן )צביאלי, 0106
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גלנטי,   –“  חרסית תחתונה ; ”  V3  –Slatkine and Rohrlich, 1964בבסיס החתך נמצאת שכבת חרסית )כינוייה:  

(, אשר נרבדה בתוך גופי מים רדודים בעת 111.צביאלי,    –“  חרסית חומה ; ” 0666; שמר,  0661; גלנטי ושות',  0661

עקב   (overconsolidated)ביתר  -(. חלקה התחתון חום )מחומצן( ומאושש 010°-ו   .010שמפלס הים היה נמוך )תמונות  

עדות לחשיפתו לאטמוספרה. עובי השכבה   –התייבשות  

מ', והיא אותרה בקידוחים רבים באזור   01-בדרך כלל כ 

הקישון ונמל חיפה, במפרץ חיפה ובאזור שבין קריית 

 C14חיים ועכו. גילה )גג השכבה( לפי תוצאות בדיקות  

בצתי שנה קדום להיום. חלקה העליון    °61,6,0.1-6הוא  

החרסית אפורה עד   –( 111.צביאלי,  –“ חרסית אפורה)”

שחורה, עשירה בחומר אורגני )שרידי צמחים מפוחמים( 

; 0661; גלנטי ושות',  0661ומאוששת נורמלי )גלנטי,  

 Komornik et al., 1970);  111.; צביאלי,  0666שמר,  

מ',   6ב'(. עובייה ברוב המקומות עד  010°-ו .010)תמונות 

ובמקומות רבים היא נחה ישירות על תשתית הכורכר. 

חרסית זו אותרה בעיקר בדרום אזור מפרץ חיפה, וכן 

באזור המזרחי של עמק זבולון. גילה, שתוארך בשיטת 

C14  שנים קדום להיום )גיל זה אינו   111-6,111,.0, הוא

מתיישב עם גיל החרסית החומה מתחתיה( )ו' רורליך, 

(. על 0666; שמר,  111.מידע בע"פ בתוך צביאלי,  

החרסית התחתונה נחות שכבות של חרסית כהה בגוון 

אפור כהה או חום כהה, אשר בתוכן מאובנים של ים רדוד 

 
 
 
 
 
 

. חתכים 1.01תמונה 
 גיאולוגיים בעמק זבולון:

 ( לאורך תוואי הקישון;1)
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 גיאולוגיים בעמק זבולון:
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 כפר—( קריית חיים2)

 ביאליק. מיקום החתכים
 1.05מסומן בתמונה 
 (6..2)מתוך צביאלי, 

תפוצת הסדימנטים על  –. עמק זבולון ומפרץ חיפה 1.05תמונה 
 Zviely et al0, 2..70(-ו 6..2פני השטח )מעובד מתוך צביאלי, 
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א'(. 010°-ו   .010)צדפים קטנים, רסק של צדפים ושבלולים זעירים, פורמיניפרה ומיני פאונה זעירה אחרים( )תמונות  

מ'. מזרחה ודרומה יותר, בפנים עמק זבולון, מכוסה החרסית התחתונה במקומות   1-6תפוצתן מוגבלת ועוביין עד  

מ'. חרסית זו מכילה חומר   1-6אחדים בשכבות של חרסית אורגנית רכה בגווני אפור כהה עד שחור, גם הן בעובי עד  

מאובנים, -שחור חסר )  peat( יבשתי. כתמים קטנים של כבול  -אורגני בעל ריח חריף וצדפים בודדים ממוצא אגמי 

מ', מכסים לפעמים את החרסית האורגנית, ובהעדרה את החרסית האפורה התחתונה )צביאלי,  .שעוביים אינו עולה על 

קמ"ר   01-ק"מ והציף שטח של כ   1-ב'(. בתקופה זו השתרע אסטואר הקישון לאורך כ 010°-ו   .010( )תמונות  111.

  (wetlands)(, והחרסיות הכהות עתירות החומר האורגני שקעו על קרקעיתם של בצעי המים 111.; צביאלי, 0661)גלנטי, 

ק"מ מזרחה  .°0שנה בעת הצפה ימית, אשר הגיעה עד  111,.עד  1,111רחבים, שהתפתחו בשולי החופים הנסוגים לפני 

זיהתה שני אזורי בצות נרחבים בדרום   (Elyashiv, 2013)ד'(. אלישיב  -ב' 0.0.; תמונות  .0.0.לקו המים הנוכחי )פרק  

ג'(. החרסיות 0.0.קדום להיום, בהתאמה )תמונה  61-1,611.,1-ו 6,611-1,611וצפון עמק זבולון, שהתקיימו בין השנים 

הימיות שקעו בתוך לגונות רדודות, שהתפתחו בקרבת קו המים של הים המתקדם מזרחה, אשר הציף את המישורים 

 המערביים של עמק זבולון, ואלו המישור החופי שממזרח לשפך הקישון דאז כוסה בקרקעות סחף. 

 G  –Slatkine and; שמות אחרים:  111.על קרקעית הים )צביאלי,  “  החול הימי ” מערבה יותר נרבדה שכבת  

Rohrlich, 1964” ;יחידות חול קוורץ נילוטי,   .צבר של    –(  0666שמר,   –“ חול הצדפים; ”0661גלנטי,  –“ חול תחתון

(. 010°-ו   .010שבתוכו מאובנים )צדפים ושבלולים( ומאובנים זעירים )פורמיניפרה, אצות ועוד( ממוצא ימי )תמונות  

גרגר, קונכיות ושבריהן, -יחידת החול התחתון עשויה סדימנטים ימיים אופייניים לסביבת חוף: חול קוורץ אפור דק 

מ', אותרה בעיקר במרכז   .שעובייה עד  “,  החול התחתון ” ים בדרגות התעגלות שונות. יחידת  -וחלוקי כורכר וצמדת 

גרגר -הנחה עליה, עשויה חול קוורץ דק “, החול התיכון”מפרץ חיפה, אך גם במקומות אחרים בתוך עמק זבולון. יחידת 

כהה, המכיל מעט פלדספר ופיריט, שברי קונכיות ימיות, פורמניפרה ואצות, וכן טין -וממוין היטב בגווני אפור עד אפור

מ', והיא שכיחה ברוב שטחו של בקע הקישון שהוצף, בעיקר בדרום   01-6וחרסית. עובי היחידה הזו הוא בדרך כלל  

, הוא            C14מיחידה זו, שתוארך בשיטת    Glycimeris violacescensמפרץ חיפה. גיל צדף ימי שלם וסגור מסוג  

 -מורכבת מחול דק “  החול העליון ”יחידת Slatkine and Rohrlich, 1964( 0; 0666שנים קדום להיום )שמר  61.,161-6,.

וכן  בהיר, ברובו קוורץ וקלציט, המכיל מעט פלדספר ופיריט, קונכיות ימיות ושבריהן -גרגר בצבע צהוב עד אפור-עד גס

מ', אך בדרומו  06-קוצי קיפודים וֻקּבֹות של בעלי חיים ימיים זעירים. בצפון עמק זבולון מגיע עובי היחידה עד למעלה מ

שכבה של צדפים ורסק צדפים עבה “ החול העליון”מ'. לעיתים נמצאים בחלקה התחתון של יחידת  6הוא אינו עולה על 

 מ'(.  6חוף קשה מאוד )עובי עד -מ'(, לּוִחּיֹות דקות וקשות של חול ביוגני מלוכד ו/או אבן 01-)עד כ

ק"מ.   .-שנה קדום להיום שוב ירד מפלס הים, וקו המים נסוג מערבה יותר מ   0,611עד    111,.בפרק הזמן שבין  

החרסית ” בצות רחב מאוד. בתקופה זו שקעה  דלתא גדולה התפתחה בשפך הקישון, ובעורפה היה אזור  

 –“  חרסית כהה עם פאונה לגונרית ”   ;  V4–Slatkine and Rohrlich, 1964 ; שמות אחרים:  0661)גלנטי,  “  העליונה 

באזור הדלתא   (brackish water)חרסית לגונרית אפורה רכה, הנושאת צדפי ושבלולי מים מהולים    –(  111.צביאלי,  

הקדומה, וחרסית בצתית כהה )ואף כבול, שנמצא באזור מעגן הדיג בפתח נחל קישון כיום( באזור שבעורפה )תמונות 

נמצאה גם כן במספר מקומות לאורך אפיק נחל נעמן במזרח עמק זבולון )צביאלי, “  החרסית העליונה (. ” 010°-ו   .010

מ', והיא רבודה על גבי החול הימי או על גבי חרסיות קדומות יותר במקומות  01-(. על פי רוב עובי היחידה הוא כ111.

ִליל נחל  שבהם אין חולות הולוקניים. במישור החוף ממזרח נרבדו חרסיות נהריות ושל סחף, שכיום הן הקרקע במרבית גְּ

 קישון. 

גרגר בגוונים לבן עד חום בהיר, שבו צדפים -( הוא חול קוורץ נילוטי דק111.צביאלי,  – “דיונות“ )”החול העליון” 

ימיים ושלדים של בעלי חיים זעירים שחוקים, אשר נושב מהחוף במשך ההצפה האחרונה וכיום הוא מכסה את האזור 

תרכיזי כורכר “  החול העליון ” (. בקידוחים רבים נמצאו בתחתית יחידת  010°-ו   .010המערבי של עמק זבולון )תמונות  

י כורכר וחול כורכרי גס בעובי עד  “,  אצבעות ” מעוגלים וקשים, תרכיזי כורכר דמויי   חֵּ  –“  כורכר דיונרי )” מ'    1ִלוְּ
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 (,.Heimann et al. 2001; Porat et alשנים קדום להיום   11.161±,.-°11,.הוא  “  החול העליון ” (. גיל  111.צביאלי,  

רֹו )צביאלי,  ) 2008 (. החולות שחדרו אל מפרץ חיפה נעו 111.. משטר הזרמים בתוך מפרץ חיפה לא נשתנה מאז ִהָּוצְּ

לאורך חופו הדרומי, המשיכו בדרכם לאורך חופו המזרחי והגיעו לצפונו )מפרץ עכו(. הם חגרו את חזית החוף של 

מפרץ חיפה ברצועת חול, ההולכת ונעשית צרה ככל שהיא מרוחקת מראש הכרמל, ושיוו לחופים את מתארם הקשתי 

במאות השנים האחרונות נושב חול רב מרצועת החוף מזרחה אל היבשת ויצר חגורה של חוליות בגובה (0 0106)תמונה 

, ליד בתי המלאכה של °161./06610, נ"צ  G-.00מדידה טריגונומטרית  מ' בקרבת הים )גובה מרבי בנקודת    .-01

שנים קדום   111,.-(. מאז תקופת הברונזה התיכונה, כ 0106; תמונה  106)פרק    Slatkine and Rohrlich, 1964)–הרכבת  

חוף בתוך -ק"מ, כפי שמעידים האתרים החופיים מתקופה זו, המצויים כיום לאורך קו מקביל .-להיום, התרחב החוף בכ

(. תולדות 0106)תמונה     Tsoar, 1990., et al(Flemming ;1978;  0661; גלנטי,  0611)קלונר ועולמי,    10°עמק זבולון 

 1060הצטברות החול במפרץ חיפה מפורטים בפרק 

כהה )באזור הקישון ודרום המפרץ(, חול קוורץ טיני -הקרקעות השכיחים בעמק זבולון הם חרסית חולית בגוון חום 

כהה, לעיתים אורגנית )לאורך אפיק -כהה )באזור הקָריות ומרכז המפרץ( וחרסית רכה עד בינונית בגוון חום -בגוון חום

מ', אך במזרח עמק   6-שכיחה פחות(. עובי הקרקעות המכסים את יחידות החול במערב עמק זבולון קטן מ  –נחל נעמן 

מ', וקשה להבדיל בינם לבין חרסיות קדומות יותר, שאותן הם מכסים   01-זבולון, שבו אין חול קבור, עוביים גדול מ 

 (010°0( )תמונה 111.)צביאלי, 

 

 . מפרץ חיפה.010.0

; 111.מיפוי הסדימנטים על פני קרקעית המפרץ נסמך על קידוחים בקרקעית הים ומדגמים מפני השטח )צביאלי,  

(Bakler, 1975, 1976; Bruins, 1975, 1976; Ben-Avraham et al., 1998   ומידע משלים מסיקורים ומחקרים גיאופיסיים

(Hall and Bakler, 1975; Hall, 1976; Ben-Avraham et al., 1998; Sade, 2006)0 

(:           0106אזורים )תמונה    .-טיפוסי סדימנט, המתרכזים ב   .-קרקעית מפרץ חיפה ומערב בקע הקישון מכוסה ב 

מ', שיפוע   1.ק"מ )עד עומק מים    06.-)א( רצועת חולות נילוטיים רחבה, שפניה חלקים, ההולכת ונעשית צרה מ 

מ', שיפוע   06-ק"מ )עד עומק כ   0-( באזור הכניסה של החולות הנילוטיים אל המפרץ מול העיר חיפה לכ 10.4הקרקעית 

המשכם הדרומי של   –חוף  -ימיים מקבילי -(; )ב( אזור רכסי כורכר תת 111.( מול שפכו של נחל נעמן )צביאלי,  10164

משטח המפרץ   ./.-בחלקו הצפוני של מפרץ חיפה, אשר משתרע על פני כ  –רכסי חוף הגליל המערבי ומפתנו היבשתי 

ק"מ רוחב(. המרזבות בין רכסי הכורכר נתמלאו בחלקן בחולות קוורץ וקרבונט; )ג( קרקעית   °-ק"מ אורך, כ   01-)כ 

גרגר, המשתנים מחול טיני בשולי -( מכוסה בסדימנטים דקי 4..10המפתן היבשתי במערב בקע הקישון )שיפוע ממוצע  

 (,Neev et al., 1970; Nir, 1973, 1980, 1984; Denekamp and Rohrlichהמפרץ לטין חרסיתי במפתן היבשת החיצוני 

ק"מ בלבד, שאפיקיהם חתורים במעלה המדרון היבשתי, משננים את קצה  .-. ראשי קניונים, המרוחקים זה מזה כ1978)

 (0 0100מ' )תמונה  011-המפתן היבשתי בעומק כ

מ'  01ימיים מופרדים על ידי תעלות )מרזבות( צרות ועמוקות אותרו ומופו בעומקי מים בין -ארבעה רכסי הכורכר תת

ק"מ. סלעי הכורכר הבונים אותם עשויים קוורץ  006-(. רוחב הגדול שבהם מגיע לכ0101-ו 0106, 0100מ' )תמונות  6.-ל 

נילוטי וקלציט, שמקורו בפאונה ומיקרופאונה החיות בים רדוד )צדפים זעירים, קוצי קיפודים, פורמניפרה ואצות בעלי 

שלד קרבונטי(. הסלעים בדרך כלל מלוכדים, קשים ובעלי גרגר בינוני עד גס. קרום ביוגני קרבונטי קשה מאוד עוטף 

ומצפה אותם. שבריהם )חלוקים וחולות קרבונטיים גסים( וחולות קוורץ נילוטיים דקים, אשר מצאו את דרכם לאזור 

הרכסים, נלכדו והצטברו בתוך התעלות הצרות והעמוקות שבין רכסי הכורכר, והם ממלאים אותן בחלקן. רכסי הכורכר          

החוף בשולי הגליל -ימיים מקבילי -ימיים במפרץ חיפה הנם שלוחות דרומיות של רכסי הכורכר היבשתיים והתת -התת

 010°0°0-ו .010°0המערבי, והם נידונים בפרקים 

אפיקיהם של נחלים קדומים, אשר חתרו בתוך מפרץ חיפה בעבר, לפני הצפתו, ונמשכו למרחקים ארוכים, זוהו 
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בחתכים סייסמיים רדודים שבוצעו בתחום נמל המפרץ 

ג'(, והסדימנטים הממלאים אותם 0606המתוכנן )תמונה 

א', ב'(. לדעת 100.נדגמו בקידוחים )צביאלי ושות',  

א', ב'(, בתקופות הפלייסטוקן 100.צביאלי ושותפיו ) 

המוקדם והתיכון חתר נחל הגיבורים )ואדי רושמיה(, 

מ'( ועמוקה        °11-היורד מן הכרמל, תעלה רחבה )כ 

ק"מ בקרקעית המפרץ )עמק   °-מ'( לאורך כ   1.-)כ 

מזרח -הקישון דאז(. התעלה נמשכת מהחוף לצפון 

בתוואי מקביל לרכסי הכורכר הטבועים במפרץ, וכיום 

מ' מתחת לפני הים )עקב שקיעתו   °6-11-היא קבורה כ 

(. בתקופת 00.פרק    –הטקטונית של בקע הקישון  

הפלייסטוקן המאוחר חתר נחל קישון תעלה משלו, 

מ' מתחת לפני הים, בכיוון   01-°.הקבורה כיום בעומק  

מ', עומק              11.-ק"מ )רוחב כ   .00-דומה לאורך כ 

 מ'(. 6-כ

אפיקיהם של הנחלים קישון ונעמן של סוף הרביעון 

חתרו תעלות ופערים, אשר חוצים את רכסי הכורכר 

(. נחל קישון חתר תעלה רחבה 0101הטבועים )תמונה  

ד -ומתפתלת בכיוון צפון  ָהאּונְּ סְּ מערב בתוך שונית פֹוקְּ

(Foxhound)  (. אפשר שתעלה זו עוקבת אחרי קווי העתק מקבילים בכיוון דרום0101בחלקו הדרומי של רכס עכו )תמונה

 –. יתכן שאפיק שני של נחל קישון, או של אחד מיובליו )נחל סלמן?  (Sade, 2006)צפון, אשר חוצים את רכס הכורכר -

(, חתר את תעלת בת גלים, שברוב אורכה היא מקבילה לחוף הדרומי של המפרץ, עד מוצאה אל הים הפתוח 0600תמונה 

 Eytam, 1988; Eytam; 0666מ' למרגלות מדרגות שקמונה והתשבי בהמשכו הטבוע של ראש הכרמל )שמר,  °1בעומק 

and Ben-Avraham, (1992    (. שדה 0100-ו   001; תמונות  .010)פרק  (Sade, 2006) ,  שניתח את תבניות הפיזור

(backscatter)  אלומתי מקרקעית המפרץ, מצא שהסדימנטים הדקים, היוצאים משפכו של נחל קישון, -של הדי מדהד רב

 מתפזרים בחלקו הדרומי של מפרץ חיפה, שוקעים על קרקעיתו ומתערבבים בחולות המכסים אותה.

משונית פוקסהאונד )תמונה    (Akko Ledge)נחל נעמן חתר תעלה בתוך רכס עכו, והפריד את בליטת )או ֶאֶדן( עכו 

ּבֹוט 0101 , אך לא ברור אם הוא זרם צפונה אל הפער שבין (Talbot)(. אפיק הנחל המשיך במרזבה שבין רכס עכו לרכס ַטלְּ

נֹון  ּבֹוט(Vernon)רכס טלבוט לרכס ֶורְּ  0 (Sade, 2006), או דרומה עד הקיפו את רכס ַטלְּ

 

 . חוף הגליל המערבי010°

 . מורפולוגיה010°00

ק"מ מבליטת עכו עד כף ראש   1.לאורך  (, המתמשך  000תמונה    –הצפוני בצד הים  חוף הגליל המערבי )המחוז  

(. המורפולוגיה 0106מזרח, הוא תא חופי עצמאי בעל משטר סדימנטרי משל עצמו )פרק  -014-0.4-הנקרה בכיוון צפון

חופית. חוף הגליל -החופית שלו שונה מזו של החופים מדרום לכרמל, אשר נשלטת על ידי תנועת החול הנילוטי האורך 

תחום מדרומו בהעתק אחיהוד, הנמשך לאורך נחל חילזון מהר שגור במזרח עד לקניון חילזון במדרון היבשת מול מפרץ 

)תמונה )  (Kafri and Ecker, 1964, אשר מפרידו מבקע הקישון  Hall, 1976; Almagor, 1993); 0661חיפה במערב )סיון, 

 (Achmon and Ben-Avraham, 1997; Matmon(. לחלקו היבשתי של העתק אחיהוד, שהיה פעיל בתקופת הפליוקן0100

(et al., 2003  מורפולוגי  , אין ביטוי(Zilberman et al., 2011)  0 גבולו הצפוני של חוף הגליל המערבי הוא העתק ראש

 

. פערים ותעלות שהנחלים קישון ונעמן חתרו ברכסי 1.06תמונה 
ימיים במפרץ חיפה )מפת איזופך של מילוי -הכורכר התת

 ( מונחת על הדמיה1976) Hallהסדימנטים מתוך 
 Sade, 2..60(מתוך  –אלומתית של קרקעית הים -רב
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סולם צור )כף ראש הנקרה(, המתנשא יותר         –ראש הנקרה. קצהו המערבי  -הנקרה, הנמשך הימה לאורך רכס אָדמית 

בולט הימה כשהוא בוהק למרחוק בצבעו הלבן ונמשך לאורך חלקו העליון של קניון אכזיב   –מ' מעל פני הים    11-מ 

ימיים אכזיב מדרומו וצור -ק"מ הימה, והוא תחום על ידי הקניונים התת  00-ימי. חוטמו הטבוע של הכף מזדקר כ-התת

 (0 0)פרק  (Almagor and Hall, 1984; Almagor, 1992a, b, 1993)מצפונו 

ק"מ לפני ראש הנקרה. המפתן היבשתי מול בקע   °-ק"מ בעכו לכ   1-מישור החוף בגליל המערבי מצטמצם מכ 

. 10.4-101ק"מ מול ראש הנקרה, ונוטה מעט מערבה בשעור    00-ק"מ מול עכו וכ   0°-הקישון והגליל המערבי צר, כ 

ימי, אותרו -שלושה רכסי כורכר טבועים עיקריים, שראשיתם במפרץ חיפה וסופם בשלוחת ראש הנקרה וחוטמה התת 

 (,Hall, קרקעית מפרץ חיפה Hall and Calvo, 2005)  –; הדמיה ספרתית  11°.; סנה,  0661ומופו במישור החופי )סיון,  

(1976; Sade, 2006    ,0661ומפתן היבשת מול חוף הגליל המערבי )סיון ;Eytam, 1988; Eytam and Ben-Avraham, 

(1992; Sade, 2006    (. נוספים על אלה שני רכסי כורכר קבורים קצרים, מקבילים לאחרים, 0100-ו   .00)תמונות

האחד לאורכו של קו החוף והשני           –מזרחי של עמק זבולון  -שמתאריהם אינם מובהקים, אשר אותרו בחלקו הצפון 

(, שביצע סיקור סייסמי במפרץ חיפה, 0616(. לוי )0.0.-ו 001., מידע בע"פ( )תמונות 116.ק"מ מזרחה לו )צביאלי,  .-כ

דיווח על רכסי כורכר נוספים הקבורים מתחת לקרקעית הים במערב המפרץ. כמו כן, במפתן היבשת החיצוני, בעומק  

רכס ”   –בודדים גדולים אך שונים באופיים מרכסי הכורכר האחרים, שטיבם אינו ידוע  “  רכסים ”מ', אותרו שני  1.-°1

חוליות אחרים -א'(, הזהה בהופעתו לגופים דמויי.010-ו 0100אכזיב )תמונות -המקושת מול חוף שבי ציון“ בוסתן הגליל

( ועל גבי מדרגת חיל הים מול 0.0.-ו 001.; תמונות .0.0.-ו 0.0°.פרקים  –שמופו מול חוף הכרמל הצפוני )רכס מערות 

 (Eytam, 1988; Eytam andמול גשר הזיו, הנראה כמישורת חלקה מורמת מעט מסביבתה “  רכס שעל ” ראש הכרמל, ו 

(Ben-Avraham, 1992; Sade, 2006    ראה בו כורכר )מידע “,  רכס בוסתן הגליל ” (. א' גלילי, שצלל אל  0100)תמונה

( מופיעים כשורה 0101-ו   0101תמונות    –(. מחשופי כורכר מגיל פלייסטוקן מוקדם )תצורת כורדאני  010000.100בע"פ, 

(, ובמחשופים 0100של מספר קטן של תלים ומחשופים קטנים בעמק זבולון ובמישור החופי הדרומי של הגליל )תמונה  

 (, והם אינם נדונים בעבודה זו. 11°.; סנה, 0661; סיון, .061קטנים בודדים בשוליהם ובתוך כמה מאפיקי הנחלים )לוי, 

כבחופי ישראל שמדרום 

י  ס כ ר ם  ג  , ל מ ר כ ה ש  א ר ל

הכורכר בחוף הגליל המערבי 

כאלומה ההולכת  ם  נמשכי

ה   נ ו פ צ ה  ר צ ת  י ש ע נ            –ו

כ  ה         °-מ פ י ח ץ  ר פ מ ב מ  " ק

ק"מ בראש הנקרה. הרכס  .-לכ

י   ח ר ז ן   –המ ו ר ב ע ס  0רכ 1 0 0 

מתמשך במישור   –היבשתי  

ק"מ   .-חוף הגליל המערבי כ 

ק"מ )בצפון(   0)בדרום( עד  

מזרחה לקו המים. ראשיתו 

מערב -ברכסים הקבורים בצפון 

עמק זבולון. הרכס מתנשא 

מ' מעל סביבתו   01-6לגובה  

 

 
 . סדר השכבות של תקופת הרביעון וגיליהן בחוף הגליל.1.07תמונה 

 (19960השכבות הנדונות בכתוב צבועות )מתוך סיון, 

 מרזבה מזרחית רכס עברון רכס עכו איים

 הולוקן
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 קו המים כיום

 מערב מזרח

 דרגה

 

 נחליאלי

 יסף געתון

 קרקע
 נהריה

 חדרה
 כורכר 

 כורכר יבשתי

 כורכר ימי

 חוף-אבן

 חול לא מלוכד

 חמרה

 חרסית ימית

 חלוקי נחל

 כורכר הולוקני

 

 

 

 

 

 
 רגבה

 עכו 
 עכו

 נס עמים

 כורדאני

 רגבה

 עברון

 

_________________________ 
 

(, שחקרו את האזור הזה, קראו לקטעי הרכסים השונים ביבשה ובים בשמות שונים. קטעי רכס אלה 1811) Eytam-ו  (Hall, 1976)הול  1.01
החוף -השורות מקבילות   3חוף רציפים, הבולטים על פני המישור החופי וקרקעית הים. בעבודה זו כֻּּנּו  -הם חלקים של רכסי כורכר מקבילי

 0 1.01בפרק  1.01הערת שוליים (, וראו גם 1.01עברון, עכו ואכזיב )תמונה של קטעי הרכסים העיקריים, ממזרח למערב, בשמות 
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מ' בחוף הגליל;   1.-1.)רום  

מ' בעברון ודרום °1רום מרבי 

מזרח נהריה( ורוחבו מגיע    -

מ'. רכס עברון נחשף   611-לכ 

ר  כ ר ו כ ת  ו גבע ל  ה ש ר כשו

ק"מ אורכן,   ., עד  מאורכות 

ידי אוכפים  המופרדות על 

שבהם זורמים נחלי חוף הגליל 

 (0 0100מערבה )תמונה 

מרזבה, שהולכת ונעשית 

מ'   11.-צרה צפונה )רוחבה כ 

מ' סמוך   611-על יד עכו וכ 

כס  ר ן  בי דה  מפרי  , לבצת(

ממערב   0100עברון לרכס עכו 

לו. אורך חלקו הדרומי של 

(. 0101מ' מעל קרקעית המפרץ )תמונה    .-1ק"מ והוא מתנשא    006-ק"מ, רוחבו כ   6-רכס עכו, הטבוע במפרץ חיפה, כ 

( ונמשך באופן מקוטע צפונה .0600-ו   06000,  0101תמונות    –הרכס נחשף בקצה הצפוני של מפרץ חיפה )בליטת עכו  

מ' )בחופי חצרות יסף   .06-0לאורך קו החוף. קו החוף חותך את הרכס החופי הזה, שגבנוניו הגבוהים מתנשאים לרום  

( הותיר גידודו 0100ואכזיב(, לאורך קטעים אחדים ויוצר חופים סלעיים. בקטעי החוף שלאורכם נמשך רכס עכו )תמונה 

הוא נחשף   –בעיקר את שיפולי הרכס המזרחיים. לאורך רובו של חוף הגליל הרכס נמוך מאוד, וכמעט שאינו ניכר  

בגובה פני הים או שהוא קבור תחת מעטה חול דק. לאורך קו המים בקטע שבין עכו לחצרות יסף רכס הכורכר אינו אלא 

מ' מעל פני הים, נמשכים לאורך קטעים   °שמזקפיהם מגיעים עד גובה  “,  צוקיים ” מ'. חופים    0-.מעין סוללה בגובה  

ק"מ.   .006-00נמשכים לאורך    –ראש הנקרה  -נחל בצת ומשרפות מים -חופי תל אכזיב  –אחדים בלבד. הארוכים שבהם 

התפתחו צנירי גלים עמוקים וגבוהים (, ולאורכם  0100°-ו   6016יתד רבים )תמונות -מזקפי החוף מפורצים על ידי מפרצי

ב'(. בחזית רבים מהמזקפים מוטלים גושי סלע גדולים שהתמוטטו מהם. ממדרונו המערבי של הרכס 6011)תמונה  

מ' מהחוף, אשר מהם בולטים איים סלעיים זעירים עד   1.המגודד נותרו טבלאות גידוד ושרטונות, המשתרעים למרחק  

(. במקומות שונים חודר הים .601מספר מטרים מעל פני הים. הכורכר קרסטי מאוד ומלא סדקים ומשפכים )תמונה  

 לסדקים אלה וחותר בכורכר מנהרות וארובות.

מתלכדים מול עכו  Hall, 1976) –ק"מ  0-מ' ורוחבם כ 01-0°שני הרכסים המערביים הטבועים במפרץ חיפה )גובהם 

(. 01000-ו   0101,  0100הנקרה )תמונות  נמשך צפונה עד ראש  אשר    –  0100ב רכס אכזי –ק"מ מהחוף  .-לרכס טבוע אחד כ

מ'   6-6מ' צפונה לאכזיב, והוא מתנשא לגובה    61.-מ' מול שפך נחל יסף עד לכ   111-הולך ונעשה צר צפונה מכ הרכס 

. בדרומו, מול Eytam, 1988; Eytam and Ben-Avraham, 1992; Sivan and Galili, 1999); 0661מעל קרקעית הים )ִסיָון, 

נחל יסף, הרכס מכוסה בחול, אך חלקו הצפוני חשוף. ככל שמצפינים נעשה מדרונו המערבי הפונה לים תלול -חוף עכו

איים קטנים מול אכזיב )שוניות אכזיב   1-יותר ושיאי הרכס הטבוע מתקרבים אל פני המים. הם בולטים מעל פני הים כ 

המקורי של האיים אינו ידוע, (. גובהם 01000ותכלת( )תמונה והאיים שגביון ואכזיב( ומשרפות מים )איי נחליאלי, שחף 

ב'(. באיים אין כמעט צמחיה יבשתית 0611שכן כריה מסיבית של כורכר כבר בעת העתיקה הנמיכה אותם מאוד )רבן,  

 –(, הוכרזו כשמורת טבע  110.דונם )אורטל,    00.משום שהם מוצפים לעתים מזומנות. האיים, ששטחם הכללי הוא  

 השמורה של איי חוף ראש הנקרה. 

רגולרי ובלתי רצוף        -מ' אורכו( ורדוד נמצא במרזבה מול חצרות יסף, וכן גם רכס מערבי אי   °11רכס ביניים קצר ) 

 

 . חתך גיאולוגי לאורך חוף הגליל המערבי: התרוממות, שקיעה והטיה1.09תמונה 
 חוף, שמתחככות זו בזו, בעקבות העתקה רוחבית-של רצועות סדימנטים ניצבות

 צפופה ותנועה אופקית בחוף הגליל המערבי. החצים האדומים מציינים את
 כיווני התנועה האנכית. שמות ההעתקים כתובים במאונך לרגלי ההעתקים

 Sivan and Galili, 19990()מתוך 
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 (Eytam,19880; 0661שבי ציון )ִסיָון, -ק"מ מול חוף עכו 06.-6-כ

 

 . הסדימנטים בחוף הגליל המערבי .010°0

כן את שמותיהן וגיליהן )תמונה גם  קבעה  (, אשר  0611סדר השכבות ברכסי הכורכר בגליל הוגדר על ידי סיון ) 

כבפלשת, השרון וסף הכרמל, השכבות מייצגות מחזורים סדימנטריים של חוליות, שנתאבנו לכורכר, וקרקעות (0 0101

בד באי התאמה על -חוליים חומים אדומים )חמרה(, שהתפתחו על פני החולות. החתך הרביעוני )חבורת כורכר( בגליל ִנרְּ

רביעוניות גדועות מגילים סנון )חבורת יהודה( עד סוף ניאוגן )תצורת יפו(. עובי יחידות הכורכר -גבי יחידות קדם 

הקרקע. עובי היחידות האלה ואופי -ורובו בתת –מ'  °1-61הוא אינו עולה על  –והחמרה דק מזה שמדרום למפרץ חיפה 

השתרעותן בחוף הגליל ובמישור החופי שבעורפו משתנים מאוד: שכבות עבות יחסית ממלאות שקעים טופוגרפיים 

(. יחידות הכורכר 0101אחדות מהן חסרות )תמונה  בעוד ששכבות דקות מכסות רומים טופוגרפיים, ובמקומות רבים  

)ב(. קרקעות החמרה, החוצצים בין יחידות הכורכר .10°0בחוף הגליל המערבי עשויות קלקארניט, והן מתוארות בפרק  

ס"מ(, ובאזורים נרחבים הם נשטפו ולא נותרו מהם אלא ציפויי צבע אדום בגג הכורכר  1-1.ברצועת החוף, דקים מאוד )

החתך החשוף, הִמגוון הליתולוגי הרב (. מכלל  1006שמתחתם, כיסי חמרה רדודים ומילוי של סדקים בכורכר )תמונה  

 מ'.  6ביותר מצוי ברצועת החוף, ועוביו באזור זה אינו עולה על 

ממזרח לרכס קרקעות סחף, שעוביים אינו עולה על כמה עשרות מטרים, מכסים את המישור החופי )שפלת החוף(  

עברון, וגם את המרזבה שבין רכס זה ורכס עכו החופי. הקרקעות בשפלת החוף מכילים חרסיות חומות עד שחורות 

מ'. במחצבת עברון, מעט מזרחה מרכס עברון  .-.וטיטים )גרומוסול(, שבהם מצויים פה ושם שכבות חלוקים בעובי עד 

י צור ועצמות יונקים מהתקופה הפליאוליתית התחתונה בתוך שכבת 16111./01.011)מרכז המחצבה בנ"צ  (, נתגלו כלֵּ

יי  לֵּ מ' )איסר   .-.( מתחת לכיסוי של קרקע סחף, חלוקים וקרקע אדום בעובי  .°0.0פרק  –קרקע חרסיתי הידרומורפי )גְּ

 ,Issar and Kafri, 1969, 1972; Prausnitz and Ronen; 0616; רונן ופראוסניץ,  .061כפרי,    ; .061דן,    ; .061וכפרי,  

1994 .,et al1977; Ronen and Amiel, 1974; Gilead and Ronen, 1977; Ronen, 1991; Tchernov    ואחרים(. בדיקות

)בִשנֵּי יונקים( הראו שגילה של שכבת הקרקע התחתונה הוא  ERS2.5)בקרקעות( ובשיטת  06.גיל בשיטת הלומיניסצנסיה

וגילה של שכבת הקרקע העליונה הוא  Middle Acheulian) –אלפי שנים קדום להיום )תרבות אשלית תיכונה  161לפחות 

. הקרקעות הממלאים את המרזבה (Porat and Ronen, 2002)אלפי שנים קדום להיום )תרבות אשלית עליונה(    11.-כ 

 ,Inbar and Sivan; 0610; סיון,  .061המערבית מכילים גם כן חרסיות אסטואריות, שבהן קונכיות ימיות )אבנימלך,  

ָהִריים, שבהם שבלולי מים מתוקים וחרסים רבים וקרקעות    1984) בצתיים )בעלי תכולה גבוהה של חומר אורגני( ונְּ

 (06100; סיון, 0616; קומורניק ושות', .061, .06°מהתקופה הרומית )אבנימלך, 

סטרטיגרפי -על סמך מיקומו הכרונו   –הסלעיים מכוסים בטלאים של חול מנושב צהוב עד חום, שגילו  חופי הגליל 

כגיל החול המנושב )חולות חדרה( במישור החוף שמדרום   –(  0101-ו   0101מעל ליחידת הכורכר העליונה )תמונות  

מ'. במקומות רבים, בייחוד  006(. עובי החול בדרך כלל אינו עולה על 0661( )סיון, 600; טבלה 60.01למפרץ חיפה )פרק 

יתד קטנים ובגומחות קטנות בחזית מזקפי -בתוך מפרצי בחופים חגורים בטבלאות גידוד, החול דק )לרוב הוא מצטבר  

מ'( חודרים לפתחי הנחלים, בייחוד   °-6ברוב העונות. חולות מנושבים בעובי מספר מטרים )עד  החוף( או שהוא חסר  

בשפך נחל בית העמק )חוף שבי ציון(, משני צדי שפך נחל געתון )קודם לבניית מוצאו( ובפרצות הגדולות יותר של 

(. כמו בחופים מדרום לכרמל, מוצאי כל הנחלים סתומים בחול של רצועת הליחוך 0661שפכי נחל כזיב ונחל בצת )ִסיָון, 

פרט לשעות זרימה חורפית חזקה. לשום נחל אין דלתא, ורק נחל כזיב, ששפכו הקדום מדרום לאכזיב ִנטש והוא נשפך 

ס"מ   1.-(, מביא צרורות וחלוקים, שקוטרם מגיע לכ 0106כיום על גבי טבלת גידוד רחבה וחצובה מצפון לאכזיב )פרק  

 (0 0101)באפיק הנחל, סמוך למוצאו, יש אף חלוקים גסים מאלה( )תמונה 

החוף בצפון מפרץ חיפה )אזור עכו( הם חלקיקים ביוגניים -מהחול סמוך   068-מחולות חוף הגליל וכ   61-118-כ 

שלדי בעלי חיים, אצות ורסיסי סלע, אשר נשברו ונותקו מהקרום הביוגני העוטה את רכסי רסק    –ממקורות מקומיים  
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; ניר, .061; באומן,  .061,  .06°הכורכר הטבועים, השתפשפו וגולגלו בשעור זה או אחר והובאו אל החוף )אבנימלך,  

מהחול הוא   1-018.-מ"מ(. רק כ   106-10.6גרגר ) -. המקטע השכיח הוא חול בינוני Eytam, 1988);  0661; ִסיָון,  0611

ֻמָּין היטב )באומן,    10.6-100.6גרגר ) -חול קוורץ דק  (. חולות אלה מכסים את השקעים 0661; ִסיָון,  .061מ"מ(, מְּ

והתעלות שעל רכסי הכורכר ובשטחים סלעיים אחרים, ואף חלק מן המרזבה שבין רכס החוף לרכס הטבוע שממערבו 

ס"מ   1ראה להלן(. הבליה של רכס הכורכר הותירה גם רסיסי כורכר )עד  –)עד למרחק של כמה מאות מטרים מקו המים 

 (side scan sonarצד -מערב לאיי אכזיב. ברישומי מדהד -קמ"ר( מצפון   .-גודלם(, אשר התפזרו על שטח נרחב )כ 

(sonographs    מ'(   0ניכר החול הביוגני שעל קרקעית הים בגלונים רחבים )אורך גל עדEytam and Ben-Avraham,) 

(19920 

 Emery and Neev, 1960; Eytam and;  0661; ִסיָון,  .061,  .06°אבנימלך,  גרגרי הקוורץ הובאו מדלתת הנילוס ) 

Ben-Avraham, 1992 מרביתם הוסעה, כנראה, דרך המרזבה שממזרח לרכס החוף בסביבות עכו בעת שהיא היתה .)

ב'(. ִסיָון     0.1.תמונה  ;  .0.0.פרק  (   Inbar, 1984; Inbar and Sivan, 1984);  0610מוצפת ומחוברת למפרץ חיפה )ִסיָון,  

אלפי שנה קדום להיום   0.1-ל   011מ' בתקופה שבין    °-6( סבורה שהרצועה הרוחבית של עכו, אשר התרוממה  0661( 

(, 0100)תמונה    (Hall, 1976)( לאורך העתק אחיהוד, המפריד את חוף עכו ממפרץ חיפה  1אקלימית  -)דרגה איזוטופית 

חסמה את הובלת החולות מן הדרום וכלאה אותם במפרץ חיפה. לדעתה, יש בכך גם להסביר את אחוז חול הקוורץ 

הגבוה בשכבות הכורכר הקבורות במפרץ חיפה ועמק זבולון והתמעטותו החריפה בחוף הגליל ובשכבות הכורכר מצפון 

הגרגר המגיעים אל מפרץ חיפה כלל אינם ממשיכים -(, החולות הנילוטיים דקי 111.להעתק אחיהוד. לדעת צביאלי ) 

במסעם צפונה. הם מוסעים מזרחה אל חלקו הדרומי של מפרץ חיפה וַבהמשך לאורך חופי הקריות עד מפרץ עכו, ואלה 

כיום   (0 0101; תמונה  106אשר מגיעים אל תחום רכסי הכורכר הטבועים במפרץ נלכדים בעמקי האורך שביניהם )פרק  

כמעט ואין הספקת חול קוורץ לחופי הגליל המערבי, ואין השלמה של מלאי החולות, אשר נכרו מהחופים לצורכי בניה 

 (0 0611; ניר, .061; שחר, .061)ניב ושות',  061°בכמויות גדולות עד 

חוף, היוצרת חגורות רחבות, עבות ורצופות -לכל אורכו של חוף הגליל המערבי ישנה התפתחות מרשימה של אבן 

(. הן .010  תמונה ;  °0006של דרגשים במבנה רעפי לאורך עשרות, ולעתים מאות מטרים בקטעי החוף החוליים )פרק  

מ',   01-( וצפון נהריה )רוחב כ 01001תמונה    –מ'    0-מ', עובי למעלה מ   1.-מפותחות ביותר בחופי שבי ציון )רוחב כ 

חוף, אשר -ב'(. אבן °001מ', מצפה כורכר בחופים הסלעיים )תמונה    0-חוף, שעובייה למעלה מ -ס"מ(. אבן 11עובי עד 

במקומות אחדים, בייחוד בקרבת נחלים, לכדה חלוקי גיר, צור, כורכר ואף חרסים, נחצבה בעבר בהקף נרחב לצורכי 

 (0 0101-ו 0106בניה )תמונות 

רצועת חוליות, אשר נושבו 

אלפי   .-.מהחוף ונצברו במשך  

(, 0661השנים האחרונות )ִסיָון,  

משתרעת בעורף החוף משבי 

ציון עד אכזיב, ורוחבה מגיע     

מ'. אונות חול מנושב   111-ל 

מתפשטות מהחוף גם למרזבה 

מזרח לעכו, באזור בוסתן -מצפון

חצרות יסף, ומכסות את -הגליל 

המזרחי )רכס עברון רכס הכורכר 

 ,Eytam–או רכס חוף הגליל  

, שבדרומו מצוי תל עכו 1988)

(, וכן באזור משרפות 0610)ִסיָון, 

 
 

 
 

 החוף הנטויים,-מבט צפונה: לוחות אבן –. מחצבת משרפות מים 1.09תמונה 
 שנותרו בתום החציבה )תמונה פנימית(. שולי המחצבה לא נחצבו ונותרו כקיר מגן

 ;Cc-by-sa-3.0 ,101202.12  מהצפת גלי הים. )צילום: ויקישיתוף, שועל 
 (7012019990תמונה פנימית: 
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גרגר -לחול בחופים והוא דק ראש הנקרה. החול המנושב ביוגני ברובו, אך הוא מכיל כמות קוורץ גדולה יחסית  -מים 

(. כיום נשתבשה המורפולוגיה המנושבת בגלל כריית החול, 0661; ִסיָון,  .061וממּוין טוב יותר מהחול בחוף )באומן,  

 עיבוד חקלאי ופעולות בניה. 

 

 . העתקים בחוף הגליל המערבי.010°0

; 0611העתקי הגליל המערבי נמשכים מערבה )הימה( מתחת למשקעי הסחף והקרקעות במישור החוף )מירו,  

 Gvirtzman, 1969/70; Gvirtzman and Buchbinder 1976; Gvirtzman and Klang, 1983;0661; ִסיָון, 0661גבירצמן, 

(Mero, 1983; Sivan and Galili, 1999; Fleischer and Gafsou, 2003  ומתחת ובתוך כיסוי הטין והחרסית במפתן היבשת

(Klang and Gvirtzman, 1987; Eytam, 1988; Eytam and Ben-Avraham, 1992; Almagor, 1993; Sade, 2006)   פרק(

 (Sade, 2006)(. ההעתקים חוצים את רכסי מפרץ חיפה ואת רכס אכזיב מול חוף הגליל המערבי 0100-ו .0.; תמונות 00.

. הם מחלקים את מישור החוף ואת (Almagor, 1993)וממשיכים אל מעבר לקצה מפתן היבשת בתוך המדרון היבשתי  

ק"מ(, אשר נעו אופקית האחת ביחס לאחרות. התנועה   0-.חוף מקבילות וצרות ) -מפתן היבשת לסדרת רצועות ניצבות

נמשכה בתקופת הפלייסטוקן, ואף במשך תקופת ההולוקן. החיכוך בין הרצועות הנעות גרם להתרוממותן, שקיעתן ו/או 

 (0 0101נטייתן יחסית זו לזו )תמונה 

בגלל משקעי הכיסוי קשה מאוד לעקוב אחרי ההעתקים במישור החוף של הגליל המערבי והתבליט שהם יוצרים. 

הקבורה מתנוחתן הטופוגרפית והסטרוקטורלית של השכבות “  הרצועות האורכיות ” ניתן להקיש על קיומה של תבנית  

אלפי שנה   10-001-ו   ..0,  0.1-0°1מתקופות הפלייסטוקן המאוחר וההולוקן. שכבות כורכר מגיל פלייסטוקן מאוחר ) 

, בהתאמה( נחשפות ברומים טופוגרפיים .600-60-ו   106,  .100-10אקלימיות  -דרגות איזוטופיות   –קדום להיום  

(, 101לפנה"ס( )תמונה    1-וסטרוקטורליים גבוהים בגושים שהתרוממו, בעוד שכורכר צעיר, שנסתלע אחרי המאה ה 

חוף מתקופת ההולוקן מצויים ברומים טופוגרפיים וסטרוקטורליים נמוכים בגושים ששקעו )ִסיָון, -חולות מנושבים ואבן

 (0 0101)תמונה  .010(0661

במפתן היבשת נצפה היטב חלק מן ההעתקים 

(. 01001הרוחביים בתצלומי אוויר )תמונה  

ההעתקים האלה והתבליט שהם יוצרים ברורים 

מאוד בהדמיות, אשר הופקו ברזולוציה גבוהה 

אלומתי במפרץ חיפה ומול -מנתוני המיפוי הרב 

)תמונה    (Sade, 2006)חוף הגליל המערבי 

בולטת “  הרצועות האורכיות ” (. תבנית  01000

במפרץ חיפה, ובייחוד במפתן היבשתי מול 

 . המחצית הדרומית של חוף הגליל המערבי

החוף במפתן -כאמור לעיל, ההעתקים ניצבי 

נכון ממשיכים במדרון היבשתי, שבו -היבשת אל 

מתפתחים לאורכם קניונים ימיים, החותרים 

במעלה המדרון, אשר ראשיהם משננים את קצה 

המפתן היבשתי. הגדול שבהם הוא קניון אכזיב, 

אשר חתר עמוק בתוך המפתן היבשתי וראשו 

 (,Almagor, 1992a, bק"מ מהחוף   .0.מגיע עד  

_________________________ 
 

שלל תנועות טקטוניות רוחביות בחוף הגליל מנימוקים טקטוניים, סטרטיגרפיים, פציאליים וגיאומורפולוגיים, אך  (Sneh, 2000)סנה  .1.0
חוף פעילים, הנמשכים מהחוף אל מפתן היבשת, מצביעים בברור -אלומתי ברזולוציה גבוהה וצילומים של העתקים ניצבי-הוא שגה. מיפוי רב

 (0 .1.01-ו 1.011, .1.01)תמונות  (Sade, 2006)על תנועה טקטונית של רצועות סדימנטים, המתחוללת לאחרונה לאורכם 

: )א(. ההעתק, שלאורכו נמשך האפיק הטבוע . העתק עמקה.1.01תמונה 
של נחל בית העמק, קוטע את גדמי הכורכר החוגרים את החוף. רצועת 

חוף רחבה נמשכת לאורך קו המים משני עבריו בין שובר הגלים -אבן
(; )ב( העתק עמקה חוצה את 601101977בשבי ציון ושפך הנחל )תצ"א, 

 Sade, 2..60(אלומתי מתוך -רכס אכזיב )סונוגרמה של מדהד רב

 א 

 ב
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 (01000)תמונה  1993)

חלק מנחלי הגליל )נחל יסף ונחל בית העמק לכל אורכם, נחל בצת בחלקו העליון( עוקבים אחרי קווי ההעתקים 

(. לאף אחד מנחלי הגליל המערבי המגיעים 0100; תמונה  00.במישור החוף, שחוצים את רכסי הכורכר החופיים )פרק  

אל הים אין פער גדול, ולאורך החוף יש בסך הכל שני מפרצים קטנים משני עבריה של בליטת אכזיב. האחד הוא מפרץ 

רדוד מדרום לבליטה הסגור מצד הים על ידי שרטון סלעי במוצאם העתיק של הנחלים כזיב ושעל )כיום שטח קיט של 

מ' לכיוון היבשה. המפרץ השני מצוי  0°1-מ' וחדירתו מזרחה כ 11-(. רוחב המפרץ כ010°מועדון הים התיכון( )תמונה 

 מ' מזרחה. °1-מ' והוא חודר כ 011-מצפון לשפך נחל כזיב. רוחבו כ

מלבד נחל געתון נמשכים כל הנחלים כאפיקים טבועים ממערב לקו המים, בדרך כלל לאורך ההעתקים בתוך 

מול עין שרה( אף חוצים את “  קניון ” המרזבה שממערב לרכס החופי, וכמה מהם )המשכי הנחלים נעמן, יסף וכזיב, וכן  

מ'(. האפיקים   1.ק"מ מהחוף )עומק    01.ב'(. אפיק נחל יסף נמשך עד  -א' 01000-ו   01001רכס הכורכר הטבוע )תמונות  

הטבועים קבורים חלקית או לגמרי תחת מרבצי חול גס וצרורות. בקטעים רבים הם חתורים בתוך סלע חשוף או לצד 

מ'(, החוצה את רכס   011-מ' יחסית לעומקה של קרקעית הים. הפער הרחב )כ  .-1מדרגות של סלעים חשופים, ועומקם 

 (,Sadeאכזיב הטבוע מול מפרץ אכזיב הדרומי, הוא המשך אפיקו הטבוע של נחל כזיב, שנתמלא אף הוא בסדימנטים 

ג'(. ההופעה של מדרגות הסלע חדות וטריות ושל גדות אפיקים טבועים שאינן בגובה אחד )עד      01000)תמונה    2006)

 –על. בתמונה הפנימית -אלומתי ברזולוציה גבוהה של מפתן היבשת מול חוף הגליל המערבי: )א( מבט-. מיפוי רב1.011תמונה 
ְטִריָּה(; )ב( מבטי פרספקטיבה של חלקו הדרומי )ג( ושל חלקו הצפוני. שטחים רדודים לא -מבט פרספקטיבה ממערב על דורבן פַּ

 Sade, 2..6 0(נגישים לספינה הסוקרת מסומנים כמשטחים בצבע כחול כהה, שבתוכם מבצבצים איי חוף הגליל הזעירים )מתוך 

 ב

 איים ג

 איים

 א

טריה       דורבן פָּ
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(, מעידה על אפיקי נחלים העוקבים אחרי קווי העתקים, .0100מ' הפרש(, החוצות את רכסי הכורכר הטבועים )תמונה  .

; עיטם   0616אשר נוצרו, או לפחות פעלו, עוד טרם עלייתו האחרונה של מפלס הים במהלך תקופת ההולוקן )גלילי,  

 Eytam and Ben-Avraham, 1992; Sivan and;0661; ִסיָון, .066; גלילי ושות', 0611; גלילי ועיטם, 0611אברהם, -ובן

(Galili, 1999.אפשר מאוד שלפחות חלק מן ההעתקים עדיין פעיל . 

ריה   חלקו הדרומי של רכס אכזיב במפרץ חיפה( מזדקר הימה בניצב לצירו צבר   –  (Patriaמאמצעו של רכס ַפטְּ

ריה    –מ'    61.,0-מ' מעל סביבתו, בתבנית קווית לאורך כ   1-1מ' וגובהו    °11סלעים, שרוחבו עד    Patria)דורבן ַפטְּ

Spur) ֶדה 01000, שהוא התו המורפולוגי היחיד הניצב לרכס כורכר אשר מופה עד כה )תמונה משער  (Sade, 2006)א'(. ֹשָ

קרבונט אשר דלפו מתוך אקווה )אקוויפר( כלואה לאורך -שסלעי הדורבן עשויים טרוורטין, ששקע ממים מתוקים עתירי

חוף שחצה את הרכס בעבר, בעת היותו חשוף לאטמוספרה, בדומה למשקעי טָרוורטין ששקעו לאורך -קו העתק ניצב 

; גלילי .061( )כפרי,  0.0°-ו   0.0°.אמות מים רומאיות דולפות )בית חנניה, קיסריה( וממעיינות במישור החוף )פרקים  

 Galili et al., 1997a, 2007; Cohen-Seffer et al., 2005 ;BibleWalks 0); אתר 11°.; סנה, 11°.; גלילי, 0611וענבר, 

החוף החשופים בחוף ובמישור החופי. -התנועות הרוחביות והאנכיות גרמו גם כן להעתקה ולסידוק בכורכר ובסלעי

חוף -(. סידוק ניצב .0100העתק רוחב קטן בודד בכורכר התגלה במחפורת הרכבת, קרוב מאוד לראש הנקרה )תמונה  

חוף -חוף אינטנסיבי מצוי בכל סלעי הכורכר ברכס החוף )רכס עכו(, באי נחליאלי ובִצברי אבן -)כיוון שליט( ומקביל 

(. 0101-ו   0101)תמונות    Sivan and Galili, 1999); 0661(, ובייחוד בכורכר רגבה )סיון, 0100°-ב' ו6016צעירים )תמונות 

החוף מכילה חרסים מהתקופות -אבן 

הרומית והביזנטית )בייחוד בגושים 

שבחוף בוסתן הגליל ואכזיב(, ומכאן 

שהסידוק צעיר ביותר. לאורך הסדקים 

התחוללו תנועות רוחביות ואנכיות. 

הסדקים ברצועת בוסתן הגליל מעידים על 

מ' ותזוזה   0-106תנועות רוחביות בשעור  

מ', ושקעים מלבניים   0אנכית בשעור  

ומעוינים )רומבוהדריים( בין סדקים, 

מ', מעידים על   01-שאורכם מגיע לכ 

תזוזות רוחביות ואנכיות ברצועת אכזיב 

(. קצב התזוזה האנכית, 0100°)תמונה  

עד   1016-אשר נמשכת גם כיום, מוערך ב 

 ש“יורמן, המכון ללימודי ים ע‘ מערב לעכו )צילום: א-מדרום‘ מ ..1-. )א( העתק אחיהוד, כ1.012תמונה 
 Sade, 2..60(; מתוך 1997(; )ב( העתק עמקה מול שבי ציון )צילום: 9..2.0502רקאנטי, אוניברסיטת חיפה, 

 ב א

 . העתק קטן בכורכר. הקווים הלבנים העבים המקבילים מסמנים1.011תמונה 
 את גגה )קצת מעליו( של שכבת החמרה המועתקת, והקו הדק המקוטע

 המקשר ביניהם מסמן את מישור ההעתקה )מחפורת הרכבת, משרפות מים,
 ; ההעתק נתגלה על ידי א' כפרי מהמכון הגיאולוגי(.701201999
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מ"מ בשנה על סמך השוואה בין רומיהן הטופוגרפיים של שכבות   .10

הכורכר העליונות ברצועות הרוחב של הגליל המערבי )ִסיָון וגבירצמן, 

0660;(Sivan and Galili, 1999 0 

כֹות לגידול  מתקני הנמל בעכו, מתקני החוף הרבים )בעיקר ברֵּ

ואחסנת דגים ואידוי מלח( והמחצבות העתיקות בכורכר לכל אורך קו 

שנה, הנמצאים כיום בערך   611,.-111,.המים בגליל, אשר נחצבו לפני  

בגובהם המקורי )לעתים נדירות הם מוצפים בים לעומק גדול                

 ,Galili and Sharvit; 0666ב'; גלילי ושרביט, 0611מ'( )רבן,  .106-10-מ 

(1998b אינם שוללים את קיום התנועות האלה, שכן שעורי התזוזה ,

האנכית במשך זמן זה קטנים הרבה יותר מהשינויים היומיים והעונתיים 

 Sivan and Galili, 1999 0); 0661של מפלס הים )ִסיָון, 

 

 . התא החופי של הגליל המערבי0106

תבנית הזרמים מול חוף הגליל שונה מאוד מזו שמדרום לכרמל 

)התא החופי הנילוטי( בגלל אופי הקרקעית )הבתימטריה( השונה של 

(, רבים מהגלים אינם 0מפתן היבשת. במפתן זה, התלול יחסית )פרק  

נוגעים )מתחככים( בקרקעית עד שהם קרובים לחוף, ולפיכך הם אינם 

מאבדים הרבה אנרגיה על ידי חיכוך בקרקעית ויצירת משברים )פרק 

ק"מ   .0.(. הקניונים הרבים, המשננים את שולי מפתן היבשת )בייחוד קניון אכזיב הגדול, שראשו מצוי במרחק  0.0.0°.

(, גורמים להשתברות חזקה של הגלים הארוכים המגיעים אל המפתן היבשתי, אשר פוגעים 0100תמונה  –בלבד מהחוף 

(. רכסי הכורכר °.0.)תמונה    (Goldsmith and Golik, 1980)חוף חזקים  -בקו החוף בזווית קטנה ויוצרים זרמי אורך 

ק"מ בלבד מהחוף )מדרום לצפון( ומופרדים  06-0.מ' מעל קרקעית הים, מצויים במרחק  6הטבועים, אשר מתנשאים עד 

( Eytam, 1988; Eytam and Ben-Avraham, 1992;  0661מ'( )ִסיָון,    .0-0°ממנו על ידי מרזבה צרה ועמוקה יחסית ) 

המחזור -את הגלים הפוגעים בחוף. הם גורמים לשבירה מוקדמת של הגלים ארוכי “  מסננים (, ” 01000-ו   0100)תמונות 

המחזור )שבסיסם רדוד ואינו נוגע ברכסי הכורכר( להגיע -)שבסיסם נתקל ברכסי הכורכר(, אך מאפשרים לגלים קצרי 

חופית משתנים -(. כיווני הזרימה האורך 0.0.06.חופיים חזקים )פרק  -ולהישבר סמוך לחוף וליצור גם כן זרמים אורך 

מזרח( כמעט מקביל לחזיתות הגלים הפוגעות בו, ולכן שינויים קטנים בזווית -.014-0-תדיר, שכן קו החוף )כיוון צפון

חופית. כמו כן, גורמת קרקעית הים -הפגיעה של חזיתות הגלים בחוף גורמים להיפוך הכיוון של הזרימה האורך 

המחוספסת של מפתן היבשת )ריבוי רכסי הכורכר הטבועים, האיים, השוניות וטבלאות הגידוד( לתמורות מקומיות 

 (010.0.-ו 010000.עוצמה )פרקים -תדירות וחריפות בכיווני הזרמים ועוצמתם וליצירת זרמי פריצה רבי

החוף בקדמת חוף הגליל גורמים להסעה -חופיים וניצבי -השינויים התכופים בכיוונים ובעוצמת הזרמים האורך 

מתמדת של חול לאורך חופי הגליל, אשר חלק ניכר ממנו אינו מגיע לחוף ומתפזר על פני מפתן היבשת הצר ומדרונו. 

העונתית היא של הסרת חול )ואף חלוקים גדולים משפך נחל כזיב( בסערות החורף ושל   (pattern)כללית, ַהמתָוה  

(. הואיל וכמות החול בחוף הגליל קטנה מאוד, הוא מצטבר כשכבה דקה על קרקעית הים .061הספקתו בקיץ )באומן, 

או כמעטה דק, המכסה סלעים וחלוקים ברצועת הליחוך, ובעיקר בשפכי נחלים. לעתים קרובות החול מסולק מן החוף 

לחלוטין ומותיר רצועת ליחוך סלעית חשופה. זו גם הסיבה מדוע הֹשרטום, שנצבר בעורף שובר הגלים המנותק בחוף 

 (010.0( )פרק 0611ניר,  – 0666-נהריה, קטן מאוד, אף כי שובר גלים זה הוא הראשון שנבנה בחוף ישראל )ב

כמויות חול גדולות )לעתים קרובות חול ביוקלסטי גס, ואף חלוקים קטנים( מוסעות ממפתן הפנימי אל המפתן 

חול בממוצע(, שהובאו מדלתת   18-.0היבשתי העמוק מעבר לרכסי הכורכר הטבועים. החול מתערבב בטין וחרסית ) 

חוף ברכס הכורכר, -. סדקים ניצבי1.011תמונה 
וביניהם שקעים מלבניים ומעוינים מדרום 

 (Sivan and Galili, 19990לאכזיב )מתוך 
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מ"מ(            0-.חופיים, אשר פסחו על מפרץ חיפה או שהוא יוצר בתוכם שכבות דקיקות ) -הנילוס על ידי זרמים מול 

(Nir, 1973, 1984; Almagor and Schilman, 1995; Almagor et al., 1994) ימיים, שהתחתרו בקצה -. הקניונים התת

 (1060-ו 60.01המפתן, לוכדים חלק ניכר מהסדימנטים האלה ומַתֲעלים אותם אל האגן הלבנטיני העמוק )פרקים 

צור מצפונו. הים פלש אל תוך מערכת -כף ראש הנקרה מפריד בין התא החופי של הגליל לזה של חוף ראש הנקרה 

מזרח                 -צפון -רביעונית לאורך סידוק, המכּוָון בעיקר לצפון -מערות קרסטית, אשר התפתחה בתקופה קדם 

ָקרֹות שמהן נגזר שמו. הנקרות שונות זו מזו בצורתן ובממדיהן. -צפון-ומערב מערב, בתוך כף ראש הנקרה, ויצר את הנְּ

יש שפתחן צר ונמוך מאוד והן מתרחבות רק כלפי פנים עקב התמוססות קירותיהן, אשר נהרסו כליל במספר מקומות 

, 0610וחברו אותן. פתחן של כמה מהן רחב וגבוה וסופן חריץ צר, ואחרות ממדיהן שווים בתחילתן ובסופן )סלע,  

מ', עומק   06מ' עד    .מ', וסופה מתחת לבית המכס בראש הצוק. גובה הנקרות    11.(. אורך הארוכה בנקרות הוא  0611

מ'. זוהי עדות למפלס ים קדום, נמוך לפחות         1-1מ', אך עומק קרקעיתן, המכוסה בסחף, הוא    .-6-פתחיהן מגיע ל 

מ' מהנוכחי. גושי כורכר   1-בכ 

יבשתי, שנותרו בתוך שתיים מן 

הנקרות, אף הם שרידים למפלס 

(. שכבה של 0611קדום זה )סלע,  

מ'   0-חלוקי ים וחול גס, הנמצאת כ 

מעל מסילת הברזל מדרום לצוק   

מ' מעל פני הים(, ומדרגות   1-)כ 

גידוד במדרונו מעידות על מפלסי 

;0611ים קדומים נוספים )סלע,  

(Issar and Picard, 1969, 1971 

ם .0.)פרק   (. מערכת של צנירי

יתד -גדולים, טבלאות גידוד ומפרצי

התפתחה בסלעי הקרטון של כף 

מ' לאורך בסיס הגלים. טבלאות   0מ' וגובה עד    0(. הצנירים יוצרים חריץ בעומק אופקי עד  01006ראש הנקרה )תמונה 

 מ' ויותר ממרגלותיו. 01הגידוד, החוגרות את הכף, משתרעות למרחק 

התא החופי הגלילי הוא הדרומי ביותר בשורת תאים חופיים קצרים תחומים על ידי קָדמות יבשה בולטות, הנמשכת 

צפונה לאורך חופי לבנון. התאים החופיים האלה, שאינם תורמים סדימנטים זה לזה, דומים מאוד בגודלם לזה של הגליל 

המערבי. חופיהם צרים ומרבית הסדימנטים שלהם באים מעורפם היבשתי כחלוקי נהר גסים או כחומרי בליה של 

 (,Emery and Georgeצוקיהם. החול המועט אף הוא סחף נהרות, המתערבב עם חול ביוגני ימי, שמובא על ידי גלים 

(19630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . צנירים וטבלאות גידוד עשויות ִקְרטֹון בראש1.015תמונה 
 (0...2.0502הנקרה. תמונה פנימית: מבט כללי )
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 ג. תאורים מורפולוגיים וגיאולוגיים של קטעי חוף
 

 . חוף פלשת11
 

 . הקדמה1111

נופית, שראשיתה מעט דרומה מקו הגבול ברצועת עזה בדרום )קו רוחב -רצועת חוף זו היא יחידה מורפולוגית 

( בצפון. רצועת חוף זו היא המשכה של רצועת 1151ק"מ עד תל יונה )קו רוחב    11-(, והיא מתמשכת לאורך כ 1111

תל יונה, -החוף בחבל עזה )דרום פלשת(, אשר תאורה אינו נכלל בעבודה זו. בחלקה הצפוני, לאורך הקטע אשדוד ים 

 יפו הדרגתי.-המעבר המורפולוגי בין הרצועה של חוף פלשת לבין צוק השרון באזור בת ים

שפלת פלשת אינה מציגה חזית מערבית אחידה. עורף החוף יש והוא מדרונה של גבעה, יש והוא המשכו של שקע   

גבעי ויש שהוא מתלול, הנוצר על ידי גדיעתה של גבעה בהשפעת גלים של סערות החורף. תמורות הנוף הן מתונות -בין

והדרגתיות. התווים המייחדים את גזרתה המערבית את שפלת פלשת הם: )א( העדרם של רכסי כורכר אורכיים, מקבילים 

 –לחוף, לאורך קטעי חוף ארוכים ושל מרזבות אורכיות בולטות ביניהם; )ב( העדר צוק לאורך רובו של קו הסערות  

הרכסים ברובם רחוקים כמה מאות מטרים מקו המים, והחופים החוליים ממערבם שטוחים ורחבים; )ג( נישוב חופשי 

 של חול מרצועת הליחוך אל פנים המישור החופי.

סוגי הסלע החוליים: כורכר על כל סוגיו, קלקארניט, חמרה לסוגיה וחול מנושב )פרק בשפלת פלשת מופיעים כל  

(. באזור שמדרום לנחל שורק נחשפות שתי יחידות הכורכר )תחתון ועליון(, מופרדות על ידי אופק הפליאוסול 219

“ אשקלון -קו צינור אילת ” החיוורין, בצוקים שבעורף החוף בין מעגן ישורון )מעגן השרות של חוות המכלים של חברת  

מזרחה לקו המים מצפון למוצא נחל   011-, כניצניםשברכס הפנימי מול חוף “ סול ניצן”קצא"א( ואשקלון, ובמחצבות  –

 (11111(. צוקי הכורכר התחתון ניכרים בקירותיהם הזקופים )תמונה 1111אבטח )פרק 

קשה מאוד לקבוע את מקומם הסטרטיגרפי של יחידות הכורכר והפליאוסול שבגגו, הנחשפות בקירות של מחצבות 

(, בגלל אי רציפותן 11001ישנות ובקטעי הצוקים של שורת הגבעות לאורך החוף בין אשקלון וקיבוץ פלמחים )קו רוחב 

ֲארּוְך של הסדימנטים. לדעת אלמגור )בעבודה זו( נחשף בקטע חוף זה רק כורכר עליון מכוסה במעטה מקוטע  והעדר תִּ

של חמרה עליונה, שצבעה ברוב המחשופים חיוורין עד אדום חיוור, וקרקעות סחף, המופיעים כמילוי של שקעים 

(. בכתוב שלהלן תתוארנה 1119טופוגרפיים וכריפוד על חלקם התיכון והעליון של מדרונות הגבעות החופיות )תמונה  

ל  סו או לי הפ ו כר  ר ו כ ה ת  דו חי י

ונה.  ון וחמרה עלי ככורכר עלי

ת              ר פ ר  ו ב ס  , ו ז ה  ע ד ל ד  ו ג י נ ב

 (1 2 0 ת 5 ש ל פ ת  ו ע ב ג ש  ) ' א

המערביות בנויות ברובן מן הכורכר 

ן, המכוסה בפליאוסול  התחתו

חיוורין, אשר פה ושם נח עליו 

כורכר שאולי הוא זהה לכורכר 

העליון. ראוי לציין שהפליאוסול 

פלמחים אכן דומה -בחוף אשקלון 

מאוד לפליאוסול החיוורין בצוקי 

השרון: צבעו חיוורין )חום בהיר( 

אופייני, הוא מכיל קונכיות של 

שבלולי היבשה ומעט ביוקלסטים 

 . פליאוסול חיוורין על כורכר תחתון, שחזיתו המערבית1111תמונה 
 זקופה, בגן הלאומי אשקלון. חלקי מבנים מאשקלון העתיקה, 

 (111.112221.שנפלו מראש הצוק, מונחים על החוף )
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ימיים, בחלקו העליון מצויים תרכיזי קלציט מאורכים דומים מאוד לדפוסי שורשים )ריזוליטים(, ובצדודיתו הוא אינו 

א'(, אופקי 1205(. לדעת פרת ) 1111; תמונה  21919נבדל מהכורכר שמתחתיו ויוצר מדרונות זקופים ותלולים )פרק  

( אינם אלא אופקי חרסית שאפשר לראות בהם 1111)פרק  “  סול ניצן ” ( ובמחצבות  1111פליאוסול בצוק אשקלון )פרק  

מישורי בליה, המייצגים אתנחתא בתקופת נישובו של החול, אשר נתלכד אחר כך לכורכר התחתון. לדעתו גם 

( היא זו של גבעות גליות עשויות כורכר תחתון, שפניהן מכוסות 1119חולית של חוף זיקים )פרק  -הטופוגרפיה התת 

א'( סבור שיחידת הכורכר העליונה כלל לא נוצרה באזור שמדרום לנחל שורק, וכי 1205פליאוסול חיוורין. פרת ) 

החולות, אשר נתלכדו לכורכר באזור צוק השרון, נשארו ניידים באזור הגבעות המערביות של פלשת ונושבו הלאה אל 

רגולריות )כגון אלה באזור          -אשדוד והפכו לגבעות כורכר אי -פנים המישור החופי, מלאו את מרזבת ראשון לציון 

 גדרה(. יותר דרומה נושבו החולות עוד יותר מזרחה והגביהו את רכס הכורכר באזור ארז.-קדרון-תל נוף

במרבית המקומות החמרה חשופה או מכוסה בכיסוי דק ונודד של חול מנושב. החמרה אינה מראה סימנים של בליה 

נכון היתה החמרה מכוסה רוב -מ', ורשת הניקוז המתפתחת עליה היא תחילית ביותר. אל 9-1יתרה. עוביה אינו עולה על 

שנות קיומה בחולות מנושבים, ונחשפה רק לתקופות קצרות. תקופה כזאת נתקיימה לאחרונה במחצית הראשונה של 

; 019)פרק  “(  מוואסי )” , כאשר החמרה שימשה תשתית לבוסתנים, מטעים ופרדסים, וכן לחקלאות ערוגות  91-המאה ה

(, אשר שרידיהן החיים עדיין ניכרים בשטחים שהם כיום מכוסים בחולות מנושבים צעירים. במקומות אחדים 011תמונה 

)בין נחל אבטח ונחל לכיש, כולל תחום העיר אשדוד, ומדרום לשפך נחל שורק( נושאת החמרה אופקי חרסית בעלי אופי 

, הדומים (Bar-Yosef, 1970)אלפי שנים קדום להיום(    1111-99שלוליתי שבהם מאספי כלים אפיפליאוליתיים ) -בצתי 

א'( אלה קרקעות חמרה אלוביאליים 1205(. לדעת פרת )1110לאלה המאפיינים את החמרה העליונה שבסף הכרמל )פרק 

ורזידיואליים אדומים, הדומים לחמרה העליונה, שבמקומות רבים, בייחוד בשקעים טופוגרפיים ובחלק התיכון של 

 מדרונות הגבעות, מכסים ישירות את הפליאוסול החיוורין.

גבעות הרכס החופי מצפון ליבנה ים בנויות מכורכר עליון, המכוסה לעתים קרובות בחמרה עליונה. עובי הכורכר 

ניתנות -מ', ועל גבי החמרה העליונה שבגגו מופיע קלקארניט בפיסות בודדות, בלתי   91העליון בפלמחים עולה על  

 למיפוי, פזורות על פני מדרונות הרכס.

מלבד מחשופים בודדים מכוסים פני שפלת פלשת במרבד רצוף עשוי אונות חול מנושב שנתחברו, אשר רוחבו עד 

(. הטופוגרפיה של האזורים החוליים משתנה כל העת, שכן נדידת החולות משנה 011-ב' ו119; תמונות 1ק"מ )פרק  511

 בלי הפסק את רומה של כל נקודה בשטח. 

 ארבעה גורמים עיקריים משפיעים על עיצוב הנוף של שפלת פלשת:

 )א( כמות החול וֵשעּוֵרי נישובו )הבאתו( מרצועת החוף החולית. 

)ב( עוצמת הרוח: צירי האורך של גבעות החול המנושב ושל השקעים ביניהם הם בכיוון הרוח השלטת )מערבית עד 

מערבית(, וקודם לניצול האזור בידי האדם )בניה, כריית חול, חקלאות ודרכים( היו שורות החוליות התו -דרום-מערבית

 (Bakler, 19731חוף מתל אשדוד )מתוך -. חתך ניצב.111תמונה 

 מערב-דרום-מערב מזרח-צפון-מזרח
‘מ ‘מ   

? 
? ? 

? 

? 

? 

? ? 

 קידוח

 שפכים ושרידים ארכיאולוגיים

 סחף )קרקע אלוביאלי(

 חמרה

 כורכר
‘מ 000 0  
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(. במקומות שבהם נמצאות גבעות הכורכר לא הרחק מקו המים 019הבולט בנוף עד כמה קילומטרים מקו המים )תמונה 

הן נגדעות על ידי קו הסערות ומתקבל צוק מקומי או מתלול. החול המנושב נערם אל המתלול ואי אפשר להבדילו מן 

(. המתלולים עוצרים אמנם את תנועת החול, אך חול רב 1111-ו   1195הדרדרת המכסה את פניו, אם זו ישנה )תמונות  

(. יש לראות 19-ו   2חודר אל פנים היבשת מבעד לפתחים הרחבים שביניהם, וזאת בהבדל מובהק מחוף השרון )פרקים  

 בזאת מדד )קריטריון( עיקרי להבדלה בין שתי יחידות הנוף האלה.

חולית מוגדרת על ידי פני קרקע החמרה, שהתפתח על גבי הכורכר העליון. -)ג( הטופוגרפיה של התשתית התת  

טופוגרפיה זו, במידה ואפשר להבחין בה מבעד לכסות החול, היא מישור חופי בעל שיפוע מתון ביותר, אשר ממנו 

פרסתית. -מ', צורתן עגולה או סגלגלה, ובמקרים אחדים פרסתית או חצי   11-מתרוממות גבעות גליות, שגובהן מגיע ל 

מ' וכיווניהן אקראיים )עם העדפה קלה לכיוון הרוח(. ראוי להדגיש שעל אף שיכובו   211-ל   911אורכן המרבי נע בין  

שיפועיות אסימטריות -האיאולי של הכורכר אין לגבעות צורה אופיינית לחוליות מנושבות, אשר באזורנו הן תמיד דו 

נכון גבעות אלה היו במקורן חוליות רוחביות, אשר חדרו אל פנים היבשת במקומות -ובעלות פרשת רוח חדה וברורה. אל

 (1'ב012-ו 019; תמונות 01111)פרק  (Tsoar, 2000)שבהם לא נוצרו חוליות חזיתיות חוסמות בעורף החוף 

)ד( גורם רביעי המשפיע על עיצוב הנוף באזורים אלה הוא שעור ייצובו של החול המנושב. ייצוב זה מושג על ידי 

מראה נדידה רצופה של חולות, קטיעת   1211עד    1210תכסית צמחיה. השוואה של מצב החולות בתצלומי אוויר משנת  

שבילים ודרכים על ידי אונות חול וקבורת צמחיה. מצויים בשטח טלאי חול, המכסים שדרת אשלים, שנשתלה במקביל 

', וכן פרדסים ומטעים מדרום למעגן קצא"א ובמוצאו של נחל ֶאְבַטח. טלאי חול אלה דקים 1211-לקו הסערות בשנות ה

עדיין היתה נקיה כמעט מצמחיה   1252-מ'( ועליהם צמחיה בוגרת. מעליהם נעה סדרת חולות, אשר ב   9-)פחות מ 

 (1 'ב019)תמונה 

ק"מ מקו המים, עוברים שינויים מורפולוגיים מפליגים כתוצאה  111-1החולות הנודדים ברצועה המזרחית, הרחוקה 

' ועד היום, שהביאו לשינויים בכמות החול ובפריסת הצמחיה )ברזילי ושות', 1211-משינויים בשימושי הקרקע משנות ה

1220 ;(Tsoar and Blumberg, 2002 היו החוליות שבעורף החוף, ברובן ַברָחנים פעילים, חשופות 1211-. עד שנות ה '

;       019)פרק  “  מוואסי ” (, ובאזורים שונים לאורך החוף היו חלקות חקלאיות, ברובן ערוגות  019מצמחיה )תמונה  

ָיה האינטנסיבית של עדרי הבדואים, שנמשכה עד קום המדינה ) 011תמונה   סתה 1210(. הְרעִּ לתה את הצמחיה שנִּ (, כִּ

' הופכות חוליות הַברָחן לחוליות פרבוליות, כיסוין בצמחיה מתרחב והן מתייצבות 1211-להתבסס בחולות. משנות ה 

ישראלית -זרעית, גומא מגובב, ארכובית ארץ -(. ידיד חולות מצוי, ובעקבותיו לענה חד 11191במידה ניכרת )תמונה  

(, צומחים בחוליות 01119שורשיהם וכיסויים בחול )פרק  וצמחים נוספים, שעומדים בחילופים תכופים של חשיפת  

זרעית, והם מלווים בשמשון -הנודדות. בחולות שהתייצבו גדלה צמחיה מגוונת, ששליטים בה רותם המדבר ולענה חד 

סגלגל, מלענן החוף, חורשף צהוב, כפתור החולות, חומעה מגוידת, סביון יפו, אלית המפרק, גזר החוף ועוד )שקולניק, 

(. בשטחים נרחבים של החוליות מתנהלת היום חקלאות פעילה, ורק עקבות של חלקות החקלאות של ערוגות 1221

נותרו. כמו כן, בכל השטח שממזרח לקו הסערות התבצעו ומתבצעות עבודות בינוי ופיתוח )הגדולות שבהן “ מוואסי”ה 

הקף למגורים ולתעשיה באשקלון -(, בניה רבת 111111)פרק  “  רוטנברג ” משתרעות על שטחים גדולים: תחנת הכוח  

(, בניית מחנות צבא בחוף שבין אשדוד לראשון לציון, 1111ואשדוד, נמל אשדוד שמתרחב מידי מספר שנים )פרק  

(, מתקנים 1111בֵרכֹות חמצון בחולות יבנה וראשון לציון, מפעל השפד"ן לטיהור קולחים בחולות ראשון לציון )פרק  

(, וכריית חול, אשר במקרים רבים משנות לחלוטין 1111(, אשדוד ופלמחים )פרק  111111להתפלת מים באשקלון )פרק  

 את המורפולוגיה הטבעית. 

נחלי שורק. כיום כולם  ארבעה נחלים נשפכים הימה בין זיקים לתל יונה: נחל שקמה, נחל אבטח, נחל לכיש ונחל  

לשפכי הנחלים בצפון אין להם לא אפיק ולא דלתא ממערב לקו הסערות, ומימיהם מגיעים אל קו , ובדומה  1111אכזב 

_________________________ 

; נצר, 1391)כהן ובנבנישתי,    02-הנחלים שקמה, לכיש ושורק היו נחלים איתנים בקטעיהם התחתונים הסמוכים לים עד אמצע המאה ה  1111
 1112-)נחל שקמה( ו   1110(. את מימיהם הם קיבלו ממעיינות, שנבעו לא הרחק מגדותיהם וממי תהום גבוהים. תאוריהם בפרקים  0222

 )הנחלים לכיש ושורק(.
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(. שעור ספיקת החול אל פנים היבשת אינו גדול דיו כדי לכסות את 1191המים רק בעת שטפונות שיא בחורף )תמונה  

אפיקיהם התחתונים של הנחלים החוצים את רצועת החוליות, אשר נשמרים בגלל הנגר בעתות החורף על אף הפשט 

הטעונת שהנחלים סוחפים הימה היא בדרך כלל קטנה ואינה משפיעה (. כמות 011-ג' ו119; תמונות 019)פרק  הצר שלהם

על הרכב החולות באזור השפך. לא תמיד אפשר להבחין כאן בגורם מורפולוגי מקומי או אחר, המכתיב את אתרי השפך 

של נחלים אלה. יש סימנים לכך שמוצאי הנחלים שקמה ואבטח נודדים על פני קילומטר ויותר. מוצאי הנחלים לכיש 

ושורק אינם יכולים להדרים יותר בשל מחסום מורפולוגי )גבעת כורכר( בצדם הדרומי, אך לא ידוע אם נחלים אלה יצאו 

 בעבר באתרים צפוניים יותר. 

יבנה. -לצורך תאור קו המים חולקה רצועת חוף פלשת לשלושה קטעים, שהם: חוף זיקים, חוף אשקלון וחוף ניצנים 

 להלן ֵתאורם של קטעים אלה, מדרום לצפון.

 

 . חוף זיקים1119

מ' מדרום לתחנת   111-, עד קצהו הדרומי של צוק אשקלון, כ 11151קטע זה מתמשך מגבול רצועת עזה, בקו רוחב  

זהו אזור של השתפלות וטופוגרפיה גלית , והוא כולל את מוצאו של נחל שקמה.  11111בקו רוחב  “,  רוטנברג ” הכוח  

ם                  י ע י ג מ ה  י א י ש ש  , ה נ ו ת מ

 מ'.  11-91-ל

הגבול עם רצועת עזה הוא גבול 

ן, ובשנת   נבנה בחוף,   9111עוי

 גבול,עשרות מטרים בודדים מה 

הסתננות מכשול ימי כדי למנוע  

בדרך הים מרצועת עזה לישראל. 

המכשול הוא דורבן עשוי מחלקי 

מ',   151-מתכת מרותכים באורך כ 

שחלקו הימי מזדקר לים בניצב לחוף 

מ' ממנו  115( למרחק 1113)אזימוט 

א'(. 1111מ' )תמונה    1-עד עומק כ 

מכשול זה נישא על עמודים נעוצים 

בקרקע, וההפרעה לזרימת החול 

ך  ר ם -האו חי ו לרו ד  ע מב ת  פי חו

שביניהם קטנה. המכשול, המצוי 

בתוך רצועת המשברים, התבלה 

ונחבל מאוד במשך שנות קיומו 

כתוצאה מפעילות הגלים הנמרצת 

 ומהחשיפה להרטבה וייבוש חוזרים.

מ' צפונה ממנו   91-דורבן אבן מסיבי מקביל למכשול הישן שנזנח, כ   –( הולך ונבנה מכשול ימי חדש  9110כיום ) 

מ' בים, והוא יזדקר הימה  151-מ' בחוף וכ 11-מ', מתוכם כ 911-ג'(. לכשיושלם המכשול יהיה אורכו כ-ב'1111)תמונות 

מ'   1מ' וגובהו   1מ' בבסיסו, ובקדקודו, שרוחבו  11-מ'. קצהו המערבי יהיה עגול. רוחב המכשול יגיע לכ 1101עד עומק 

ָּוֵצק מיסעה מבטון ותיבנה גדר בגובה   ְרבֹו אבני גרעין   –מ'. הדורבן הוא מטיפוס רובד אבנים    5מעל פני הים, תִּ בקִּ

מ'. שיפועי הצד לאורך הדורבן  9טון, שעובייה  1-110טון מצופות בשכבת חיצונית של אבני שריון במשקל  1-1במשקל 

חוף דרכו, וצפויה הצטברות -חופית סמוכת -. מכשול זה אינו מאפשר זרימה אורך 1:91, ואלה סביב ראשו העגול  1:9

, 002.. מכשול ימי בגבול רצועת עזה: )א( מכשול מתכתי מקורי משנת 1111תמונה  
ג( -מ, שלא פורסם(; )ב“ח קדמור מהנדסים בע“שנחבל, נתבלה ונזנח )מתוך דו

חוף ההולך ונבנה, אשר יחליף את המכשול הימי -דורבן אבן ניצב –מכשול ימי חדש 
 ( 012.ספטמבר -תמונות לעיתונות, אוגוסט –ל “הראשון שנזנח )דובר צה

 ג

 ב
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וגריעת חול  חול בחוף מדרומו 

ו. תוצאות הרצת  מהחוף בצפונ

נסיגה  ים חוזות  ם ספרתי מודלי

ף  ו ח ה ו  ק ל  ש  ) ה ח ר ז מ ה  ד י ד נ (

מ'   911-מ' לאורך כ 11-91בשעורים 

בחוף מצפונו של המכשול, שהוא 

מופר מאוד וסגור לציבור, אשר 

ק"מ. חוף  111-תדעך ותרפא לאורך כ

זיקים הוא חוף חולי ורחב מאוד, 

 והנזק הצפוי לחוף מועט.

ישראל  לגבול  ך מאוד  -סמו

רצועת עזה מצפונו לאורך מאות 

ומכוסות בחול את רצועת הליחוך,  –מ' גובהן  5-1עד  –חוף של גבעות כורכר נמוכות -מטרים ספורות תוחם טור מקביל

נכון גבעות אלה מהוות את קצהו הצפוני של רכס -(. אל1111ומשופעת )תמונה  –מ' ופחות  11-כ –שכאן היא צרה מאוד 

 חופי, הנמשך מרצועת עזה לישראל. 

אשר יוצרות מעין רכס   –מ'    11-11-כ   –ק"מ מזרחה לקו המים נמשך טור גבעות כורכר גבוהות יותר    1-במרחק כ 

אורכי. אונות החול הקרובות ביותר לקו המים מכורסמות מצד מערב על ידי חריצי סחיפה איאולית, אשר יוצרים מערכת 

מערב. הזנה פעילה )נישוב( של חול מרצועת -דרום –מזרח -צפופה של קווי רוח אלכסוניים לקו המים בכיוון צפון 

. רצועת החוף והמישור החופי שבעורפה (Tsoar and Blumberg, 1991)הליחוך אל פנים היבשת מתקיימת ברציפות  

 ק"מ מקו החוף.  1-מכוסים בחול מנושב עד כ

מ' מזרחה לקו המים,   51-ל   91קווי הסערה מגיעים בין    –קו חוף זיקים ישר וחלק, ורצועת הליחוך שטוחה ורחבה  

חוף חשופים וטבועים -ומאורכות בעורף החוף. דרגשי אבן מ'(    0-1עד למרגלות שורה של גבעות חול נמוכות )גובה  

(. מישורי החול 11919לאורך קו המים נדירים, ובצד המים ישנה התפתחות מרשימה של שרטונות סהרוניים )פרק  

מ'( מוצפים אף הם על ידי גלי הים בעת סערות חזקות, כפי שמעידים הצדפים  111הרחבים שבעורף רצועת הליחוך )עד 

פני המישור הרבים הזרועים על פניהם. תלוליות חול בגדלים שונים סביב ריכוזי צמחיה קטנים מכסות בצפיפות את  

מ'(, והן מצטברות סביב צמחי חולות נמוכים, כגון   111-1בעורף החוף. בקרבת רצועת הליחוך התלוליות נמוכות )עד  

זרעית, רותם המדבר ושרביטן. בשקעים ובשטחים הנמוכים והקרובים -( ושיחי לענה חד 0111ידיד חולות מצוי )תמונה 

מים )הידרופיליים(, כגון ַטיּון דביק וקנה מצוי. מזרחה יותר דחקה -למי התהום שבין התלוליות גדלים צמחים חובבי 

גזע נטועים, כגון דקל ותאנה, את צמחַית השיחים )פרק -צמחיה עילאית, הכוללת עצי בר, כגון מיני אשל, ועצים ארוכי 

מזרחיים, -מ' ויותר( ומדרונותיהן הדרום   11-11(. התלוליות, אשר מצטברות סביב העצים, גדולות, גבוהות ) 01119

מ' מצפון לשפך נחל  911-(. כ011החסויים מהרוח, תלולים. לעתים קרובות הן מכסות את העצים עד לצמרותיהם )תמונה 

שקמה התלכדו התלוליות שהצטברו סביב עצים, אשר נטעו בשורות מקבילות באלכסון לקו המים, לקווים של גבעות 

 חול מקבילים. 

אפורה. על פני השטח הזה יש שרידים רבים של יישוב וחקלאות -חולי עשויים חמרה חולית חומה -פני השטח התת

יּות  עתיקים, כלי צור וחרס, יסודות ורצפות )עם ריכוזי צדפים(, אבני בניין ושאר עתיקות. כמו כן ניכרת עליו ַקּוִּ

(lineation) המתבטאת בדרך כלל בקווי צמחיה, אשר מעידים על חלוקה לחלקות ולנחלות. במקומות אחדים קיימים ,

 '1 1211-' וה1211-של פרדסים ומטעים משנות ה –אם כי מנוונים  –שרידים חיים 

ָבה של גבעות החול, הנמשכות לאורך עורף החוף, אל  נכון עשויה כורכר עליון וחמרה. הכורכר המקומי הוא -הלִּ

( 11195; תמונה  1111מטיפוס מיוחד, העשוי ברובו מרסק קונכיות. הוא דומה לטיפוסי הכורכר שנמצאו בתל חרז )פרק  

 

. רכס כורכר חופי סמוך 1112תמונה 
רצועת עזה )מבט צפונה(. -לגבול ישראל

בתמונה הפנימית: מחשוף כורכר 
 (12111.0111נחמיאס, ‘ )צילומים: ד
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מ"מ( ובו שפע רסיסי קונכיות באריזה מרווחת   9-1גרגר )בדרך כלל עד  -(: סלע גס 1111; תמונה  1111ותל תנינים )פרק 

חללים. לא תמיד ניתן להבחין בו ריבוד איאולי. הסלע, שהוא מלוכד היטב וקשה, שימש כאבן בניין ביישובי -ורבת 

מ'(,   1-אדומה דקה )עד כ -שראשה מכוסה בשכבת חמרה חומה   –מחג'אר  -ַאְרד אל   –גבעה עשויה כורכר   האזור. 

(, קרוב לשפכו. גבעה זו היא אתר יישוב 11111/11151מ' בגדתו הצפונית של אפיק נחל שקמה )נ"צ   0מתנשאת לרום 

(, הניכר בשפע החרסים ובשרידי קירות של 9111פביאן וגורן,  – 5-עד ראשית המאה ה 5-מהתקופה הביזנטית )המאה ה

אבני כורכר מסותתות שנותרו עליה. הגבעה נחתרה מדרומה על ידי נחל שקמה, ומדרונה הדרומי הקטוע זקוף. האתר 

. המשכה של שורת גבעות נמוכות 1229-התגלה בעת שהתמוטטו שולי הגבעה במהלך שטפונות, אשר פקדו את הנחל ב

 111111זו בצוק אשקלון, המתרומם בקו רוחב 

י( מפריד בין אונות החול של עזה ואשקלון )תמונה  -קטעו התחתון של נחל שקמה )בערבית ואדי אל (. ביחד 011ַחסִּ

ם, יובלו העיקרי שחובר אליו למרגלות תל חסי, מנקז נחל שקמה שטח של כ קמ"ר. ראשיתו של נחל  511-עם נחל אדוַריִּ

ם בפרשת המים בהרי יהודה, סמוך לחברון, וזה של נחל שקמה באזור גבעות להב. אורך הנחל כ  ק"מ.   51-אדוַריִּ

הגדולים שביובליו במישור החוף הם הנחלים דורות וַחּנּון. חלקים גדולים מאגן הניקוז עשויים קרטון ואדמות לס, 

שאינם מחלחלים, ולכן, כרבים מנחלי ארץ ישראל, נחל שקמה מאופיין בזרימות שעוצמתן משתנה באופן קיצוני משנה 

לשנה. ישנן שנים שבהן אין כלל זרימה בנחל, ולעומתן ישנן שנים שבהן הזרימה גבוהה עד פי עשרה לערך מהממוצע 

שנתי. זרימות המים מתחילות עם גשמי החורף ונמשכות, על פי רוב, מספר שעות, או לכל היותר, מספר ימים. -הרב 

ָּנה כ -כמות הגשם היורדת באגן ניקוז נחל שקמה בממוצע רב  מ"מ לשנה, ונפח הזרימה השנתית בנחל   111-שנתי הִּ

 באתר עמלנט(. “ חברת המים הלאומית –מקורות )”מלמ"ק  5-שנתי הינו כ-בממוצע רב

                   1111/1115מ' ואף יותר(. בנקודות הציון    111-11נחל שקמה חוצה את האזור באפיק רדוד ורחב יחסית ) 

קטנים של כורכר קשה במרכז האפיק ובגדותיו. מיקום מוצאו של נחל שקמה נתון “  איים ” נחשפים    1115/1111-ו 

( יצר את 1115/1195)נ"צ    1210-ומושפע הן מעוצמת הזרימה באפיקו והן מתנועת החולות. סכר שהוקם ב לשינויים  

קמ"ר, נמשך   1-מאגר שקמה, המשמש לתפישת מי נגר והחדרתם לאקוות החוף. המאגר משתרע על שטח של למעלה מ 

"מ מהחוף. לאחר סכירתו והקמת המאגר יוצא הנחל אל הים בקו רוחב ק   1-ק"מ וקצהו המערבי נמצא כ   9-לאורך כ 

של   11-11)גליון    1291משנת   1:910111, אולם מוצא אפיקו הקדום, הנראה בתצלומי אוויר והמסומן במפת זיקים 1111

, שהוכן על בסיס מדידות בזמן המנדט הבריטי(, אשר בו נותרה מערכת שקעים 1211ישראל משנת  –מחלקת המדידות 

היה נחל שקמה  91-עד מחצית המאה המ' דרומה.  10111-(, כ1195ושלוליות עונתיות, הוא בשמורת ים שקמה )קו רוחב 

(. כיום, סמוך למוצאו 190:  1215ק"מ של קטעו הקרוב לים )כהן ובנבנישתי,    1-נחל איתן, שניזון ממעיינות לאורך כ 

הנוכחי, אפיק הנחל, החותר מתחת לטבלת מי התהום, מלא במים ברוב ימות השנה, ובגדותיו התפתחו גושים צפופים 

מ'(, הנפרץ רק בזמן שטפונות   111-מוצא הנחל סתום בפקק חול רחב )כ של קנה מצוי, קנה סוכר גבוה ולכיד הנחלים.  

 (1 1191חורף עזים )תמונה 

)בין קווי “  רוטנברג ” החולות בחלקו הצפוני של חוף זיקים, משפך נחל שקמה עד הגדר הדרומית של תחנת הכוח  

ק"מ עד קו יד   5-(, הם הקצה המערבי של אונת חולות אשקלון, אשר משתרעת מזרחה לאורך כ 11101-ו 11101רוחב 

דונם ממזרח   111-(. בתוכה נמצאות שמורת חולות כרמיה, אשר משתרעת על שטח של כ 011מבקיעים )תמונה -מרדכי

דונם ברצועה   00111-למאגר שקמה, בין כרמיה ליד מרדכי, ושמורת חולות אשקלון, אשר משתרעת על שטח של כ 

ק"מ(.   5-ק"מ( בין זיקים וכרמיה בדרום והעיר אשקלון בצפון, ובין הים במערב ומבקיעים במזרח )כ   111-רוחבית )כ 

זרעית, רותם המדבר ושרביטן ריסני, עצי שיטה מלבינה ופיקוס -גבעות החול מיוצבות ברובן, ומכוסות בשיחי לענה חד

תיכוניים, כמו גלונית מצויה, חבצלת -השקמה גדולים, עצי שיזף מצוי ועצי אשל נטועים, ומינים רבים של צמחי חול ים

ישראלי ואחרים, ושל צמחי חול -אביבי, תורמוס ארץ -החוף, חומעה מגוידת, סביון יפו, קיפודן פלישתי, שום תל 

בשקעים שבחולות  עלים, דנתונית החולות, מחטנית משובלת ומלענן ְמנֶֻצה. -מדבריים, כמו חורשף צהוב, עירית צרת 

 (12051א'; הראובני, 1201גדלים קנה מצוי, קנה סוכר גבוה ולכיד הנחלים )פז, 
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 . חוף אשקלון1111

 . תאור כללי 111111

עד באר ים )ביר   “,  רוטנברג ” מ' מדרום לתחנת הכוח   111-, כ11111ק"מ, הנמשך מקו רוחב  11-קטע זה, שאורכו כ

יר בשמה הערבי( מדרום לשפך נחל אבטח )נ"צ  -א  (. המקום הוא שקע משופע בחרסים שבו 112559/1191015ַשכִּ

מ' ושיפועיה הם   10קבוצות עצי אשל, אך שרידי באר לא נמצאו בו. בעורף קטע זה מדרגת חוף, שגובהה אינו עולה על  

עוברת מדרגה זו, שהיא   –( עד באר ים  11001ק"מ מתל אשקלון )קו רוחב   5-לאורך כ –. בחלקה הגדול 213-ל 113בין 

 צוק אשקלון.  –רצופה למדי )פרט לפרצות מלאכותיות(, בתחום העירוני של אשקלון, ומכאן שם הצוק בעורפה 

נוצר כתוצאה מחתירת גלים בגבעות כורכר, שצירן הארוך ניצב או אלכסוני לחוף, אשר מגיעות עד קו צוק אשקלון 

(. שיאי הגבעות שגודדו הפכו להיות גדמי כורכר, המבצבצים ברצועת החוף החולית מבעד לכיסוי 211הסערות )פרק  

מ' ממערב   111החול הדק, ושרטונות ומרדדי כורכר גדומים מוצפים, המצויים כיום ברצועת המשברים, הנמשכת עד  

חוף -מ'. דרגשי אבן   11( ברוחב עד  11111חוף )פרק  -לקו המים. על ובין גדמי הכורכר האלה נחשפים דרגשי אבן 

מפותחים מופיעים לראשונה מצפון למעגן ישורון )של חברת קצא"א( ונמשכים למקוטעין לאורך קו המים של חוף 

 אשקלון. 

מ' )חוף   11-מ', אך במקומות אחדים רוחבה מגיע ליותר מ   11-ל   1בין    –רצועת החוף החולית למרגלות הצוק צרה  

שמשון(. לאורך קטעים ארוכים מכוסים מרגלות הצוק במניפות סחף ששעורי שיפועיהם של פניהן )מדרונותיהן( עד        

 (11111)תמונה  Marcus, 1978); 1225)בלנק ולרר,  113עד  113, ובמעט סינרי דרדרת, ששיפועיהם 103

 –נותרו כיום מורדותיהן המזרחיים. כלפי מזרח משתפלת שורת הגבעות למרזבה רדודה  מגבעות הכורכר החופיות 

שקע בלתי מנוקז, העובר בתחוֵמי העיר אשקלון, שצירו מקביל לחוף ושנצברו בו חול, קרקע וחורבות. במרזבה מצויים 

ונחרבו. כיום אין כלל חקלאות  1210-שרידים מתקופות שונות וכן שרידי עיבוד חקלאי של כפרים ערביים, אשר ננטשו ב

 לאורך כל הרצועה שבעורף גבעות הכורכר החופיות מאשקלון עד אשדוד. 

הצוק עשוי כורכר, אך חלקים ממנו עשויים חול וחרסית, וכן חורבות ושפכים מלאכותיים )תאורי חורבות אשקלון 

מופיע במקומות שונים בפניו של הצוק אופק   19911בהמשך(. עד קו רוחב    –העתיקה וחורבות מיומאס אשקלון  

אופק קרקע חרסיתי שאפשר לראות בו מישור בליה המייצג אתנחתא בתקופת נישובו של החול,  –הפליאוסול החיוורין 

(. הכורכר התחתון הקשה מתחתיו יוצר צוק תלול מאוד עד זקוף, 21919אשר אר כך מאוחר יותר נתלכד לכורכר )פרק  

ובמקומות שעל הפליאוסול נח 

ק           ו צ ה ן  ו ר ד מ ן  ו י ל ע ר  כ ר ו כ

 (2111שיפועי )פרק -דו

במשטר הנישוב הנוכחי צוק 

משמש מחסום יעיל אינו אשקלון 

ם  י נ פ ל  א ת  ו ל ו ח ה ת  ע ו נ ת ל

המישור החופי. חולות, שנושבו 

 , ה ח ר ז מ ך  ו ח י ל ה ת  ע ו צ ר מ

מצטברים כסינרי חול למרגלות 

הצוק, אשר מגיעים עד לרום    

מ'. במקומות רבים מגיעים   11

סינרי החול המנושב עד לראש 

המדרגה. קו הסערות אמנם מגיע 

אל סינר חול זה )קווי סערות 

מ'( ויש סחיפה   1נצפו ברום  

 

 כוכבא )כיום האזור של-. סינרי חול שעּונים על צוק בר1111תמונה 
 מעגנת אשקלון(. החול גלש מראש הצוק בעקבות סערה חזקה, אשר סלקה

 את החול מרצועת החוף והותירה את הצוקים חשופים
 (12211)צילום: א' מרכוס, חורף 
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הליחוך על ידי הספקת ים. תוספות חול ניכרת של חול על ידי גלים בסערות החורף, אולם החול מתחדש מכיוון רצועת  

כתוצאה מהתפוררות הכורכר וגלישות הן קטנות ומקומיות, אך לעתים גולש חול רב מחלקו העליון של הצוק ומראשו 

 (11111)תמונה 

, אשר נמדד על ידי השוואת תצלומי אוויר מזמנים  1202-1255גילו של צוק אשקלון לא תוארך, ושעור נסיגתו בשנים 

(. בגלל מיעוט קטעי צוק חשופים מדרדרת יש מקום להסיק כי קצב החתירה 1205מ' )וידה ורוזן,    11שונים, היה עד  

(. עדות נוספת לאיטיות של קצב החתירה 211הטבעית, ואתו קצב נסיגת הצוק, איטיים יותר מאשר בצוק השרון )פרק  

ופינוי החוף מחול ניתן לראות בסינרי החול המנושב בעורף החוף. בניית מתקני חוף גדולים לאורך חוף אשקלון, 

האיצו מאוד את סחיפת החול מהחוף ואת   1221-1229', ובניית מעגנת אשקלון בשנים  1251-שהחלה בראשית שנות ה

 להלן(., וראו 511מצפונם )פרק גידוד הצוק לאורך קטעים ארוכים 

 

 . תאור חוף אשקלון לקטעיו111119

בהמשכו של קו גבעות הכורכר והחמרה בעורף חוף זיקים,   11111, אשר, כאמור, מתרומם בקו רוחב  צוק אשקלון 

חצצה בין עורף   1151לקו רוחב    1111מ' עד תל אשקלון. בין קו רוחב    10111-מ' לאורך כ   5-1נמשך כמדרגה בגובה  

מ' ממנו(   111-מ' גובהה( מאורכת ומקבילה לחוף )כ   5-5החוף לבין שקע מרזבתי ממזרחו גבעת כורכר נמוכה )עד  

 –מזרח. על חלקה הדרומי שרדו חורבותיו של ַסְכֶנת )משכן( ֻמַחַמד ַמְחמּוד )מסומן גם בשם ג'בליה  -צפון-בכיוון צפון

ואולי קדום יותר,   12-(, כפר דייגים זעיר, הנושא את שמו של בעל קרקעות מקומי משלהי המאה ה 11195/11112נ"צ 

נחצב ויושר “,  רוטנברג ” תחנת הכוח    בתחום   שאבני הרכס שמשו לבניין בתיו. חלקה הצפוני של הגבעה, הנמצא כיום 

לצורך הבניה של מתקני תחנת הכוח. כיום המישור החופי הגבעי שממזרח לעורף החוף כנראה אינו כפי שהיה בעבר. 

כיום אין כל חקלאות באזור זה, אולם רבים הסימנים לקיומם בעבר הקרוב של מטעים וערוגות מתחת למעטה החולות, 

 הן על הגבעות והן בשקעים ביניהן.

ק"מ מרצועת מרצועת החוף בין קווי הרוחב   9-משתרעים לאורך כ ומתקני חברת קצא"א  “  רוטנברג ” תחנת הכוח  

ימיים, מזחי פריקת דלקים ופחם, חוות מכלי דלק, חוות מכלי דלק, דרכים,  . בתחומן מבנים ומקשרים11599-ו 11111

מתקן להתפלת מי ים. תאורי המפעלים   9111-9111מסילות רכבת וקווי מתח גבוה. במתחם חברת קצא"א הוקם בשנים 

 1 111111האלה בפרק 

, עשויים פני המדרגה חול 11501לקו רוחב    11511מצפון למעגן ישורון של חברת קצא"א, בקטע שבין קו רוחב  

חרסיתי או חמרה ובה בתרונות סחיפה צעירים. שרידיה של דרך רחבה וסלולה מגיעים אל החוף מדרום לתל אשקלון, 

 110111בקו רוחב 

אשקלון העתיקה נגדעת על ידי 

וקו רוחב  11001הצוק בין קו רוחב 

(. התל כולל 1115)תמונה    11215

מ'   19גבעה צפונית, המגיעה לרום  

נמוכה מעט יותר. וגבעה דרומית  

בין שתי הגבעות אזור שקוע, אשר 

בו כיום מגרשי החניה של הפארק 

הלאומי אשקלון. הגבעה הצפונית 

ר חצוב,  די חפי י ל  לקת ע מחו

רח  ו מז נ ו ו ו         -שכי כ ר ואו מערב 

ן   111-כ  זה חוצץ בי . חפיר  מ'

 (Cleave, 12221א מתוך “מבט מדרום )תצ –. תל אשקלון 1111 תמונהחלקה הגבוה והשטוח של הגבעה, 
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שהיא מעין אקרופוליס, לבין שיפוליה הדרומיים. כל האזור מכוסה תערובת חול מנושב ואדמת חורבות, שעברה עיבוד 

הפרסה, המקיפה את אשקלון -תקופתית דמוית -חקלאי בדורות האחרונים, וכיום גינון ומדרוג. סוללת החומה הרב 

 11העתיקה ואשר כיום שעונים עליה סינרים מיוצבים של חול מנושב, מתבלטת כתו טופוגרפי יציב בנוף, המגיע לרום  

 מ' מקו המים. 011-מ' בגבעה המזרחית של מכלול החורבות, כ

פני הצוק של שתי גבעות אשקלון מצולקים על ידי מפולות סלע וגלישות, רוח, חריצים וערוצים מרזביים של נגר עלי 

וזרימות פלסטיות של חול. מדרגת השפכים והחורבות נגדעת אף היא בקו הצוק, ומרובים בפניה עקבות גזירה, סידוק 

 ונפילה כתוצאה מחתירת גלים בבסיסה.

שנה, מהתקופה הכלקוליתית עד התקופה הממלוכית, והיא נמנית   50111-אשקלון היתה מיושבת ברציפות לאורך כ 

מערבית שקל או תקל )מידת משקל -עם ערי החוף הקדומות ביותר בארץ ישראל. שמה נגזר ככל הנראה מהמילה השמית

תיכוני ממוזג ונוח, שכנה סמוך לים באזור -העיר, שהתברכה באקלים ים (Stager and Schloen, 9110 1; 1229סטגר,   –

חקלאי פורה ועשיר )אשר נודע ביינותיו (, ועורפה היה אזור 011נוח לגישה, שלא היה חסום על ידי חולות החוף )תמונה 

ודרכי סיני “  דרך הבשמים ” לא הרחק מ “(,  דרך הים )” היא יושבת על הדרך הראשית בין מצרים לסוריה    המשובחים(. 

הנמל היחידי מדרום לדור   –האחרות, שהוליכו ֵמערב לעזה השכנה, והיה בה נמל כבר בתקופת הברונזה הקדומה  

לפנה"ס )אשקונה מתקופת הברונזה   12-לפנה"ס. אשקלון היתה למרכז מסחרי חשוב כבר במאה ה  9-שמלפני האלף ה

לפנה"ס( ומקום מעגן חשוב בין יפו לעזה למרות מגבלותיה הטופוגרפיות. בתקופות גדולתה  1111עד  9911 –התיכונה 

דונם )תחום תל אשקלון הנוכחי, כיום גן לאומי אשקלון(, והוקפה בסוללת   511-השתרעה אשקלון על שטח גדול מ 

( ומחוזקות בחלקן בחלקלקה, 113-11מ'(, תלולות )   11-11מ'(, עבות )   11סוללות גבוהות )עד    –ביצורים אדירה  

מגדלים ושערים במרווחים בלתי קצובים,   11-שלמרגלותיה חפיר. על הסוללות נבנו חומות אבן, שבהן למעלה מ 

; 1201הראשונות בהן נבנו כבר בתקופת הברונזה התיכונה )בנבנישתי,  –ק"מ  9-המקיפות את העיר בחצי קשת לאורך כ

נראים עד היום. בחפירות   –  11-ביצורים צלבניים מהמאה ה   –(. שרידי החומה האחרונה  1115( )תמונה  1229סטגר,  

 הארכיאולוגיות נחשפו עד כה רק חלקים קטנים מהעיר הגדולה הזו.

(. שבטי 1259לפנה"ס )אהרוני,    19-הפלשתים התנחלו באשקלון, שהיתה לנמלם העיקרי, כבר מראשית המאה ה 

הישראלים, שבמהלך תקופת הברזל גברו על הפלשתים בסדרה ארוכה של מלחמות, לא השתלטו על אשקלון ולא 

התיישבו בה, והיא המשיכה להיות נמל ליצוא תוצרת חקלאית למצרים ופניקיה, מֲעבר לסחורות מפנים היבשת ויבוא 

כא ב   511של בדים, כלים ומתכות. אשקלון נפלה בידי צבא אשור בשנת   לפנה"ס   511-לפנה"ס. סנחריב מלך אשור דִּ

:     1259מרידה שפרצה באשקלון והוציא משליטתה את חבלי יפו, בני ברק ובית דגון, אך הוא לא פגע בה )אהרוני,  

(. עד מהרה השתלטו עליה המצרים מהדרום. העיר נפלה לידי צבאות בבל בימי מלכות נבוכדנצר בשנת       111מפה  

לפנה"ס( חזרה והיתה   119-112לפנה"ס, אשר החריבוה והגלו את מלכה הפלשתי האחרון. בתקופה הפרסית )   511

אשקלון לעיר נמל פניקית משגשגת בחסות פרס, כיתר יישובי רצועת החוף של ארץ ישראל. מעמדה התחזק עוד יותר 

לפנה"ס(. היא היתה לעיר אוטונומית, בת ברית של ממלכת יהודה בתקופת החשמונאים,  155-119בתקופה ההלניסטית )

לסה"נ( נבנתה אשקלון   911-121והגיעה לשיא פריחתה בתקופות הרומית והביזנטית. בתקופת הקיסרים לבית סוורוס ) 

( ונעשתה 11115מחדש כעיר נמל רומית, ובתקופה הביזנטית ייצאה אשקלון יינות לכל ארצות אירופה הנוצרית )תמונה  

המשיכה אשקלון לשגשג בתקופה המוסלמית  515(. אחרי שהערבים כבשוה בשנת 1229לנמל לצליינים נוצריים )סטגר, 

(, שהסבו את שמה לעסקלאן, הפכוה לעיר מבצר חשובה, 1122-219(. שליטי מצרים הפאטימים ) 1122-510הקדומה )

(. הצלבנים, שחששו מאוד מאשקלון המוסלמית, הקיפו את 1251)פראוור,    1111אשר עמדה בפני הצלבנים עד שנת  

אזור אשקלון בשרשרת יישובי מבצר רחבה, אשר ניתקה את העיר מעורפה המצרי היבשתי בסיני ועשתה אותה 

למובלעת מוסלמית בתוך השטח הצלבני, שנשענה על הצי המצרי. מבצרים אלה כללו את עזה )גדרס בפי הצלבנים(, לה 

( ואיבלין )יבנה(. 1111פרק    –גלטי )קרתיה(, בית גיבלין )בית גוברין(, בלאנשגארד )תל צפית(, קזל ברואר )אשדוד ים  

 –( היתה אשקלון לאחד ממעוזי הצלבנים החשובים ביותר. מדרומה בנו הצלבנים מצודה נוספת  1111לאחר כיבושה )
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פלישות של הצלבנים למצרים   1-עזה היתה בסיס אסטרטגי ל -ורצועת חוף אשקלון   –בלאח(  -מצודת דרום )דיר אל 

אשקלון. הוא -דין, שליט מצרים ומייסדה של השושלת האיובית, לא יכול היה לרצועת עזה -(. גם צלאח א1251)גיחון, 

כבש את אשקלון )וכן את   1102-, וב 1105-, אך הכריעם בקרב קרני חיטין ב 1155-ניגף בפני הצלבנים בקרב גזר ב 

הארי, אשר שקמוה -ירושלים( והרסה. אשקלון ועזה שוב נכבשו על ידי הצלבנים בראשותו של המלך האנגלי ריצ'רד לב 

ושוב ביצרו אותה,   1911-דין הם שבו והרסוה. הצלבנים שבו לאשקלון ב -ובצרוה בחלקה, אך על פי הסכם עם צלאח א

(. העיר ננטשה ולא נושבה עוד, 1251כאשר הסולטאן הממלוכי ביברס כבשה והחריבה )פראוור,  1951-אך סופה הגיע ב

מג'דל, שבה -ורוב שרידיה נתכסו בחולות. בעת השלטון העות'מאני קמה ליד חורבות אשקלון העיירה הערבית אל 

על ידי כוחות צה"ל, רוב   1210-תושבים. העיירה נכבשה ב   110111-( כ 1215התגוררו בשלהי המנדט הבריטי )בשנת  

תושביה הערבים נמלטו, ובמקום הוקמה אשקלון הישראלית, שמאז התרחבה מאוד. כיום משתרעת העיר לאורך           

 ק"מ מהחוף, מתל אשקלון בדרום עד באר ים בצפון. 5-כ

נמל אשקלון, אף שהוזכר במקורות היסטוריים רבים, לא נתגלה עד היום. המדרגה הניכרת בין מפלסי הישוב 

( מעידה כי חסרה רצועה של 1111-א' ו 115תמונות    –הקו דהיום )חוף שמשון  -המאוחרים בתל אשקלון לבין החוף ישר 

מבנים מדרוניים ו/או מתקני נמל בחוף, שעשויים לתת מקלט לאניות. פני התל המערביים התלולים, המבנים הגדולים 

(, המבנים החתוכים שבבסיס התל 1115-ו   1111על פניהם המצויים בסכנת התמוטטות ואשר התמוטטו בחלקם )תמונות  

( ושפע חלקי חומה ומבנים אחרים, עמודי גרניט ושיש רבים, בסיסיהם וכותרותיהם, אשר 1110לאורך קו החוף )תמונה 

, מעידים על גידוד חופי פעיל. 1119מ' 1-9התמוטטו והתפזרו על רצועת החוף היבשה ועל קרקעית הים הרדוד עד לעומק 

טבלאות גידוד, שנחשפו בחזית החוף מול חלקו הדרומי של תל אשקלון, וגושים מנותקים של חומת הים המוסלמית 

 , ם י ר ח א ם  י ל ו ד ג ם  י נ ב ומ

המונחים על קרקעית הים 

ו  ם מק כמה עשרות מטרי

המים הנוכחי, מעידים על קו 

ה  ז מ ק  ח ו ר מ ה  י ה ש ף  ו ח

הנוכחי בתקופות קודמות 

; גלילי 1222)גלילי ושרביט,  

0 1111( )תמונות  9111ושות',  

11 . מהשוואת 1110-ו   15 )

ת  ו פ ו ק ת מ ר  י ו ו א י  מ ו ל צי

שונות עולה כי גם בעשרות 

ה  רע א ת  ו נ רו האח ם  י נ הש

נסיגה מסוימת של החוף מול 

חורבות אשקלון, וכי סולקו 

ב  ש ו נ מ ה ל  ו ח ה י  ר נ י ס

לציין  ממרגלות הצוק. ראוי 

ם  י י ת נ ו ע ה ם  י י ו נ י ש ה ש

במיקומו של קו המים בחוף 

זה גדולים: בחורף מסלקים 

ל  ו ח ה י  ו ס י כ ת  א ם  י ה י  מ
_________________________ 

בתקופות הערבית הקדומה והצלבנית שמשו העמודים, שהובאו ממצרים בתקופה הרומית, לבניית חומת אשקלון ומבנים אחרים.   1110
עמודים רבים נשדדו, חלקם הושלך לים בעת הריסת העיר אחרי הכיבוש הממלוכי ואחרים יוצאו בדרך הים לבנייה חוזרת במקומות אחרים, 

 (1 0221, 'בהם יפו, עתלית ועכו בתקופות הצלבנית והעות'מאנית )גלילי ושות

. הקיר להגנת החומה הפאטימית של תל אשקלון שנבנה על ידי רשות 1111תמונה 
העתיקות מתמוטט. רבים מעמודי הגרניט ששולבו בחומה הפאטימית העבה כבר התמוטטו 

 (1111.1.0101שרביט, ‘ ( )צילום: י1112ואבדו )ַהשוּו לתמונה 
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מהחוף ומלחכים את מבני אשקלון 

(,  1115העתיקה שעל החוף )תמונה 

ל  ו ח ב ף  ו ח ה א  ל מ ת מ ץ  י ק ב ו

מ' )תמונה   11-11ומתרחב עד  

11101) 

הממצאים הארכיאולוגיים, 

' 9111-שנחשפו מראשית שנות ה 

על קרקעית הים ובאזור החוף 

בעקבות גידוד וסחיפה מואצים 

)תוצאה של הרחבת נמל קצא"א 

ובניית ברכת ההשקטה של תחנת 

 –מדרום לעיר  “  רוטנברג ” הכוח  

  511; תמונות  111111-ו   519פרקים  

( אפשרו שחזור של אופי 11119-ו 

הפעילות הימית סביב העיר )גלילי 

, 1222ושרביט,   ; גלילי ושות'

9 1 1 1  , י ל י ל ג  ;9 1 1 ר 2 נ ל פ  ;

(. 1112( )תמונה  9111ושרביט,  

ריכוזי עוגנים כבדים מתקופות 

שונות נמצאו באזור שרטונות 

עד   111-הכורכר בקרקעית הים כ 

51 ם         1 מי ומקי  בע וף  מהח מ' 

ו   11-5 נמצא זאת  לעומת   . מ'

בקרקעית הים בין השרטונות 

מ' ובמרחק   1-911לחוף, בעומק  

טלה שהונחו בשיפולי  111-01 מ' מהחוף בקרבת תל אשקלון, שרידים רבים של עשרות כלי שיט שנטרפו, בהם אבני נִּ

, חלקי ברונזה שונים שהיו בשימוש בספינות מהתקופה הרומית וחפצים אחרים.  (ballast stones)כלי השיט כדי לאזנם

; פלנר ושרביט, 9111שרידים אלה מפוזרים בערבוביה על קרקעית הים עקב גרירתם ברשתות דייגים )גלילי ושות',  

 (, והם ממחישים את הסכנה של עגינה ברצועת המשברים. 9111

ללא שובר גלים וללא מפרץ מלאכותי של מים שקטים )גלילי, “  נמל פתוח ” להסיק, אפוא, כי נמל אשקלון היה  יש 

(. כלי שיט גדולים, שהגיעו לאשקלון, עגנו באזור שרטונות הכורכר המרוחקים מן החוף בקרקעית 1112( )תמונה 9112

המשברים המסוכנת. עוגני הספינות נאחזו היטב בשרטונות הכורכר, שלא כמו בקרקעית ים בוצית. הים שמעבר לרצועת 

יש לשער כי סחורות ואנשים הועברו מכלי השיט אל החוף וממנו באמצעות סירות או דוברות, בדומה לתפעול נמלי יפו 

ַית סירות לצורך תיקונים בוצעו אל 1919ותל אביב בעבר )פרק   נכון בעזרת ַכָּננֹות -(. פריקה והטענה של סחורות וְמשִּ

ומשטחי החלקה ניידים עשויים מעץ )שלא השתמר(, אשר דומים להם היו בשימוש בארץ ישראל עד אמצע תקופת 

המנדט הבריטי ועדיין מַשמשים בחופי יוון, תורכיה ומצרים. עשרות אבני רחיים מבזלת ומשקולות בית בד שחוקות 

מ' מהחוף למרגלות תל אשקלון, שמשו      911-מ' לאורך קטע של כ   111-1קבורות בעומק  ופסולות לשימוש, שנמצאו  

ָיה האלה )גלילי ושרביט, -אל ְמשִּ  (91111; פלנר ושרביט, 9111; גלילי ושות', 1222נכון לעיגון מתקני הִּ

ְכזה של אשקלון שרת גם את היישוב הביזנטי, שנחשף על ראשו של צוק ברנע בין קבר שייח׳ “  ים פתוח ” נמל  

שריד מחומת העיר הצלבנית, שנבנתה, ככל הנראה,  –“ קיר העמודים. ”1112 1תמונה
על גבי החומה הפאטימית, שבה שולבו עמודי גרניט מהתקופה הרומית, אשר שימשו 

 (1 1 1.11.11221את הבונים לחיזוק קיר החומה )תל אשקלון ,

 

 

הממצאים הארכיאולוגיים הפזורים  –של אשקלון “ הים הפתוח”. נמל 1112תמונה 
 (1 002.על קרקעית הים מול תל אשקלון )מעובד מתוך גלילי, 

 מעגן ים פתוח
 ‘מ 01-6בעומק 

 )ריכוז עוגנים על
 ימי(-שרטון תת

ריכוז ממצאים 
 מספינות טרופות

 ‘(מ 5-5.5)עומק 

 קו חוף
 קדום

 חומת ים 
 וחלקי חומה
 שהתמוטטו
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אשקלון ים(, עיר פרבר של ככל הנראה מיומאס אשקלון )   –( בחוף הצפוני של אשקלון  Holiday Innלמלון    1111עוואד 

ימיים במרחק -כורכר תת (. ריכוזי עוגנים בשרטונות 111111א'( )בפרק 11115-ו 011111 11111אשקלון הביזנטית )תמונות 

כמה מאות מטרים מהחוף ושרידים רבים של ספינות טרופות ומטעניהן בים הרדוד מול החוף אכן מעידים על קיומו 

; 111111)פרק   Sharvit and Galili, 1998);9111; פלנר ושרביט, 9111; גלילי ושות', 9112; גלילי, 1222)גלילי ושרביט, 

 כוכבא. -(. ממצאים אלה כוסו בחול אך נחשפו בעקבות בנייתה של מעגנת אשקלון בחוף בר5111תמונה 

, במקום שהמדרגה מתמתנת וקיים שפך מלאכותי עבה מתקופות קדומות עד היום, נמצא ברום    11221בקו רוחב  

הארץ )אשר נהרסו מרבצי צדפים דומים לו לאורך חופי  5מ'. מרבץ זה, ועוד  1-מ' מרבץ צדפים בלתי מלוכד בעובי כ 19

 ,.Neev et alא'; 01250  1255ברובם עקב בניה לאורך השפה של צוקי החוף(, תוארו על ידי ניב ושותפיו )ניב ובקלר,  

(. מבלי להתייחס לשאלה 911כמרבצי סערה, אשר הורמו על ידי תנועה טקטונית לרומם הנוכחי )פרק    1987 ,1973)

הטקטונית, ראוי לצין כי מרבץ צדפים זה, וכן כל האחרים אשר נבדקו מעל קו הסערות, הם ריכוזי צדפים מלאכותיים, 

 Mazor, 1974; Arad and Wachs, 1976; Arad et; 1201ויישובים עתיקים )רונן וזמר, המופיעים בהקשר צמוד למבנים 

(al., 1978  מצויה  . צדפים, ובעיקר כמויות גדולות של צדפי נעמיתGlycymeris insubrica) ( ,שימשו למטרות ביסוס ,

מילוי וסלילה, וזאת בשל חוזקם, יציבותם ובשל המרקם המנקז שהם מקנים לאגרגט הנקבובי. כמו כן שימשו צדפים או 

  –רסק צדפים למילוי טיח וטיט, וכן כחומר גלם מקומי מצוי לשריפת סיד. רצועת החוף באזור זה )חוף הימיה( רחבה  

 והיא הולכת ומתרחבת צפונה )ראו להלן חוף דלילה(. –מ' ומעלה  11

כוכבא וברנע, בין -ראו להלן(, לאורך חופי בר  – 1221-מ' )עד שנהרס ב 10-11צוק אשקלון התנשא לגובהו המרבי, 

(. מכאן הלך והשתפל הצוק כלפי צפון עד שנעלם בבאר ים. גבעת הכורכר 'א2119)תמונה  1995וקו רוחב  1919קו רוחב 

הגדועה הזו שמשה בעבר כמחצבת אבני בניין של אשקלון לדורותיה, ומצוי היה בה לפחות קבר רומי אחד )קו רוחב 

ק"מ לצורך בניית גן ציבורי וכוסה באדמה   111על ידי עיריית אשקלון לאורך    1251(. ראש הצוק יושר בקיץ  1911

חרסיתית, שהובאה אליו ממרחקים, אשר עליה, לאורך שפת הצוק, נבנתה טיילת עשויה לבנים ובטון ופולסו מגרשי 

חניה. כמו כן נסללו דרכים והותקנו מדרגות, שירדו מראש הצוק אל הים, ונבנו נקזים, שנועדו למנוע את הצפת המרזבה 

שבעורף גבעות החוף. מי הנגר, שלא יכלו לחלחל דרך מעטה החרסית ורצפות הבטון, שטפו את מדרונות הצוק, ֵעְרצּו 

 . אשקלון ים )מיומאס אשקלון(: בעקבות גידודו המהיר של הצוק נחשפו בראשו: 11110תמונה 
ָנה באבנים מסותתות )צוק ברנע,   (11111.01.1)א( מבני העיר )ב( ובאר שנחפרה בכורכר וֻדפְּ

 א א ב

_________________________ 

נ(, " לספה   1011-1012( הוא מבנה מוסלמי יפה ושמור היטב מראשית התקופה הממלוכית ) 12810011101802קבר שייח' עאווד )נ"צ    1119
  1Harlingtonמ' מדרום למלון 022-מ'( בטיילת חוף הים אשקלון, כ 12 שהוכרז כמיועד לשימור, השוכן על פסגת כורכר בראש רכס ברנע )גובה

 כיום עומד המבנה סמוך מאוד לקצה הצוק עקב גידודם המהיר של צוקי ברנע. 
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ובתרו אותם, ותוך מספר שנים הרסו 

שירדו אל את הטיילת ואת הדרכים  

ם   Marcus)הי ,  1978,  1985b ) 

(. עדרי צאן של נוודים 2111)תמונה 

בדואים, שרעו על מדרגת הצוקים 

ומדרונותיהם במשך דורות רבים, 

לּו את הצמחיה, חרצו בפניהם  כִּ

ויצרו גם כן נתיבי זרימה וסחיפה 

מקומיים של מי נגר, אשר הוסיפו 

סילוק   1 (Marcus, 1978)ופגעו בהם  

סינרי הדרדרת מן החוף על ידי 

קבלני עבודות עפר בשרות עיריית 

ב  , אשר בקשה להרחי ן אשקלו

ההרס כיום צוק ברנע תלול עקב  א'(.  2119חוף הרחצה, האיץ את תהליכי ההרס והנסיגה של הצוק )תמונה  ולנקות את  

א'(. כמו כן, נהרסו 11115-ו 011111 5111ב', 1110; תמונות 511ונסיגת הצוק המואצת שהקמת מעגנת אשקלון גרמה )פרק 

מבני בטון רבים )דרך סלולה, סוכת מצילים, מקלחות, גרמי מדרגות, קירות מגן ועוד(, שנבנו על החוף ברום שמתחת 

)כיום   Holiday Innמלון   1225-(. בראש צוק ברנע, מעט מזרחה לשפת הצוק, נבנה ב-' וג2119לרום קו הסערות )תמונות 

א'(, וטיילת חדשה נבנתה לאורך שפתו. כמו כן 11115-ו 011111 11111תמונות  – 11019/1199112, נ"צ Halingtonמלון 

הקף של בתי מגורים במרזבה חסרת הניקוז שממזרח לרכס המגודד. השטח בראש הרכס החופי -מתוכננת בניה רבת 

 1220לפיתוח אזור מגורים, אך הבניה מתנהלת למקוטעין. בראשית שנת    9115-הוכשר ב   Holiday Innשמצפון למלון  

( והתקינה צינור ניקוז רחב, היורד אל החוף, שנועד לנקז את 19990פרצה עיריית אשקלון את הצוק בחוף ברנע )קו רוחב 

 (1 5111המים המצטברים במרזבה בתקופת הגשמים )תמונה 

חופי רחצה מוכרזים. שמותיהם )מדרום לצפון(:   5מ, ובו  " ק   19חופה העירוני של אשקלון המודרנית נמשך לאורך  

חוף הגן הלאומי )או חוף הפארק, ובעבר חוף שמשון; חלקו הדרומי ידוע כחוף הסלע על שם קטע חומה גדול של 

דרדר אל החוף ומראהו כסלע ענק(, החוף הנפרד )חוף הדתיים, מקודם חוף הימייה(, חוף דלילה  אשקלון העתיקה, שהִּ

כוכבא דרום )באזור שוברי הגלים שמצפון למעגנה( וחוף   -דרום וחוף דלילה צפון )מדרום למעגנת אשקלון(, חוף בר 

ידוע כחוף   –לשעבר הפאב או הסוכה הלבנה    –כוכבא צפון )חוף ברנע, שחלקו הצפוני, שליד מבנה גוטה הקורס  -בר 

צוק ברנע (. חוף חופית מצפון לשכונות ברנע הוא הצפוני בחופי אשקלון. לאורך ראש  גוטה, ומצפונו עוד חוף לדתיים 

 נמשכת טיילת רחבת ידיים ומטופחת, ובה עצים ומדשאות.

 

 . השפעה של מתקנים ימיים שנבנו לאורך החוף 111111

נסיגה גדולה ומהירה של צוק אשקלון ארעה בקטעי החוף שמצפון למעגן ישורון ובֵרַכת ההשקטה של תחנת הכוח 

 ובאלה שמצפון לשוברי הגלים המנותקים בחוף דלילה ומעגנת אשקלון. “ רוטנברג”

. מתקני חברת קצא"א, הכוללים גם חוות מכלי דלק גליליים רבים, נבנו מעברה המזרחי של מדרגת דרום צוק אשקלון

מ' )תמונה   19-11התאור בהמשך( הגיע עד    –“  רוטנברג ” החוף, שגובהה באזור זה בטרם בנייתם )ובניית תחנת הכוח  

ב'(. מערכות ניקוז נרחבות שנבנו בעת הקמת מתקני קצא"א, תחנת הכוח ומאוחר יותר גם מתקן ההתפלה       11119

( נבנה בשנים    11519-ו   11599( מנעו נזקי סחיפה חמורים בצוקים. מעגן ישורון של החברה )בין קווי רוחב  111119)פרק 

קָשרים הימיים, שהוקמו בחוף אשקלון לצורך הטענת מכליות בנפט  1251-1259 כנמל שרות לגוררות המתפעלות את המִּ

מ' מהחוף, והוא הזדקר        951-א'(. המעגן השתרע לאורך כ 11119איראני שהוזרם דרך הצינור היבשתי מאילת )תמונה  

 
 כוכבא, אשקלון,-. דרך סלולה ברצועת חוף בר11111תמונה 

 (1 1212אשר נסחפה בעת סערה )צילום: א' מרכוס, חורף 
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 (91101)שטדלר,  (breakwater rubble mound) מ' לים. שוברי הגלים של המעגן הם מטיפוס רובד אבנים 911-כ

; 1205מ"ק חול )וידה ורוזן,    9110111-בעקבות בנייתו של מעגן ישורון התרחב החוף מדרומו והתווספו לו כ 

 (Kit andמ' סמוך למזח הדרומי של המעגנים   111-(. התרחבות החוף הולכת ודועכת דרומה מכ 1201פינקלשטיין,  

(Sladkevich, 1996   מ"ק חול   110111-ק"מ מצפון למעגן גודד, וכ   111-ק"מ מדרומו. החוף לאורך כ   111-ומתאפסת כ

 ,Kit and Sladkevichמ' לדעת   11-11מ' )   91-11-(. כתוצאה מכך )א( נסוג קו המים כ 1205סולקו ממנו )וידה ורוזן,  

 Golik and; 1221; שושני,  1205ק"מ ממנו )וידה ורוזן,    111-מצפון למעגן ישורון, והנזק ניכר, כאמור, עד כ   1996)

Goldsmith, 1985, 1986; Shoshany et al., 1996 מ לדעת ק   1-; עד כ"(Kit and Sladkevich, 1996  נחשפה רצועת )ב( ;

;1201ב'; ניר,  1201שלה ונותרה כמעט ללא כסות חול שתמנע גידוד נוסף )פרת ושות',    הליחוך עד לתשתית הכורכר 

(Golik and Goldsmith, 19850   נגרם   והאזור נעשה קשה ביותר למעבר )ובלתי כשר לרחצה או לשימוש חופי אחר; )ג

 Golik and Goldsmith, 1985, 1986);1205ימית אזרחית בע"מ, ; הנדסה 1201הרס רב לצוקים שבעורף החוף )ניר, 
1111 1 

הדרומי, שאורכו                –החוף מפני גידוד    נבנו מצפונו של המעגן שני דורבנים כדי להגן על   1251-ו   1251בשנים  

מ' ממנו. כמו כן, קטעי   511מ', במרחק    21-מ' מהמזח הצפוני של המעגן, והצפוני, שאורכו כ   111מ', במרחק    191-כ 

 החוף סמוכים לדורבנים הוגנו על ידי קירות ים.

מ'   111-מ' ובמרחק כ  51-ידי הגלים דרך פתח הכניסה ברוחב ככמויות גדולות של חול נכנסו אל המעגן כתרחיף על 

מ"ק חול, שאותם הטילו לים   110111-110111מ'. מידי שנה נחפרו ונשאבו מן המעגן    1-מהחוף, שהיה בעומק מים כ 

 Seatech, 2222 1);1225בקרבת החוף מצפון למעגן )מ' ָשֵלו, מנהל המעגן, מידע בע"פ, 

את מעגן ישורון “  עוטפים , ” 1201-1202, שנבנו בשנים    1111“ רוטנברג ” המעגן ובֵרַכת ההשקטה של תחנת הכוח  

שאורך רגלה “, L”א'(, שהשתלב בהם. שובר הגלים הראשי של מעגן רוטנברג נבנה בצורת האות הלועזית 11119)תמונה 

+ מ', בנוי רובד 5מ'. שובר הגלים הראשי, שרום קדקודו    151-מ', ואורך ניצבה המקביל לחוף כ   111-הניצבת לחוף כ 

במחציתו הדרומית של שובר הגלים   1 ( 9110טון )שטדלר,    19-2אבנים מצופה בשכבת שריון של גושי אבן שמשקלם  

רוטנברג: )א( מעגן ישורון המקורי משולב במעגן רוטנברג שעוטפו; דורבן וקירות מגן -. המעגן המשולב ישורון.1111תמונה 
(; )ב( מעגני ישורון ורוטנברג המשולבים: פתח מעגן ישורון המקורי נסגר והיה 1111121“, אופק”בחוף מצפון המעגן )צילום: 

; (Google Earth, .011111(לשובר הגלים המשני של המעגן המשולב, ושובר הגלים המקורי נפרץ והיה לפתח פנימי אל המעגן 
 (0021., בתוך שטדלר, .1011110א אלכסוני )צילום: “תצ –)ג( מעגן ישורון כמעגן פנימי בזמן בניית המעגן המשולב 

_________________________ 

ק"מ צפונה למעגן   2( סבורים שגם קטע החוף של הפארק הלאומי באשקלון, הנמצא  1381מ ) ” ( והנדסה ימית אזרחית בע 1389ניר )     1112
Golik and Goldsmith, 1380) 1(ישורון, ניזוק כתוצאה מבניית המעגן. הדורבנים שמצפון למעגן ישורון עצרו את חתירת החוף רק באופן חלקי 

שנים לאחר הבניה של מעגן   12(, שיווי משקל מלא בין החול המובא והחול המסולק מחוף זה לא הושג גם כעבור  1383,  1389לדעת ניר ) 
 1)ישורון, ובזמן זה המשיכו החופים שמדרום למעגן להתרחב ואלה שמצפון היו נתונים להרס

 על שם האחים פנחס ואברהם רוטנברג, מייסדי חברת החשמל.  1110
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נסללה דרך גישה במפלס נמוך יותר. בעת הבניה של המעגן המשולב נסתם פתחו של מעגן ישורון, וקטע זה ביחד עם 

ג'(. פתח 11119מ' )תמונה  911-מזחו המקורי הפכו להיות קיר הים )שובר הגלים המשני( של המעגן המשולב, שאורכו כ

מ' רוחבו, אשר נפרץ במרכזו של שובר הגלים הראשי המקורי של מעגן ישורון ויוצא אל בריכת מעגן   01-חדש, כ 

א'(. 11119-ו   511ַהשוּו לתמונות    – ב' 11119רוטנברג, משמש כיום לכניסת ויציאת כלי השיט של חברת קצא"א )תמונה  

בתוך בֵרכת המעגן,    (agitation)מ', אשר נועד להשקיט מצבי ֵסעּור  01-בתוך הבֵרכה נבנה דורבן בצורת קמץ, שאורכו כ

מ"ק חול   510111המתעוררים בעיקר כתוצאה מחדירת גלים בתדירות נמוכה אל המעגן. לצורך בניית הבֵרָכה נכרו  

מ"ק חול, שחודר אליה בתרחיף. פתח הכניסה למעגן   110111-מקרקעית הים, ומידי שנה נחפרים ממנה בממוצע כ 

 1229-1221מ'. בשנים    111מ' מהחוף ועומקו    951מ' בקרקעית הים(, נמצא    111מ' בפני הים )   111המשולב, שרוחבו  

טון בעקבות גריפת חול בתעלה,   19ֻעָבה וחּוזק צדו החיצוני של שובר הגלים הראשי בשכבות אבן נוספות במשקל  

שנחתרה לאורך צינור הנפט הדרומי שעל קרקעית הים, אשר הוביל נפט מחוות המכלים של חברת קצא"א אל מכליות 

 (1 511; תמונה 519בים הפתוח, וסיכנה את שובר הגלים )פרק 

מ' מן החוף למרחק         911-דונם לאורך כ   11-מדרום לשובר הגלים הראשי יובש שטח ים פתוח, שהשתרע על פני כ 

מש כשטח התארגנות לבניית המסוף לפריקת הפחם של תחנת הכוח. עודפי חומרי 11119מ' ממנו )תמונה  911-כ  ב'( ושִּ

חפירה מאתר תחנת הכוח נוצלו לייבוש שטח זה, וקיר ים, שנבנה במים הרדודים סביבו, תוחם אותו ומגן עליו מפני 

 סחיפת גלי הים. 

אורות ” בעקבות הצלחתו של מסוע הפחם בתחנת הכוח    9111-1222מסוע הפחם של תחנת הכוח, שנבנה בשנים  

מ' לים עד   90151מזדקר  המסוע, העומד על כלונסאות,  טון.  9110111(, משרת אניות צובר במעמס של 1119)פרק “ רבין

 ב'(. 11119מ', אך הוא אינו מפריע לתנועת החול לאורך החוף )תמונה  95לעומק 

מ' מזרחה לקו המים ומעבר   10551-מ' מהחוף ו   011)המשתרעת לאורך  “  רוטנברג ” בעת בנייתה של תחנת הכוח  

לצוקי החוף( סולקו משטחה כמויות גדולות מאוד של חול וחמרה אל אזור החולות ממזרחה. חול זה, וכן חול רב נוסף 

לפי המודל הסדימנטולוגי, ששימש מהשטח שבו שוכן כיום אזור התעשיה הדרומי של אשקלון, נכרו לצורכי בניה.  

מעגן )” מ"ק חול נוספים בעקבות הבניה של בֵרַכת ההשקטה    1510111לתכנונה של תחנת הכוח, צפויה הצטברות  

מ' בעומקי מים   111-מ', וכ   1-1מ' בעומקי מים   9-1חול זה צפוי לכסות את קרקעית הים בשכבה שעובייה  –“( רוטנברג

 (1 1205מ' )וידה ורוזן,  11-1

הוקם “,  רוטנברג ” בתוך מתחם קצא"א, מול שורש שובר הגלים המשני של מעגן ישורון וסמוך לשטח תחנת הכוח  

מתקן   9111-9111ומופעל בשנים  

  VIDלהתפלת מי ים על ידי קבוצת 

ת  י ל רא ש הי ת  בר ח ת ה ו ל ע ב )ב

 IDE Technologiesלהנדסת התפלה

Ltd    וקרן ההשקעות(Oak Tree .
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מעט יותר מממוצע המליחות של מי הים בחופי ישראל, ובסביבות מוצאם לים נמדדת עכירות גבוהה מהרגיל בגלל ריכוז 

(. צבע החלקיקים האדום העז, 9111; קרס ושות',  9111החלקיקים המוצקים, שהופרדו ממי הגלם, שהם מכילים )כהן,  

את   שבהן משתמשים בתהליך התפלת המים כדי ללכד   )3Fe(OH)הנגרם על ידי תרכובות ברזל )הידרוכסיד ברזל  

השפעת מי   1 החלקיקים המוצקים המרחפים במי הים, מהווה מפגע אסתטי, שאינו מזיק ואשר מתפזר במהירות במי הים 

(, ומעבר לתחום זה 11111; תמונה 1119ק"מ סביב פי צינור היציאה )פרק  1-רכז ההתפלה על סביבתם היא ברדיוס של כ

 הם נמהלים היטב במי הים ואינם שוקעים לקרקעית. 

חוף כדי ליצור חוף -הושלמה בניית שורה בת שלושה שוברי גלים מנותקים מקבילי   1201. בשנת  חוף דלילה )ב(   

מ' מול חוף דלילה )בין  101-מ' מעל פני הים, נבנו על גבי מרדדי כורכר כ 911רחצה מוגן ובטוח. שוברי הגלים, שבלטו 

(, הרווחים 1209וידה,  –מ'  01-מ' )התכנון היה ל 21-01(. כל אחד משוברי הגלים הוא באורך 1915-ו 1911קווי הרוחב 

מ'( והאורך המצטבר של שוברי הגלים המנותקים והרווחים שביניהם      51-מ' )התכנון היה ל   51-שביניהם הם באורך כ 

מ'. סוללת גישה )דורבן( זמנית מהחוף אל מרכז מרדדי הכורכר שימשה להובלת חומרי הבניה, וממנו התפצלה  111-כ 

חוף יחידה, שממנה -הבנייה דרומה וצפונה. הקבלן, שבנה את שוברי הגלים, בחר לבנות )במשך שנה( סוללה מקבילת 

(. 11111-א' ו 5111הוא פרק שני קטעים ויצר את הרווחים שחילקוה לשלושה שוברי הגלים הנפרדים המוכרים )תמונות  

בגמר העבודה הוא פרק גם את סוללת הגישה אל שוברי הגלים. פרוק קטעי הסוללות היה חלקי, הוא נעשה לאורך 

מרחקים ועומק לא מספיקים, וסלעים מבסיס הסוללה נותרו על 

קרקעית הים. בגלל התכנון והביצוע הלקויים צמח בעורף 

ֹשרטֹום   –ֹשרטֹומות    1שוברי הגלים ֹשרטֹום אחד בלבד )ולא  

כמתוכנן(, גדול   –אחד בעורף כל אחד משוברי הגלים  

מ"ק(, שצורתו היא בדרך כלל כשל  9110111-מהמצופה )נפח כ

מ'   191-111חול מסולסלת גדולה, המזדקרת למרחק  בליטת  

מ' )הנדסה ימית אזרחית   111-הימה לאורך רצועת חוף של כ 

 Marcus, 1985a, 1986);  1205; וידה ורוזן,  1205בע"מ,  

א'(. צורת השרטום משתנה בהתאם למצבי הים 5111)תמונה  

משרטומות משולשים קטנים ובודדים מול שוברי  –המתחלפים 

( עד שרטומות רחבים שצורתם 11111הגלים המנותקים )תמונה 

רצועת מים א'(.  5111-ו   5119מסולסלת עד קטומה )תמונות  

מ' מפרידה בין קצה הֹשרטום   151-רדודים מאוד ברוחב עד כ 

חסם   1201לבין שוברי הגלים. כבר בעת הקמתו בתחילת קיץ  

הדורבן הזמני, שנבנה לצורך הקמת שוברי הגלים המנותקים, 

את תנועת החול, והיה, כנראה, אחד הגורמים להתרחבות 

שנצפתה בתוך זמן קצר בחופי הפארק הלאומי באשקלון,      

כוכבא -(. קו חוף בר 1202ק"מ דרומה מחוף דלילה )ניר,    119

מ' כתוצאה מבניית שוברי   11-91מזרח נסוג כדי  -שמצפון 

 1 (Marcus, 1985a, 1986)הגלים וצוקי החוף שבעורפו ניזוקו 

1221-. המעגנה, אשר נבנתה בשנים  מעגנת אשקלון )ג(  

מ' צפונה משוברי הגלים בחוף דלילה )תמונה   911-כ   1229

דונם   51-דונם בים ו  21-דונם, מהם כ 111(, משתרעת על 11111

מקומות עגינה.   511, ובה  (Seatech, 1990)בחוף שבעורפה  

מ' לים. אורך שובר   111-מ', והיא מזדקרת כ   111-אורכה    כ 

 

א: “אשקלון )תצ. חוף 1תמונה 
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 דלילה
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מ'. שובר הגלים הראשי בנוי   5-מ' וקצהו מגיע לעומק כ   591-כ “,  L” שצורתו כצורת האות הלועזית  הגלים הראשי,  

טון לאורכו, ובראשו הן גדולות יותר   19מרובד אבנים שעליו שכבת שריון עשויה מיחידות דולוס מבטון מזוין במשקל  

מ' מעל אפס האיזון הארצי, ולאורכו נבנתה טיילת בנויה מלוחות בטון  111טון. רום קודקודו של שובר הגלים הוא  15  –

(. שובר הגלים המשני )מצפון( ניצב לחוף אך הוא קשתי 9110מ' מעל פני הים )שטדלר,  1מ' בגובה  1טרומיים ברוחב 

מ'. לבניית   111מ' ועומקו    51-מ'. אורך פתח המעגנה כ   1-1מ', וקצהו בעומק    901-אורכו כ ומתעקל מעט דרומה.  

מ"ק חול )בעיקר לייבוש קטעי חוף(, אשר חלקו נכרה מתחום המעגנה  1110111-מ"ק אבנים ו 9910111המעגנה נדרשו 

 (1 51111222המעגנה, מידע בע"פ, מ"ק )א' פורטוגלי, מנהל  110111-הצטברו במעגנה ובפתחה כ 1222וחלקו יובא. עד 

מ'         1-מ', נבנו בעומק כ   11-מ', מופרדים בפתחים שאורכם כ   111-שלושה שוברי גלים מנותקים, כל אחד באורך כ 

(, כדי למתן את החתירה הצפויה בצוק. 1221מ' מהחוף, מיד מצפונה של המעגנה, כבר במהלך בנייתה )בשנת   111-וכ

סמוך לשורשי שוברי הגלים מדרום ומצפון נבנו קירות חוף להגנת שטחים מיובשים. שוברי הגלים הביאו אמנם 

א'             5111מ' צפונה למעגנה )תמונות    511-להרחבת החוף, צמיחת ֹשרטומות וייצוב קטע החוף שממולם למרחק כ 

(, אך עוד בטרם הסתיימה בניית המעגנה גברה מאוד חתירת הגלים בחוף ברנע ובצוק שבעורפו מצפון לשוברי 11111-ו 

הגלים. סערות חורף משמעותיות גרמו לנזקים לטיילת שנבנתה בחוף מיד מצפונה של המעגנה ולקירות הים המגנים 

, עד מעט מ' ממעגנת אשקלון   511-ג'(. חתירת הגלים הביאה לגידודו המהיר של צוק ברנע. לאורך כ 2119עליה )תמונה 

מ'   91-( וכ 1222מ' לפי האן ושות',    91)   1222מ' עד   19, גודד צוק ברנע ונדד מזרחה לפחות Holiday Innמצפון למלון 

א' גלילי וי' שרביט, מידע   –מ'    1(, ושכבת חול עבה )עד  5111; תמונה 511-ו 11110השנים הבאות )פרקים  11-נוספים ב

, בין קבר ( מ'   1-9הוסרה וסולקה. על ראש הצוק )גובה  (, אשר כיסתה את קרקעית הים ואת רצועת הליחוך  1222בע"פ, 

א'(, נחשפו שרידים רבים של 11115-ו   011111  11111תמונות    –  1199111שייח׳ עוואד ובין המלון )סביבות קו רוחב  

ן  ו ל ק אש אס  ומ Maiמי um as )  

Ascalon ,אשקלון ים בפי גלילי ,

9 1 1 ר   –(  2 ב פר או  ן  י ו ַלו ר  י ע

אשקלון הביזנטית, משגשג של  

שבשוליה וסביבתה היו שכונות, 

ם י וב יש י או  / ו ה  שי תע י  ר ו אז

(Milevsky et al . העיר (2018 ,.

תוארה בכתובים אך מיקומה לא 

ממדים -היה ידוע. חומות אדירות 

הקיפוה, ובה נמצאו שרידי כנסיות, 

בתים, רצפות, בארות חצובות, 

ם  י ד י ר ש ו ש  י ש י  ד ו מ ע

ארכיטקטוניים אחרים )תמונה 

11111 )1 . חלקם המערבי של 115

החומות והמבנים התמוטט והתפרק לגושים בגדלים שונים, אשר צנחו אל מרגלות הצוק והים הרדוד וכוסו בחול 

(. גושים כאלה, וכן כלי חרס ואבן 11111(, ואחרים, שנותרו חשופים כיום בראש הצוק )תמונה  5111-ב' ו1110)תמונות 

ופריטים רבים אחרים, נתגלו בחוף מתחת לשכבת החול שהוסרה, ובקרקעית הים נחשפו שרידים רבים של ספינות 

נ( )גלילי ושות', " לסה   510נ עד  " לפסה   9111ברונזה עד מוסלמית קדומה ) –טרופות ומטעניהן מכל התקופות הקדומות 
_________________________ 

מקומה של מיומאס אשקלון לא היה ידוע עד לאחרונה, וחוקרים שונים הציעו מקומות שונות. השרידים שנחשפו על שפת הים בחפירות  1111
ימיים, שנתגלו ליד החוף, מצביעים על קיום עיר משגשגת בתקופה הביזנטית, וזו כנראה הייתה -בחופים הצפוניים וריכוזי ממצאים תת 

ים, נהר,   –(. מיומאס היא מילה יוונית המתארת מקום שבו חגגו התושבים הנוכריים חג מיוחד בקרבת מים  0223מיומאס אשקלון.)גלילי, 
מיומאס כקידומת לשמות ערי חוף בארץ ישראל, ובהן אשדוד, עזה ואשקלון, מציינת ערי לווין או המלה    מעיינות ומקווי מים אחרים. 

 (1 0221צקי, ‘פרברים ימיים שלהן )דבורז

( בגג צוק ברנע, שהיה Harlington)כיום מלון  Holiday Inn. מלון 11111תמונה 
(, נמצא כיום מטרים ספורים 1221-מחוף הים כאשר הוא נבנה )ב‘ מ 120-במרחק כ

 הצבועה לבן נבנתה בהשראת כיפתו של“ כיפתית“משפת הצוק. צורת המלון ה
 מדרומו )תצלום מתוך אתר החברה‘ מ 00.-עוואד, הנמצא כ“ קבר שייח

 מ(.“הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע
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. 9111; פלנר ושרביט,  9111 )

בדומה לממצאים מול חוף שמשון, 

ל  כ מ ן  ב א י  נ ג ו ע ל  ש ם  י ז ו כ י ר

ת  ע ו צ ר ל  ע ו  ל ג ת נ ת  ו פ ו ק ת ה

התת  רכר  כו ה פי  ם -מחשו י מי י

בעומקים “(  שרטון שייח' עוואד )”

מ'   511-111מ' ובמרחק    11-11

מהחוף, וחלקי ספינות ומטענים, 

לי עופרת, מטבעות  בהם מטי

ס  ר ח י  ל כ ל  ש ם  י ב ר ם  י ר ב ש ו

לאחסון “  קנקני עזה ” )מטיפוס  

; תמונה 9111עוקד,    –והובלת יין  

( נמצאו מפוזרים על קרקעית 11115

הים שבין מחשופי הכורכר והחוף 

; פלנר ושרביט, 9111; גלילי ושות',  9112; גלילי,  1222ְכזה של העיר אשקלון )גלילי ושרביט,  “ נמל פתוח”עדות ל  –

9111 ;(Sharvit and Galili, 19981 

שרידי יישובים מהתקופות הרומית, הביזנטית והמוסלמית נתגלו גם כן בחולות המכסים את שוליו המערביים של 

בהם שרידי בתים וכנסיות,   –המשכו הצפוני של הרכס )שכונות ברנע בצפון אשקלון( ובאתרים נוספים לאורך החוף  

 וציטוטי מקורות שם(.  (Milevski et al., 2018מצבות קברים, רצפות פסיפס, מטבעות ושברי חרסים וכלי זכוכית

 Holiday Innשעורי הנסיגה של צוקי ברנע, הנמשכת עדיין בעקבות בנייתה של מעגנת אשקלון, גבוהים מאוד. מלון  

( 9115מ' מחוף הים, נמצא היום )שנת    111-במרחק כ   1225(, שנבנה בשנת  11019/119011)כיום מלון הרלינטון, נ"צ 

המהירה של צוקי הכורכר מצפון למלון, א'(. גם נסיגתם  11115השוו לתמונה    –  11111קרוב לשפת הצוקים )תמונה  

המהירה הותירה את קיר הבטון התומך של הנקז של (. הנסיגה  5111-ו 05111 5111שאינם מוגנים, נמשכת כיום )תמונות 

לגמרי כשהוא בתוך צוק הכורכר, באמצעה של רצועת החוף כשהוא מנותק   1220שכונת ברנע, אשר נבנה במחצית שנת 

מהצוק. בקתה שעמדה על החוף החולי למרגלות הצוק מצפונו של הנקז, אשר עליה הגנו באמצעות סוללות אבן גדולות 

מ' מעל רצועת החוף. גם דרך היורדת אל החוף, אשר היתה עדיין   1-סביבה, נותרה עד לחורבנה כשהיא גבוהה כ 

, נהרסה, ובשנת 1220-בשימוש ב 

היא היתה עדיין קטועה   9119

מ' מעל לרצועת החוף   9-ותלויה כ 

 (1 5111)תמונה 

ָגֵרם,   נזק רב נגרם, וממשיך להִּ

ו  פ ר ו ע ב ש ק  ו צ ל ו ם  י ה ף  ו ח ל

כתוצאה מבניית המעגנה. עיריית 

אשקלון בקשה למזער את הנזקים 

ן  בי ם.  י נ ו ש ת  ו נ ו פתר לה  ושק

ההצעות: בניית קיר חוגר למרגלות 

ק"מ בקרוב, היינו   1הצוק באורך 

כמחצית מאורך צוק ברנע, ובגובה 

מ'   1יגזול עד  מ' )אשר    1עד  

קנקני עזה מהתקופה הביזנטית, ששמשו לאחסון יין, אשר נמשו מהים  111111תמונה 
 , בתוך אתר ויקישיתוף(..1111.01, מעלה היצירה, Hanay)מוזיאון קבוץ פלמחים; צילום: 

 

 

 והונח  (geotube(: א. שרוול עשוי יריעה גיאוטכנית, שמולא בחול11111
 מ כדי להגן עליו“ק 1-למרגלות צוק ברנע, אשקלון, לאורך כ

 (2111.001צביאלי, ‘ ; תמונה פנימית: ד002.)מתוך שטדלר, 

 

 Holiday Innמלון  א
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מרוחב החוף הצר(. במקביל ימותן 

ָשֵאר חשוף )בלנק  מדרון הצוק ויִּ

(. כמו כן, הוצע לבנות 1225ולרר,  

שורה של שוברי גלים במקביל 

מ' ממנו,   111-לחוף ובמרחק כ 

אשר ילכדו חול וייצרו חוף רחצה 

מורחב. תכניות אלה נדחו בגלל 

עלותן הגבוהה. יצוין כאן כי בניה 

של שוברי גלים תביא להעתקת 

אזור ההרעבה מחול צפונה, אל 

החוף העירוני הצפוני, ובהמשכו 

אל חוף ניצנים עד פער נחל ֶאבַטח. 

לאורך קטעים אלה תחול נסיגה 

כי  מואצת של צוקי החוף, אם 

בֵשעור יותר קטן מהנסיגה בקרבת 

א  י ה ה  רי י ע ה ת  ד מ ע ה.  נ ג ע המ

שהפגיעה העתידית בחופים האלה, 

אשר פיתוחם אינו מתוכנן בעתיד 

הנראה לעין, עדיפה על ההרס 

ע            נ ר ב ף  ו ח ל ם  ר ג נ ה י  ח כ ו נ ה

 (1 1222)א' מרכוס, מידע בע"פ, 

הציבה עיריית   9115בינואר  

שנכרה מחוף מ', אשר מולא בחול  1-בקוטר כ (geotube or geotextile structure)אשקלון שרוול עשוי יריעה גיאוטכנית 

א'(. שרוול זה, 11115ברנע כדי למנוע מגע בין גלי הים לבסיס הצוק )תמונה  מרגלות צוק  ק"מ לפני    1-כ , לאורך  ברנע 

ֵער את החוף והצרו כמעט כדי מחציתו, לא עמד בפני גלי סערה נושאי חול, אבנים וחפצים אחרים, לא תוחזק כראוי  שכִּ

וגם סבל ממקרי ונדליזם של מתרחצים. אחרי זמן קצר הוא נקרע ונגרף על ידי גלי הים )למעט חלקו הדרומי, המוגן על 

השנים הבאות  1ד'(. נסיגת הצוקים התחדשה, ובתוך -ב'11115ידי שובר הגלים המנותק מצפון למעגנת אשקלון( )תמונה 

(. שרידי שרוול החול, שנותרו על החוף, זיהמוהו וכיערוהו עוד, 5111מ' נוספים )תמונה  1-( הם נסוגו כ9119)עד ינואר 

והשימוש בחוף הרחצה שלמרגלות צוק ברנע הצפוני )חוף לדתיים( בוטל עקב הסכנה הנמשכת מהתמוטטותו המתמדת 

 של הצוק.

שלונו של מיזם שרוול החול, שוב הוחלט להניח שרוול חול להגנת הצוקים בחוף ברנע, שכן גידודם המהיר  למרות כִּ

א'(. בסוף 11115בגג הצוקים )תמונה  לשעבר(    Holiday Inn( של הצוקים לא נפסק והוא כבר מַאֵים על מלון הרלינגטון  

להניח שרוול גיאוטכני חדש ממולא בחול,  1115החלה החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ 9115יולי 

מ'(, כאשר ראשו   1-110מ' ממנו )בעומק    111-מ' בקו מקביל לקו החוף ומרוחק כ  011-הפעם על קרקעית הים לאורך כ

ְבֶנה מ   11-בעומק מרבי של כ  קטעים באורך       1-ס"מ מתחת לפני הים כדי שישמש כשובר גלים מטובע. מחסום זה נִּ

מ', המסודרים בשורה כשוברי גלים מנותקים ומטובעים עם רווחים ביניהם. כל אחד מהקטעים האלה בנוי  111-מ' ו 191

קוטרו   –מ'(, המונחים זה לצד זה. השרוולים פחוסים    91-שרוולים גיאוטכניים )כל שרוול באורך כ  11-2מקבוצה של 

_________________________ 

 0219בסוף שנת    2312810210מיום    0209החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ הוקמה בהתאם להחלטת הממשלה    1111
 כזרוע ביצועית בבעלות המדינה לטיפול בהתמוטטות צוקי חוף הים התיכון. הפרטים הטכניים של שרוול החול מתוארים  באדיבות החברה.

 

 ד

: ב. השרוול לא תוחזק כראוי, סבל מונדליזם של באי החוף ונקרע על 11111תמונה 
 1-הצוק התחדש והצוק נסוג כד. גידוד -(; ג11111.002צביאלי, ‘ ידי גלי הים )צילום: ד

 (1111.1.0101צביאלי, ‘ ד –‘ ד; 002.גלילי, ינואר ‘ א –‘ שנים )צילומים: ג 2בתוך ‘ מ

 ב

 ג
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 9110מ'. בסערות ינואר    1119מ'. הרוחב המתוכנן של כל קטע הינו    1מ' וקוטרו האנכי   515האופקי של כל שרוול הינו 

לאו התפזר וקרעיו  נסחפו אל החוף ושוב זיהמוהו. בסערות  –פיסות פלסטיק ובד  –נקרע אחד מקטעי השרוול, החול שמִּ

(, 511נכון בגלל תכנון לקוי )פרק  -שוב נקרעו ונשחתו רבים מקטעי הגיאוטיוב של שובר הגלים אל   9112-9110חורף  

ועתידו של מיזם זה אינו ברור. תכנית לשימור חוף ברנע בהזנה מלאכותית מתמדת בחול מיובא מתורכיה בוטלה 

 גרגר וזהובים. -גרגר וצבעו שחור, יפגע בחופי ישראל, שחולותיהם דקי-משהתברר שחול זה, שהוא גס

 

 יבנה-. חוף ניצנים1111

(. במישור 11511( עד תל יונה בצפון )קו רוחב  19121ק"מ מבאר ים בדרום )קו רוחב   15-קטע זה מתמשך לאורך כ

דונם למרחק של  10111-החופי שבעורפו, בין העיר אשקלון וכפר הנוער ניצנים, משתרעת שמורת חולות ניצנים על פני כ

חולית היא זו של גבעות גליות עשויות כורכר עליון, שפניהן מכוסות חמרה -ק"מ מהחוף. הטופוגרפיה התת   915-כ 

חרסיתית בחלקה. הגבעות מתמשכות כקו פסגות -עליונה, וביניהן שקעים שמכילים כיסי חמרה אדומה, אלוביאלית 

מ' מקו המים,   10511-10111מ', וקו פסגות שני במרחק    11-11מ' מקו המים, המגיעות לרום    511-911במרחק  

מ'.    11-11המתרוממות לרום  

יבנה אינם מובהקים, ורכסי הכורכר -קווי הפסגות, היבשתיות ואלה שבקרקעית הים, מול חוף ניצנים 

ואילך הרכסים רציפים. על פי רוב גבוהות הגבעות  1111האורכיים נדמים להיות מֲאסף אקראי של גבעות, אך מקו רוחב 

שמדרום לאשדוד וגבנוניות קצת יותר מאלה שמצפון לעיר. אחדות מהגבעות שלאורך החוף הדרומי, בין אשקלון 

לאשדוד, נגדעות בצד מערב על ידי מדרגת גידוד חופית. בין שני קווי הגבעות היבשתיות, וכן בין הגבעות לבין עצמן, 

ישנה מרזבה רדודה, ממולאה בחול, המפרידה ביניהם. גם בין הרכס המערבי והרכס הטבוע מצויה מרזבה מכוסה בחול 

וחרסיות, שבמזרחה עובר קו המים ואשר 

ותחנת הכוח  נמל אשדוד  ו  נבנ עליה 

מספר קילומטרים מזרחה “.  אשכול ” 

מרצועת החוף מופיעים רכסי כורכר מגיל 

 (11רביעון מוקדם )פרק 

ברכס הכורכר המזרחי פעלו מחצבות 

גדולות. מחצבה גדולה, שחדלה לפעול 

       1915וננטשה, נמשכת בין קווי הרוחב  

מ' ממזרח לבאר ים.   511-לאורך כ   1911-ו 

המרזבה ממערבה משמשת כיום כמזבלת 

אשקלון. בשורת גבעות הכורכר המזרחיות 

' 1211-שממול לחוף ניצנים פעלו משנות ה 

“(, סול ניצן ” מחצבות גדולות )מחצבות  

ק"מ )בין קווי   9-המשתרעות לאורך יותר מ 

חב   1הרו 9 5 1-ו   9 9 0 5 , הן מ מה  כ . ב )

שקרקעיתן מתחת לטבלה של מי התהום, 

נקוו בֵרכות רחבות משופעות בצמחיית 

ֹגֶמא  מים, כגון קנה מצוי, ַעְבָקֵנה, סּוף, 

ארוך וליפיה זוחלת. הבֵרכות חוברו לאגם 

 

 שחוברו והפכו לאגם“ סול ניצן”. ברכות במחצבת 11112תמונה 
 “(.אלבטרוס”)צילום אוויר באדיבות 
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אחד לצורכי קיט ושיט )תמונה 

(. בקירותיהן של מחצבות 11110

אלה נחשפת שכבה של חול חרסיתי 

אפור עד ורוד עם הרבה רסיסים של 

י   ל ו ל ב י                       ש ב ו ע ב ה  ש ב י

(, הדומה 11112מ' )תמונה    9-111

 –היא  קרוב לודאי שאכן    –מאוד  

לפליאוסול החיוורין המתגלה בצוקי 

( והשרון )פרק 1111אשקלון )פרק  

(. גם ברכסי הכורכר הנמשכים 19

מצפון לאשדוד, בין קווי הרוחב 

, ישנן מחצבות 11511-ו   11251

 כורכר גדולות, אשר בתוכן נקווים מים בעונות גשומות. 

פרסה או         -מבין הגבעות שלאורך קטע החוף בין באר ים למוצא נחל ֶאְבַטח בולטות שתי גבעות כורכר דמויות 

מ'(, כשהן גדועות על ידי מדרגה בקו הסערות.   91-)גובה כ   1912מ'( ובקו רוחב    19)גובה    1910פרסה בקו רוחב  -חצי

על גבי החמרה המצפה את הגבעות האלה נתגלו כלי צור, חרסים וכיו"ב, אולם אין ספק שלמרות ממצא זה ולמרות 

יש שקע             1910טבעיות ולא בסוללות מלאכותיות. ממזרח לגבעה שבקו רוחב  צורתן המיוחדת מדובר בגבעות  

מרזבה או חפיר לאורך קילומטר אחד בערך, ומערכת שבילים ממזרח, המתקבצת אל אזור שבמוקד הפרסה בקרבת -דמוי

 החוף. יש לשער כי במקום זה היתה באר חופית רדודה. 

מ'   911-111-מ', נמשכת כ   15שורת גבעות גבנוניות שחזיתן המערבית גודדה, אשר הגבוהה שבהן מתנשאת לרום  

. צפונה יותר הגבעות הולכות ומשתפלות עד לֵהעלמן מדרום למוצא נחל אבטח. 1951-ו 1955מקו המים בין קווי הרוחב 

הגבעות האלה מונעות את יציאת הנחל בתוואי דרומי יותר. ניתן להבחין באזור זה גם בשורת גבעות מזרחה יותר,         

 מ'. תבליט זה מכוסה כולו בחול מנושב, שעוביו מספר מטרים.  11מ' מקו המים, שרומן אינו עולה על  111-111-כ

בגבולה הצפוני של העיר אשקלון( וחוף   1911ק"מ בין באר ים בדרום )קו רוחב   111חזית החוף, המשתרעת לאורך 

“(. שמורת ים ניצנים ” )שם אחר:  “  שמורת ים אבטח ” מ', היא    111(, שרוחבה  1901הרחצה ניצנים בצפון )קו רוחב  

השמורה היא “.  חולות ניצנים ” את השמורה היבשתית  “ משלימה”השמורה משמרת רצועת ים שקרקעיתה חולית, והיא 

; אתר טבע ונופים 09111  9111אתר הטלה חשוב של צבות ים, והחוף שלצידה עשיר בצדפים ובסרטנים )אורטל,  

 בישראל(.

מ' מזרחה מקו המים. במחצית הראשונה של   111עד    11-שיפוע החוף מתון ביותר, וקו הסערות מצוי בדרך כלל כ 

, 1251-ב “  חוק הזיפזיף ” נכרו כמויות חול גדולות מרצועת החוף החולית בין ניצנים לפלמחים עד לחקיקת   91-המאה ה

(. לכל אורך החוף מאשקלון עד יבנה אין צוקים בעורף החוף )פרט למתלולים 511; תמונה 511שהפסיק את הכריה )פרק 

מקומיים( שעוצרים את החול המנושב מרצועת הליחוך, ואכן כל השטח שממזרח לקו המים, גם שורות הגבעות 

(. מרבד החול 011חולות אשקלון, ניצנים, אשדוד ויבנה )תמונה    –השפלות שבו, כוסה במרבדים של חול מנושב  

 (0191מערב )תמונה -במישור החופי יצר נוף של חולות נודדים )חוליות רוחביות( לכיוון צפון

התרחבותן המהירה של הערים אשדוד וראשון לציון, אשר נבנו על החולות וכיסום, וניצול חלק נכבד של החולות 

 50511-)כ “  שמורת חולות ניצנים ” את חולות ניצנים, אשר הוכרזו כ   –לבניה הותיר מעט מאוד מהחוליות המקוריות  

מדרום לעיר אשדוד, שריד אחרון של חולות אשדוד )תמונה “  פארק החולות ” דונם, רובם שטח אימונים של צה"ל(, ו 

צמחיה בדרגות שונות, -(. נוף החוליות מגוון מאוד, ובו חולות נודדים, חולות מיוצבי 019-ו 011השוו לתמונות  – 11191

שקעים נמוכים מסביבתם, שחולותיהם הקרובים לטבלת מי התהום עובדו, וצמחיה שחלקה בר וחלקה נטועה. בשמורות 

 . פליאוסול חיוורין בקיר אחת מהבֵרכות11112תמונה 
 (111.112221.של מחצבות סול ניצן )
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החולות צומחים מיני צמחיה ייחודיים, והן בית למינים 

 מגוונים של בעלי חיים.

סּו את 1211-עד סוף שנות ה  ' היו רוב החולות, שכִּ

מישור החוף, חולות נודדים ללא תכסית צמחיה  

(. רעיית עדרים של תושבי הכפרים הערביים 019)תמונה 

ְסדּוד, שמנה כ  נפש, היה   10111-שהיו באזור )הכפר אִּ

מהגדולים שבהם( מנעה התבססות של צמחיה בחולות 

מרה אותם. בחלקה הראשון של המאה        הנודדים ושִּ

טעו שורות עצים כדי 91-ה  , בעת המנדט הבריטי, נִּ

לעצור את נישוב החול מהחוף. כך, קו כפול של 

טעו בשנות ה   1191' מקו רוחב  1211-אשלים, אשר נִּ

חוף הנמשכת עד -צפונה לאורך דרך עפר מקבילת 

ראשי הגבעות בעורף החוף במרחק          אשדוד על 

מ' מקו המים, מנעה נדידת החול, אשר הצטבר  111-11

חוף. כך גם -לאורכה ויצר חולית חזיתית מקבילת 

חורשת עצי אקליפטוס ועצי   –“  החורשה המנדטורית ” 

מ' לאורך אזור התעשיה  111-הנמשכת כ –מחט אחרים 

סמוך לגשר עד הלום. קטעי שורת שקמים ואשלים צומחים גם כן במקומות אחדים לאורך הגבול בין השטחים החוליים 

שרידים לשורת שקמים ארוכה, שנטעה בין עזה ליפו והקבילה לדרך הים  –לשטחים החקלאיים במזרח המישור החופי 

לאורך נחל שורק באזור יבנה. גם אחרי הקמת המדינה נטעה הקרן הקיימת לישראל הקדומה. שרידיה נמצאים גם  

לעצור את נדידת החולות, אשר איימה לכסות את במאמץ    )חורשות אקליפטוס וחורשות שיטה כחלחלה )או מכחילה 

 (1 1220הקרקעות החקלאיים באזור )צפון ורן, 

ההתיישבות במישור החוף ופיתוח החקלאות אחרי קום המדינה הביאו לעצירה של נדידת החולות ולהתבססות 

(, אשר התפתחה בשקעים ועל מדרונות מתונים של חולות יציבים למחצה, בעיקר בחולות ניצנים 01119צמחיה )פרק  

מצפון ומדרום לנחל ֶאְבַטח, וכן בין אשדוד ליבנה ים. כיום מכוסים חלקים גדולים משטח החולות בצמחיה, שטחים 

זרעית, -רבים אחרים נמצאים בתהליך של כסוי בצמחיה והחולות מיוצבים ברובם. הצמחיה כוללת שיחים, כגון לענה חד

, עץ Ficus sycomorus  –רותם המדבר, לוענית החולות, משיין גלילי וגומא מגובב, ועצים, כגון שקמה )פיקוס השקמה  

שהובא לפני אלפי שנים מהסוואנות של אפריקה דרך מצרים וניטע להפקת קורות עץ משובחות(, שיטה )שיטה מלבינה 

–Acacia albida   ושיטה מכחילה ,–  Acacia cyanophylla עץ ממוצא אוסטרלי שהובא כדי לייצב חולות, אך התפשט ,

מעבר למתוכנן וכיום מהווה איום על הצמחיה המקומית(, סיסם הודי, צפצפת הפרת )אוכלוסייתה החשובה ביותר 

 ממערב לקו פרשת המים הארצית( ואשל. 

עצי   –“  מוואסי ” בשקעים רבים בחולות, שקרקעיתם קרובה למי התהום, נמצאים שרידי בוסתנים של חקלאות ה 

(. אלה הם אזורים של כריית חול 011; תמונה  019( )פרק  1221תמר, תאנה, רימון, גפן ועצי בוסתן אחרים )שקולניק,  

ְבשו, אולם עדיין לא הרסו כליל, את נוף הנישוב הטבעי. הצמחיה עוקבת במקרים רבים אחרי קווים  ובינוי, אשר פגעו ושִּ

, אשר 91-חקלאיים, כגון משוכות, חלקות ושורות נטועות, שהם מורשת מטעים וערוגות מחלקה הראשון של המאה ה 

 נקברו תחת החול. 

קמ"ר בין הכביש המוליך מכביש   11-בֵעברו הצפוני של נחל אבטח משתרע על פני שטח בן כ “  פארק החולות ” 

אשקלון אל חוף ניצנים לשכונות הדרומיות של אשדוד, והוא המקום היחיד במישור החוף שבו קיים רצף -אשדוד 

ק"מ, ורוחבה   1(. רצועת החוף של הפארק נמשכת לאורך  11191גיאוגרפי בין החוליות הנודדות וחוף הים )תמונה  

. חולות אשדוד כיום: העיר מכסה את רוב שטח 111.0תמונה 
החולות, החוליות התייצבו וצמחיה מכסה שטחי חול נרחבים 

)Google Earth, .0111.011)1 

 

 אשדוד
 מעגנת

 מחצבות
 סול ניצן

 אשדוד

 ים
 אשדוד
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מ' בשנה(,   112-911הסהר, הפעילה גם היום )קצב נדידה:  -דמוית “  הדיונה הגדולה ” ק"מ. בפארק גם    1המרבי הוא עד  

 מ' מעל פני הים(. 19מ' מעל בסיסה )רום פסגתה  11-מ' וגובהה כ 911-שמשתרעת לאורך יותר מ

מזרח לאשדוד )חלק מאונת חולות -נחל ֵאבטח חוצה את שמורת חולות ניצנים ומפריד בין פארק החולות מדרום 

(. הנחל, שראשיתו בסביבות המושבים הודיה ובַרכיה ממזרח לאשקלון )בקטע זה 011אשדוד( לחולות ניצנים )תמונה  

שמו הוא נחל הודיה(, זורם במישור החוף צפונה. הנחל מתפתל סביב הישוב ניצנים מדרומו, זורם צפונה לאורך            

מערב וחוצה אותה ואת שורת -צפון-ק"מ במרזבה שממזרח לשורת גבעות הכורכר המזרחיות, מתווה עיקול לצפון 111-כ

. שקע זה שימש כתוואי לכביש 1901מ' עד הגיעו אל קו המים בקו רוחב  211-הגבעות החופיות דרך שקע טבעי לאורך כ

המוליך מניצנים אל חוף הים, אשר נסלל לשימוש צבאי בתקופת השלטון הבריטי. השקע מלא בחולות מנושבים, 

 –שאותם גורף הנחל בשעת שטפונות תוך יצירה של מישורי הצפה חוליים בסגנון שאינו מוכר בצפון. הנחל רחב מאוד  

אפיקו שטוח ונתיבו ניכר היטב בשפע   –מ', ובשפך למעלה מזה    911בקילומטר האחרון לפני השפך רוחבו כמעט  

אותו. מיני הצמחים הבולטים הם קנה סוכר מצרי, המכסה את אזור הערוץ הצמחיה הניזונה ממי תהום גבוהים, שמלווה 

מסתיים (. הנחל  9115בכיסוי גבוה, עשבי יבלית מצויה וקבוצות פזורות של אשל הפרקים וצפצפת הפרת )אנגרט ויהל,  

מ'. בכל אזור השפך של נחל אבטח סימנים של חקלאות עתיקה על תשתית של  911-ברצועת החוף החולית, שרוחבה כ

חמרה. כיום אין כל עיבוד חקלאי באזור. חוף הים שמצפון למוצא הנחל משמש כחוף רחצה, ועל החוף נבנו מתקני 

רחצה והוכשר שטח רחב לחניה. בדומה לרוב נחלי ישראל האחרים, גם נחל אבטח זוהם במעלהו מהזרמת שפכים, אך 

 , צמצם את זיהום הנחל )אתר המשרד להגנת הסביבה(.9111מתקן טיהור השפכים )מט"ש( אשקלון, שהוקם בשנת 

שורת הגבעות החופיות בעורף החוף שבה ונגלית מצפון למוצא נחל אבטח, והן נמשכות במקוטע עד יבנה ים. בדרך 

 11111-מ'( ו 15) 19221כלל גובהן אינו עולה על מספר מטרים. הגבוהות שבגבעות מצויות מדרום לאשדוד בקווי רוחב 

  911-בצפונה של העיר אשדוד, כ   15מ'( וצדן המערבי גדוע. הגבוהה שבהן היא גבעת )או מצפה( יונה ברום   91) 

 מדרום לנחל לכיש. הגבעות בתחום העיר אשדוד 

באזור זה יש חשיפה מועטת של כורכר. ראוי לציין כי בשקעים בין הגבעות שמדרום לאשדוד ים מוצאים, פרט 

טָלה של  לאבנים וצרורות של כורכר מקומי, גם אבנים שאינן מן המקום )בזלת, סלע מגמטי(, אשר היו אולי אבני נִּ

 ספינות, שנטרפו על חוף זה בתקופות קדומות.

מ'. הגבעה יוצרת מעין  91-שוכנת גבעה דמוית פרסה, המתנשאת לגובה של למעלה מ 1110-ו 1119בין קווי הרוחב 

סוללת עפר בעורף החוף, אשר בחלקה הדרומי היא נמשכת במבנה של חצי גורן. בחלק הדרומי של הסוללה ניתן 

 911-להבחין בקו סערות עתיק, כ 

ר הקדומה  מ' מקו המים. העי

אשדוד ים, אשר נוסדה, כנראה, 

)תקופת הברזל, לפנה"ס 2-במאה ה

לפנה"ס, סביב נ"צ   0-2מאות  

א'; 1205דותן,    –  11111/11111

(, השתרעה על 1205קלונר וברמן,  

הגבעה הזו, ושרידיה נמשכים 

צפונה על פני אזור נרחב לאורך    

( )תמונה 1205ק"מ )קפלן,    1-כ 

(. שרידים אלה עדיין לא 11191

נחפרו. בחפירות הארכיאולוגיות 

ו  נחשפ כו  המצומצמות שנער

מבנים וטבעת ביצורים המקיפה 

 

. אשדוד ים: מצודת הנמל ושרידי קיר הגנה)?(, שנחשף אחרי סערה, 111.1תמונה 
 (111.112221.שרביט, ‘ גלילי; תמונה פנימית: י‘ מדרומה )צילומים: א



222 

מ' הנמשך              1-אותם, הבנויים מלבני טיט ועפר כבוש. לאורך גבולה המערבי של העיר נבנה קיר מלבנים ברוחב כ 

(. טיבו של קיר זה אינו ברור 11191מ', אשר ממנו נותרו רק שרידים שבדרך כלל הם מכוסים בחול )תמונה    111-כ 

 )להגנה?( שכן בנויים בו גם חדרים. 

אשדוד ים שמשה כנמלה של העיר אשדוד, החשובה בערי הפלשתים, אשר שכנה בגבול המזרחי של חולות החוף, 

אשקלון, מיד מדרום לצומת עד -, על הכביש הראשי תל אביב11551/19211ק"מ מקו החוף )תל אשדוד, נ"צ  119מרחק 

, על ידי סרגון Asdodimunu)לפנה"ס נכבשו ערי פלשת, ובכללם אשדוד ים )   519-511(. בשנים  1119תמונה    –הלום  

לפנה"ס(   512-511(. בתקופתו של יאשיהו מלך יהודה ) 1205השני, מלך אשור, והאזור היה לפחווה אשורית )קפלן,  

היתה אשדוד ים, ככל הנראה, חלק מממלכתו. העיר חרבה בעת מסעם של הבבלים לארץ ישראל בשלהי המאה             

לפנה"ס(, יישבה   51-119  –לפנה"ס. האוכלוסיה המקומית, אשר קיבלה את התרבות היוונית )התקופה ההלניסטית   5-ה 

 Azotus Paraliusצמחה העיר, שנקראה  לסה"נ(    510-לפנה"ס  51)ביזנטית -את העיר מחדש כעיר נמל. בתקופה הרומית

)מפרץ חוף(, הודות לנמלה שהתפתח מאוד, והפכה לכרך גדול בד בבד עם ירידת חשיבותה של אשדוד היבשתית )דותן, 

 (1 9111; שרביט, 1205א'; קלונר וברמן, 1205

יֵלי כורכר ואבן 11191/11911מצודת אשדוד ים )נקודת ציון מרכזית   חוף מסותתים, אשר שרידיה -(, הבנויה מגוִּ

הוקמה בתקופה המוסלמית הקדומה )החליפות של בית  –מינה בשמה הערבי, או מצודת הנמל -קלעת אל –נראים היום 

הביצורים המוסלמי שנבנה לכל אורך החוף ( על מה שהיה מרכז העיר הביזנטית כחלק ממערך לסה"נ 1122-510אּומיה, 

. 1111-(. המצודה נפגעה קשה ברעידת האדמה ב 1205)פיפאנו,  11111להגנה מפני פלישה של צי ביזנטי מן הים התיכון 

, Castrum Beroart (Castellum Beroardi)-לסה"נ( שוקמה המצודה, ששמה הוסב ל   1951-1122בתקופה הצלבנית ) 

יחד עם אשקלון ומאז לא קמה  1951יושבה ושימשה מרכז סניורה. אשדוד ים נחרבה כנראה בידי ביברס הממלוכי בשנת 

(, ובחפירות ארכיאולוגיות נחשפו         11191מ' בקרוב( בולטים )תמונה    11x51עוד. שרידי חומות המצודה המלבנית ) 

ששה מגדלים בפינותיה ובצדי שעריה, מבני מגורים, מסגד, בית מרחץ, באר, אמבטיות מטויחות ועוד. על קרקעית הים 

 (1 9111ממערב למצודה נמצאו מטעני ספינות, עוגנים ושברי כלי חרס רבים )שרביט, 

ואילך, חלה התעבות ניכרת של החמרה, וכן  1111א'(, מקו רוחב 11191בשכונות המרכזיות של העיר אשדוד )תמונה 

ג'ּורה   –מופיעים כיסים רבים של חמרה אלוביאלית בשקעים בין הגבעות )ואולי אף מתחת לרצועת החוף החולית(  

שבהם שרידי בוסתנים. בחשיפה של תשתית החמרה מתגלים כלי צור, חרסים וכיו"ב, שהעתיקים בהם הנם  –בערבית 

והצעירים הנם מן התקופה   (Bar-Yosef, 1970)אלפי שנים קדום להיום(    1111-91מהתקופה האפיפליאוליתית ) 

א'( בדבר גילם המאוחר עוד יותר 1205הביזנטית, ואולי אף מאוחרים יותר. ממצא זה אינו מאשש את הנחתו של פרת ) 

של החולות, שכן לא נשתיירו קריטריונים המאפשרים לקבוע אם שרידים אלה אמנם נתכסו בחול או נשתמרו באתריהם 

אחרי שהחול נושב מתחתם. סילוק והזזת מרבד החול המנושב וחפירת יסודות וסלילת כבישים בתוך החמרה בשטחי 

, השמידו רבים מהאתרים העתיקים. באזור זה מופיעים שוב 1111הבניה של אשדוד, המשתרעים צפונה מקו רוחב  

 חוף בקו המים. -דרגשי אבן

ואדי ֻקֵביָבה בחלקו העליון שבאזור לכיש, כשם הכפר שהיה על גדותיו, ּוָואדי סּוְכֵריר בחלקו התחתון  –נחל לכיש 

קמ"ר, אורך      10191מנקז את מערב הר חברון )אגן ניקוז בן    –שבמישור החוף, כשם הכפר ערב סוכריר שהיה בקרבתו  

בשטחים חקלאיים שבהם   –גוברין, הֵאָלה וברקאי   הנחלים   –ק"מ(. במישור החוף עוברים נחל לכיש ויובליו    51-כ 

נמצאים ישובים חקלאיים רבים והערים קריית גת וקריית מלאכי. נחל לכיש זורם מדרום לצפון לאורך הגבול המזרחי של 

חולות אשדוד, ומעט מערבה לניר גלים, סמוך לצומת נמל אשדוד שעל הכביש הראשי המוליך לאשדוד, הוא פונה 

ק"מ נשפך לים בין גבעת יונה, שעליה בנוי כיום מגדלור, ובין הנמל )נ"צ   1-מערב ואחרי כ -בחדות לדרום 

(. קטעו התחתון של נחל לכיש הוא בתוך העיר אשדוד, והוא מפריד בין שטחי המגורים של העיר אשדוד 11511/11511

היה נחל לכיש נחל איתן,   91-עד מחצית המאה ה (1  11191מדרומו לבין אזור התעשיה הכבדה והנמל מצפונו )תמונה  

(, אשר בעבר )בין 11511שפך הנחל )קו רוחב  (1  9111ק"מ של קטעו הקרוב לים )נצר,    1-שניזון ממעיינות לאורך כ 
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, כיום במרכז הנמל(, ברוב 11511-ו   11121מ' מרצועת הליחוך )בין קווי הרוחב   511-( נדד לאורך כ1251-1210השנים 

 1 (Lichter, 2009) 1251-1251הזמן מצפון לשפך הנוכחי, הוסדר וֻקַבע עם הקמת נמל אשדוד בשנים 

' היה נחל לכיש 1251-תאור הנחל שלהלן מסתמך בעיקר על מידע מאתרי המשרד להגנת הסביבה וצלול. עד שנות ה

אתר השרות ההידרולוגי לישראל(.  –מלמ"ק  1511-נחל איתן, אשר זרם בכל ימות השנה )ספיקת מים שנתית ממוצעת: כ

ּלּוי, דיג וחקלאות. למעט קטעים בודדים הניזונים ממי מעיינות, הזרימה בנחל  מימיו היו צלולים ונקיים והם שימשו לבִּ

לכיש היתה שטפונית ומקורותיה היו בגשמים היורדים באגן הניקוז שלו וסביב אפיקו. בגדות הנחל משגשגת צמחיית 

נחלים עשירה, כגון מיני קנה ופטל קדוש, ועצי אקליפטוסים צומחים לאורך אפיקו. עם התפתחות העיר אשדוד והקמת 

ישובים ומפעלים לאורך תוואי הנחל הוזרמו אליו שפכים, ואת המים הצלולים החליפו מי ביוב ושפכים תעשייתיים 

וחקלאיים שונים. קטעו האחרון של הנחל, הנמוך בסביבתו, ניקז אליו גם מי שפכים ומי גשמים, שנפלטו ממערכת 

 הביוב העירונית של העיר אשדוד עקב תקלות, אשר לעתים קרובות הציפו את סביבתו.

הועמק קטע זה של הנחל ונוקה, גדותיו יוצבו, הביוב שזרם אליו הוסט   1229-ממדים ב -בעקבות הצפה רחבת 

למערכות ניקוז, הזרימה בו הוסדרה באופן מלאכותי ומאז זרמו בו בעיקר מים מנוקזים משדות חקלאיים ומי קולחים. 

(, ובמהלכה הוקמו במעלה הנחל 1222דגני,  -)חיזי   1229שנתית של נחל לכיש החלה להתבצע בשנת  -תכנית שיקום רב

הסתיים השלב הראשון של הקמת   1225. בשנת  מפעלי טיהור והופסקה ההזרמה של חלק נכבד מהשפכים אל אפיקו 

הדרומית של הקטע דונם לאורך גדתו    511-אשדוד )פל"א( העירוני, אשר השתרע על פני שטח של כ -פארק לכיש 

מ'. קטע נחל  911אינו עולה על ק"מ ורוחבו  1-(. אורך הפארק כ11199האחרון של נחל לכיש עד לשפכו אל הים )תמונה 

זה נוקה, ערוצו הועמק לרום נמוך 

מזה של מפלס מי התהום, וכיום 

ו הוא  נכבד ממימי מקור חלק 

ם  ו ה ת י  מ ל  ש ת  ו ב ר ת  ו ע י ב נ ב

באפיקו. לאורך גדתו המערבית 

הוכשרה טיילת עטורה במדשאות 

 –דקלים, שקמים ועוד    –ועצי נוי  

והוקמו שתי מעגנות לסירות. כמו 

ב   , ן 1-כ 2 2 ה   0 ל ה מנ ה מה  קי ה

לשיקום נחל לכיש את פארק עד 

 1222-הלום ממזרח לאשדוד וב 

 היא החלה בפיתוח פארק החולות מדרומו באמצעות נטיעת בוסתנים. 

ההתפתחות המואצת של העיר אשדוד וההתפתחות החקלאית בישובים סביבה בעשור האחרון, המפעלים הרבים 

שהוקמו לאורך תוואי הנחל, העדר קיבולת מספיקה במכוני טיהור השפכים העירוניים והאחרים במעלה הנחל ותקלות 

במערכות הביוב הביאו לחידוש ההזרמה של מי ביוב ושפכים תעשייתיים וחקלאיים שונים אל נחל לכיש, וכתוצאה 

 מכך, בפארק לכיש, אשר הוקם בהשקעה כספית ניכרת, כיום שוב זורם נחל מזוהם.

ק"מ לפני שפכו אל הים  1-אח'דר או התל הירוק( שוכן על גדתו הצפונית של נחל לכיש כ-תל מור )תל מּוָרה, תל אל

 11-שכבות יישוב מהמאה ה   19מ' מעל סביבתו. בחפירות ארכיאולוגיות אובחנו    15-(, ומתנשא כ 15551/11521)נ"צ 

לפנה"ס בקרוב )שלהי תקופת הברונזה התיכונה( עד התקופה ההלניסטית, שרבות מהן מופרדות בשכבות חורבן. 

א'(. 1205ג'; דותן,  1201המתיישבים הֶפניקים בנו מצודה במרכז התל, ולדעת החוקרים גם נמל בשפך הנחל )רבן,  

הממצאים הארכיאולוגיים מעידים על קשרי מסחר אמיצים עם מצרים וקפריסין ועם ערי החוף הפניקיות, אך שרידי נמל 

ואניות לא נמצאו. מממצא החרסים והחרפושיות עולה כי היישוב היה תחת חסות מצרית ושימש כתחנה על דרך הים, 

 11-מ', אשר הגיעה עד אקוות הכורכר. היישוב נכבש במאה ה   99שעומקה    . בראש התל נמצאה באר מים שעברה לידו

נכון בידי מתנחלים פלשתים)?(, ונהרס אחרי זמן קצר )במסע העונשין של פרעה מרנפתח?(. בין המאות    -לפנה"ס, אל 

 

 אשדוד-. פארק לכיש..111תמונה 
 “(.ויקישיתוף”, בתוך אתר 1.121.002, מעלה היצירה, Egrant)צילום: 
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לפנה"ס קמה באזור   0-לפנה"ס שכן במקום יישוב פלשתי, אך אין עדות לפעילותו של נמל סמוך. במאה ה   0-וה   19-ה 

ממלכה חופית קטנה, שמרכזה ונמלה היו באתר אשדוד ים. מצודה שנבנתה בראש תל מור נהרסה בפשיטה ישראלית או 

מלך אשור אל ישראל וערי דרום החוף. אחרי חורבן זה שכנו בתל מור יישובים דלים                 9-אולי במסע סרגון ה 

לפנה"ס )התקופה ההלניסטית(, הכולל מספר   9-וה   1-רצופים. במדרונו המזרחי של התל נמצא מתקן מהמאות ה -ולא 

(, שאלפי 11111בֵרכות מטויחות מחוברות ביניהן, אשר שמש ככל הנראה להפקת צבע הארגמן מחלזונות ארגמון )פרק  

 1(1229)דותן, קונכיותיהם נמצאו בבור סמוך. בתקופות הרומית והביזנטית היה במקום רק יישוב כפרי דל 

עורף נמל אשדוד ואזור התעשיה של העיר אשדוד, אשר במהלך בניינם  –בתחומי העיר אשדוד שמצפון לנחל לכיש 

 לא ניתן להבחין במורפולוגיה המקורית של האזור.  –' בוצעו עבודות עפר נרחבות 1251-' וה1211-מאז שנות ה

שלושה מבנים גדולים, המזדקרים לים, נבנו לאורך החוף בתחומי העיר אשדוד, והם, מדרום לצפון, מעגנת אשדוד 

(, ובֵרַכת 11551-ו   11591(, נמל אשדוד, שהוא הגדול בנמלי הארץ )בין קווי הרוחב  111291-ו 111191)בין קווי הרוחב 

 (111911( )תמונה 112911-ו 110111)בין קווי הרוחב “ אשכול”ההשקטה של תחנת הכוח 

מ'   111(. המעגנה משתרעת לאורך  11191)תמונה    1225-1225נבנתה בשנים  “(  המעגנה הכחולה )” מעגנת אשדוד  

, וקצהו, 111111מ' צפונה עד קו רוחב    511מהחוף. שובר הגלים הראשי הדרומי, שצורתו רבע מעגל, נמשך לאורך  

מ' מקו המים. שובר הגלים המשני הצפוני, שגם לו צורת רבע מעגל, נמשך דרומה לאורך      111מ', מרוחק    5בעומק  

קופסאות   –caissons מ' מקו המים. שובר הגלים הראשי בנוי מֵקיסֹונים )   911מ', מרוחק    111מ', וקצהו, בעומק    191

מבטון מזוין ממולאות בחול, המשמשות כמרכז כובד למבנה הנמל ולהגנה מכוחות הים( קטנים מצופים ביחידות שריון 

דונם,   111-מ'. שוברי הגלים כולאים שטח בן כ   91(. רוחב הכניסה אל המעגנה  9110מבטון מטיפוס דולוס )שטדלר,  

ששורשיהם יוצאים מרציף מרכזי ניצב “,  עצמות דג ” דונם שטח מים. לרציפי העגינה בברכת הנמל צורת    111-מהם כ 

את שובר הגלים המשני, מצטבר חול רב, שאותו חופרים ומַפנים “  עוטף ” שובר הגלים של המעגנה, אשר  “ צל”חוף. ב

 א'(. 11191-ו 11191מידי זמן כדי למנוע רידוד ו/או סתימה של פתח המעגנה )תמונות 

לאורך הוא נמל מים עמוקים השוכן    –המבנה הימי הגדול הראשון שנבנה בישראל    –  ( 11191נמל אשדוד )תמונה  

נמל ”   –  1110“ מסוף איתן ” ; ו1251-1251חוף ישר הפונה לים הפתוח. הנמל, אשר נבנה בשני שלבים )נמל אשדוד בשנים 

(, נמצא מצפון לשפך נחל לכיש 9115-, אך שובר הגלים הראשי הושלם ב 9111-9111בשנים    –בשמו הקודם  “  היובל 

 9111-9115תוספת צפונית לנמל כחלק מתכנית אב לשנים   –מ' מצפון לשפך(. בניית נמל הדרום  911-)קצהו הדרומי כ

)אתר החברה לנמלי ישראל(   9191והיא צפויה להסתיים בשנת    9111החלה באוגוסט   –( 9115של חברת נמלי ישראל )

 (111911)תמונה 

 “(: המעגנה הכחולה)”. מעגנת אשדוד 111.1תמונה 
 Mynet1אתר  – 001.; )ב( מתוך גרינברג,  Google Earth, 10111.011)א( מתוך

 א א ב

_________________________ 

רפאל איתן, שהיה האחראי על הקמת שובר הגלים מטעם החברה הקבלנית, אשר זכתה במכרז להקמת "נמל  ( ' על שם רב אלוף )מיל   1118
 02111102221-היובל", ונספה בסערה שפגעה בנמל ב
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מ',  90111מ'. אורך שובר הגלים הראשי, שצורתו כשל גזרת רבע אליפסה, הוא  10511אורכו של נמל אשדוד המקורי 

מ'. רוחב פתח הנמל  211. אורכו של שובר הגלים המשני הניצב לחוף מ' 11-1111ועומק ראשו מ' לים  10111מזדקר הוא 

 1205-מ'. כמות החול שנחפרה משטח הנמל בעת הבניה אינה ידועה. ב   11היה עומקו  מ', ובעת הבניה של הנמל    911

קמ"ר מקרקעית הים ממערב לשובר הגלים הראשי עד   1-מ', וכן הועמק גם שטח בן כ   11-הועמקה קרקעית הנמל ל 

מ"ק חול בממוצע. בהיותו חשוף לסערות משמעותיות שוברי   910111מ'. מידי שנה נשאבו מן הנמל    11-11לעומק  

יחידות במשקל   –הגלים של הנמל בנויים כמבנים מטיפוס רובד אבנים שעליהם שכבת שריון עשויה טטרפודים מבטון  

(. הקמת הנמל לא 9110טון כל אחת בשובר הגלים המשני )שטדלר,   19טון כל אחת בשובר הגלים הראשי ובמשקל  11

כללה חפירה ימית ליצירת תעלת כניסה אלא רק ליצירת העומקים הדרושים לעגינת אניות לאורך הרציפים ומילוי לצורך 

ייבוש שטחים. השמירה על העומקים הטבעיים בנמל חסכה בחפירות ימיות יקרות, שבוצעו תקופתית בהקפים קטנים 

 יחסית, עד תחילת השרות לאניות צובר גדולות, שחייב חפירת תעלת כניסה עמוקה לנמל. 

מ' לים וראשו  10111מ', מזדקר  10111מ' מהחוף. שובר הגלים הראשי, שאורכו  10111משתרע לאורך “ איתן”מסוף 

מ'. שוברי   511-מ'. אורך מסוף הנמל )ושובר הגלים המשני המהווה את גבולו הצפוני(, הפונה מערבה, כ   91בעומק  

טון. רום   1011, כל אחת במשקל  antifers)  –הגלים בנויים מרובד אבנים שעליו שריון עשוי מקוביות בטון )אנטיֶפרים  

 –מ' מעל אפס האיזון הארצי. שכבת השריון נתמכת על ידי מבנה מבטון לא מזוין   011קדקודו של שובר הגלים הראשי 

(. 9110מ'( )שטדלר,   10111מ', המשמש ככביש גישה לאורכו של שובר הגלים ) 11-מ', שרוחבו כ 111קיר כותרת בעובי 

מלמ"ק חול מנפח זה שמשו להקמת   1-מלמ"ק חול נחפרו ממנה. כ   111-הועמקה קרקעית הנמל, וכ 9115-9119בשנים 

מלמ"ק חול, הוטלה לדרישת המשרד להגנת הסביבה על רצועה של   111-והיתרה, כ “(,  היובל ” מסוף איתן )רציפי נמל  

מ' כמאגר חול לשימוש בעתיד. בֵרַכת הנמל   11-91קרקעית הים ממערב לשובר הגלים הראשי של הנמל בעומקי מים  

 הפנימית הרחבה מאפשרת תמרונים של אניות גדולות כולל סיבובן בעזרת גוררות.

)טרם הקמת מיסעת המסוף ותשתיות הנמל האחרות(, שהפעלתו צפויה במהלך שנת “ הדרום”בנייתו של מסוף נמל  

מ'(   511(. בניית המסוף )רוחבו  9112מלמ"ק חול, שנחפרו בסביבות נמל אשדוד הקיים )צביאלי,    2-, צרכה כ 9191

מ',   91מ' וראשו, בעומק    511-מ' לאורך נמל אשדוד. שובר הגלים הראשי של הנמל הקיים יוארך עוד ב   10111תוסיף  

מ'(,   10111ק"מ רחוק מהחוף. שובר הגלים המשני, אשר יהווה את גבולו הצפוני של מסוף הנמל )באורך    112-יהיה כ 

(. פתח הנמל הצר 991119115א'( )ר' קלינגר, מידע בע"פ,  111911מ' )תמונה  15מ' מערבה לעומק  10111יימשך לאורכו 

 Klomp and  –מכלל הגלים    299-מערב עד מערב )כ -מ'( הפונה צפונה אינו מאפשר כניסת גלים מצפון   111-)כ 

Henrotte, 2010 מכלל הגלים   19(, וחשיפתו לגלים הבאים מן הצפון )עד–  Klomp and Henrotte, 2010 אינה מסכנת )

, תפורק ושטחה 1211-1210, אשר נבנתה בשנים  1112“ אשכול ” את הפעילות בנמל. בֵרַכת ההשקטה של תחנת הכוח  

יצורף לנמל. תחנת הכוח תשאב את מי הקרור שלה ישירות מאגן הנמל, והם ייפלטו הימה מצפון לשובר הגלים המשני 

 של הנמל. 

מ' עומקם( באמצע שנות               1-נבנתה במים רדודים )עד כ “  אשכול ” ְבֵרַכת ההשקטה המקורית של תחנת הכוח  

מ', וזה   121( לקו החוף, היה  913'. אורך שובר הגלים הראשי, הדרומי, של הְבֵרָכה, המזדקר באלכסון )נטיה בת 1211-ה 

רומם לא עלה על   –. שוברי הגלים היו נמוכים  ( 11/12-1מ' )תמונה    111של שובר הגלים המשני, הצפוני, הניצב לחוף,  

הורחבה   1251-1251וחול רב הצטבר בתוך הברכה כתוצאה מהצפות גלים בעת סערות. בשנים    –מ' מעל פני הים   111

מ' וגובהו   511-מ'. שובר הגלים הראשי הוארך ל   1מ' הימה, עד עומק    111-מ' והיא מזדקרת כ   591אורכה    –הבֵרכה  

מ'.   111שטוחה ונטויה ביחס לחוף ואורכו    Sמ' מעל פני הים. שובר הגלים המשני החדש שנבנה הוא בצורת 5-מגיע ל

טון ליחידה  19שוברי הגלים הם מטיפוס רובד אבנים, והשריון המצפה את שובר הגלים הראשי בנוי מאבנים במשקל עד 

 (1 11191)תמונה   (Golik et al., 1996a)מ"ק חול בממוצע 910111-(. מידי שנה נשאבים מן הבֵרכה כ9110)שטדלר, 

_________________________ 

 1319-13131על שם לוי אשכול, ראש ממשלת ישראל בשנים  1113
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ק"מ מהחוף ויזדקר   0191( צופה נמל שיתארך צפונה, ישתרע לאורך  9115תכנית האב של חברת נמלי ישראל )חנ"י, 

ק"מ ממנו. חלק נכבד מאזור התעשיה והאחסון )פחם, דלקים( של העיר אשדוד בעורף הנמל, עד מרחק  9-110למרחק 

מ' מהחוף, מתוכנן לשמש בעתיד הרחוק יותר כמרכז לפעילות לוגיסטית הקשורה בנמל, ותחנת הכוח   10911-של כ 

קמ"ר לאורך החוף, תהיה למובלעת בתוכו )חברת נמלי ישראל,   111-המשתרעת על פני שטח מלבני בן כ “,  אשכול ” 

9115 1) 

מלמ"ק מים בשנה באיכות מי שתיה, שהקמתו   111כמו כן, מתקן חברת מקורות להתפלת מים בעל כושר ייצור של  

שנת הארצית ממחצית  לתחנת הכוח והנמל, מספק מים למערכת המים באזור תעשיה זה, ממזרח  9111החלה בסוף שנת 

מערבי של הנמל, שואבים -קרקעיים )ביבשה ובים(, היוצאים הימה מקצהו הצפון -)אתר רשות המים(. צינורות תת 9111

               011מ'( ופולטים בחזרה לים את מי רכז ההתפלה במרחק שבין    19-ק"מ מהחוף )עומק מים כ   9מי ים ממרחק  

סדימנטים ויסייע   גריפת   אבנים, אשר ימנע   שטיח   ייבנה   היניקה   ראשי   (. בבסיס 9111מ' מקו המים )הופמן,   90111-ל 

 1 ביצירת שוניות מלאכותיות

 (Nir, 1982; Golik etנמל אשדוד הוא כיום המכשול הגדול ביותר על דרך החול לאורך חוף הים התיכון של ישראל 

(al.,1996a  חופיים ונתקל -(. החול, המוסע צפונה על ידי זרמים אורך 11191-ו   0515  0511  511; תמונות  511-ו 511)פרקים

בשובר הגלים של הנמל, שוקע, מצטבר ומרחיב את החוף מדרום לנמל ואת החוף הקדמי הטבוע ממערב לקו המים.     

מ"ק חול בממוצע בשנה( על קרקעית הים מדרום לנמל   1110111-מלמ"ק של חול )כ   111-הצטברו כ  1221עד  1251-מ 

    –מלמ"ק חול בממוצע    515-הצטברו כ   9111-1251בשנים    Bitan and Zviely, 2020; לפי  (Golik et al., 1996aאשדוד  

מ' סמוך לשורש שובר הגלים הראשי של הנמל )דרור,   111-מ"ק בממוצע בשנה(, והחוף התרחב ביותר מ   1100111-כ 

9115 ;(Golik et al., 1996a  ק"מ  911-א'(. קו החוף התיישר בהדרגה דרומה לאורך כ511)תמונהGolik etal., 1996a, b;)

(Rosen, 1998b; Golik and Rosen, 1999  ( הצטברו חולות 1225-1225)בשנים  “  המעגנה הכחולה ” . אחרי בנייתה של

 . מרכיביוGoogle Earth, .002(: )א( חוף אשדוד מאשדוד ים בדרום עד נמל אשדוד בצפון )111.2תמונה 
 מסומנים בקווים צהובים )באדיבות החברה –מסוף, שובר גלים ונמל עבודה  –המתוכננים העיקריים של נמל הדרום 

 מציינים 1211-ו 1211המספרים  – 011.בשנת “ אשכול”לנמלי ישראל(; )ב( נמל אשדוד ובֵרַכת ההשקטה של תחנת הכוח 
 Google Eearth, .0111(את מיקומם ואורכם של שוברי הגלים של בריכת ההשקטה בשנים האלה )

 מסוף ב א

 נמל עבודה

 שובר
 גלים

 אשדוד

 נמל הדרום א א
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לאורך החוף מדרומה ומצפונה, 

וקו החוף שבינה לבין נמל אשדוד 

ה  נ ו תמ ( ב  רח תי  קש קו  ל ה  הי

א'(. חול זה נגרע מהחוף 11191

שמצפון לנמל אשדוד, אשר איבד 

הרבה מחולותיו עקב כריה מסיבית 

כבר לפני )ובמשך( הקמת נמל 

דת  וע "ח  דו ( י  ר המקו ד  דו אש

Gol; 1251הזיפזיף,   ik  et  a l .  

(1996a; Golik, 1997b     וסחיפה

כ  ם     1-) י ן השנ בי ל  מלמ"ק חו

 1110111-, היינו כ 9111-1251

 Bitan and–מ"ק לשנה בממוצע  

(Zviely, 2020  (, 11191חוף לאורך קו המים )תמונה  -הצפוני מתבטאת בחשיפה מסיבית של דרגשי אבן . הרעבת החוף

ָצרּות )נסיגת( החוף, 5111; תמונה  511כיסוי הסלעים וריפוי החוף באמצעות הזנת חול מלאכותית לא עלה יפה )פרק   (. הִּ

 –מ'    1-1מ' בעומק מים בין    9העמקה של קרקעית הים הסמוכה לו )היינו אובדן כסות החול על קרקעית הים כדי  

ּלּול  9110שטדלר,  )בנייתו של מסוף איתן( הקטינה עוד את נפח החול   9111-9111צדודיתה. הרחבת הנמל בשנים  ( ותִּ

(. תחום 511העוקף את הנמל, והבניה המתוכננת של מסוף נמל הדרום עשויה לחסום את מסע החול לחלוטין )דיון בפרק 

ק"מ מעבר לרצועת החוף המוגנת על ידי הנמל      511-הסחיפה לאורך רצועת החוף הצפוני משתרע כיום לאורך כ 

(. הרחבת הנמל, אשר תאריך את קו החוף הצפוני שבעורף הנמל, וגריעת החול בגלל החסימה של שטף 511)תמונה  

ק"מ   111-החול העוקף את הנמל צפויות להגביר את הגידוד והסחיפה בחוף הצפוני ולהאריך את תחום הסחיפה בכ 

 א'(. 9111ק"מ מעבר לרצועת החוף המוגנת על ידי הנמל )קיט,  2-נוספים, דהיינו כ

נוף החולות המנושבים על פני גבעות סגלגלות בעלות ציפוי חמרה, שהופרע כתוצאה מבניית העיר אשדוד, מתחדש 

מצפון לנמל אשדוד. כאמור לעיל, לאורך קו המים שמצפון לנמל אשדוד “  אשכול ” ונמשך צפונה מאזור תחנת הכוח  

חוף מרועפים, אשר היו ברובם -נמשכת חגורה רחבה ועבה של דרגשי אבן “  אשכול ” ובֵרַכת ההשקטה של תחנת הכוח  

 (1 11191)תמונה  (Golik et al., 1996a)' 1211-מכוסים בחול עד שנות ה

מ'   911מ'( במרחק עד    1-מופיעות על פני רצועת החוף החולית הרחבה מדרגות נמוכות )פחות מ  1111עד קו רוחב 

מקו המים. נראה שאלה קווי סערה 

גבוהים במקצת מקווי הסערה 

הממוצעים של השנים האחרונות, 

אולם אין אפשרות לקבוע את גילן. 

הנטוש )קו “ רוגוזין”באזור ביח"ר 

( יש מאחורי המדרגה 1125רוחב  

משטח מיושר, עשוי כורכר, ועליו 

רסק צדפים האופייני למרבצי 

סערות. מן הראוי לציין שלאורך 

, 1111חוף זה, צפונה מקו רוחב  

חוף של -מופיעה שורה מקבילת 

חוף גדולים במרחק      -גושי אבן 

 

 חוף ברום-חוף של גושי אבן-. שורה מקבילת111.1תמונה 
 (21.112211מ' מעל לפני הים בחוף מצפון לתל חרז ) .-כ

 

 חוף חשופים לאורך קו המים בחוף מצפון לנמל אשדוד-. דרגשי אבן111.1תמונה 
 (0011.‘, )מתוך זילברמן ושות
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אשר נמשכת   –החוף בני תקופתנו  -יותר גבוה מרום כל דרגשי אבן   –מ' מעל קו השפל   9-מ' מקו המים וברום כ 111-כ 

סולקו   –סביר מאוד    –(. אפשר שגושים אלה מציינים קו חוף קדום, או שהם  11195לאורך כמה מאות מטרים )תמונה  

 מתחום קו המים בעת כריית חולותיו.

מ' מקו המים, שנמשכת עד קו   911-911-חוף של גבעות כורכר במרחק כ -מופיעה שורה מקבילת   1105מקו רוחב  

מ', מופרדות על ידי אוכפים עמוקים, שרומם לפעמים   11. הגבעות, אשר הגבוהות שבהן מתנשאות לרום  1110רוחב  

מ'. המורפולוגיה שונתה בעקבות סלילת דרך עפר בחזית הגבעות הצפוניות, הנמשכת צפונה מקו רוחב   11-פחות מ 

, 11951גבעה בשורת גבעות זו בקו רוחב    –, אשר לאורכה נחפרה תעלה. אל המדרון המערבי של תל ָחָרז  1101

מ',   9שעונים דרגשים כמעט אופקיים של צדפי נעמית מלוכדים, שעוביים הכולל עד    –מ'    11המתנשאת לרום     

מ' מעל   111-המגיעים עד רום כ 

מפלס הים. הצדפים ברובם שלמים 

או שרסיסיהם גדולים )תמונה 

מלוכדים -(. שברי צדפים לא 11195

דקים יותר מכסים את מורדות התל 

ם   רו ד  ע ו  כפי 1ואו ואת   1  , מ'

ק"מ   1המרזבה שמאחורי התל עד  

ממזרח לקו המים )ניב ובקלר, 

.Bakler et alב'; 01250  1255 ,  

( 1 9 8 5 ;  N e ev  e t  a l . ,  1 9 8 7 .

ם  י א ו ל כ ה  , ם מי ל הש ם  י דפ הצ

ו         א ב ו ה  , ת ו נ ו ת ח ת ה ת  ו ב כ ש ב

נכון למקומותיהם על ידי גלי -אל 

מ' גבוה מקו הסערות כיום( ואין הם דומים   111-119מ' מעל מפלס הים )  111-סערה. הם אינם מצויים ברום העולה על כ

שכבותיהם פריכות והן מכילות חלקיקי כורכר, חרסים ושברי צדפים מזוותים, ולפעמים אף אבני  –חוף שכיחות -לאבני

בניין עשויות כורכר. השכבות העליונות מורכבות משברי צדפים, אשר נושבו למקומותיהם על ידי רוחות. מעידים על כך 

שברי הצדפים, שהם ממּוָינים היטב ודקים יותר ככל שמרחקם מהחוף גדול יותר, ליכודם הגרוע, התכולה הגבוהה של 

גרגרי הקוורץ המנושב, חלקיקי הכורכר המזּוָותים שהם מכילים, שיכובם הצולב והופעתם, שהיא שונה מאוד מזו של 

; א' 01250  1255. לדעת ניב ושות' )ניב ובקלר,  (Garfunkel et al.,1977)שברי הצדפים המצויים ברצועת החוף החולית  

1987 ,et al., 1985; Neev et al.(Bakler   שכבות הצדפים, שגילם על פי בדיקות ,C
שנה, מעידות על   10111-צעיר מ   11

(. יהא מקורן אשר 911שקיעה טקטונית של האזור והתרוממותו החוזרת לרומו הקודם, וזאת בתקופות היסטוריות )פרק  

קיום של שגשוג של אצות ובעלי חיים שלדניים במימי החוף, -יהא, שכבות הצדפים האלה באשר הן מַיצגות משטר קצר

אשר סיפקו לרצועת החוף נפח גדול של ביוקלסטים, שעלה בהרבה על הספקת חול הקוורץ הימי באותו פרק זמן. הריכוז 

 הרב והריסוק הרב של שלדי צדפות על שטח כה קטן מצפון לאשדוד כלל אינם ברורים.

' בסיס 1251-ק"מ, הוקם במחצית השניה של שנות ה  1-9על כל רצועת החוף בין אשדוד לקיבוץ פלמחים, שרוחבה 

צבאי סגור לציבור. בתחומי השטח הצבאי נשמרו נופי החולות ברובם, והודות לכך שרדו כאן אוכלוסיות הצמחים ובעלי 

זרעית ורותם המדבר, ובשקעים שבין -החיים האופייניים לאזורי חולות. מיני הצומח הבולטים בחולות הם לענה חד 

קנה סוכר מצרי וקנה מצוי. בשטחים המופרים בשל כריית עבר  החוליות, שבהם מי התהום קרובים לפני השטח, שולטים

 צמח פולש המתפשט בבתי גידול מופרים. – החולות וכורכר ובשל פעילות צבאית נפוצה ַטיונית של חול

דונם.   991המשתרע על פני  “, גן לאומי חוף פלמחים”רצועת החוף שבין חורבות יבנה ים לקיבוץ פלמחים הוכרזה כ

מ' דרומה לתל יבנה ים  111-ק"מ מהחוף מנקודה הנמצאת כ 110מ', הנמשכת לאורך  111-רצועת הים הצמודה ברוחב כ

 

 . שכבות של צדפים ורסק צדפים111.1תמונה 
 (21.112211מלוכדים בתוך כורכר בתל חרז )
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 דונם(.  100)שטחה “ השמורה הימית יבנה ים”( עד שפך נחל שורק, היא ב'-א'11190)תמונות 

,בתקופה הביזנטית; שמה הקדום אינו ידוע(, כיום אזור חורבות  Iamnia Paralios; 1911191/1115015יבנה ים )נ"צ 

מזרחה לה. -ק"מ דרום   0-על רצועת החוף ובים הרדוד, היתה עיר נמל חשובה בין יפו לאשקלון, סמוכה לעיר יבנה, כ 

לפנה"ס )תקופת הברונזה התיכונה( עד נטישתה עם בוא   9-היא היתה מיושבת כמעט ללא הפסקה מאמצע האלף ה 

(. ביבנה ים פרחו תעשיות ובהן דיג, הפקת צבע ארגמן 51519111; נ' שגיב, מידע בע"פ, 9111)אלמוני,  1122-הצלבנים ב

ותעשיית כלי חרס. שגשוגה נסמך על עורף חקלאי עשיר, שהיה מפורסם בתעשיית יין ענפה כבר בתקופות קדומות, 

ההולכת מסיני לסוריה ולבנון, ובעיקר על מעגנּה, אשר בדומה לנמל יפו היה חסוי מסופות דרומיות “ דרך הים”קרבתה ל

 ב'(.-א'11190וזרמי חוף על ידי קדמת הסלע מדרומה )תמונות 

(, וחפירות 1221ושדה )   Fischer, 2011);  09111  09119  1222ההיסטוריה של העיר תוארה על ידי פישר ) 

של המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל “ מיזם החפירות הארכיאולוגיות ביבנה ים”ארכיאולוגיות מבוצעות במסגרת 

 (91121( וגלילי )09111 1221. מעגן העיר נחקר על ידי גלילי ושרביט )(Fischer, 2011) 1229-אביב החל    מ

מ' מהחוף הימה )תמונות      51-מ' מעל מפלס הים, המזדקרת כ   2יבנה ים נבנתה על ְקָדַמת סלע תלולה, כיום  

לפנה"ס   1111-9111. בתקופה  1105-ו   1150מ' בין קווי הרוחב    10111-ב'(. אורך חזית החוף של העיר היה כ -א'11190

הוקפה העיר )עדיין קבורה בחולות שמדרום לקיבוץ פלמחים(, בסוללה אדירה, ששרידיה נראים גם כיום )תמונה 

הניח שסוללה זו הנה חלק מסוללה ריבועית גדולה שתחמה את   (Kaplan, 1978)ג'(, ובה שערים מבוצרים. קפלן 11190

 (91121ימיים לא גילו שרידים של סוללה מוצפת )גלילי, -העיר, אשר הים הציפה והרס את חלקיה המערביים. סקרים תת

האימפריה האשורית, שהשתלטה על ארצות הלבנט, הותירה את יבנה ים, כאת יתר ערי חוף בארץ ישראל ופניקיה, 

, שנמסרה לשליטת צידון, בלא שהפריעה לניהול ענייניה משום שהיא נזקקה לסחרה הימי  (vassal state)כעיר צמיתה 

לפנה"ס השתלטה ממלכת יהודה על יבנה ים, אך עד מהרה מנעו   5-(. עם החלשות האימפריה במאה ה 1221)אילת,  

, מלך מצרים, את יאשיהו מלך יהודה           9-לפנה"ס, בעת מסעו צפונה, הביס פרעה נכו ה   512-המצרים התפשטות זו. ב 

מצודה קטנה, אשר שימשה מבצר קדמי   –לפנה"ס( והחריב את מבצריו ובהם גם את מצד חשביהו    512-511במגידו ) 

חוקרים “.  דרך הים ” (, שאיימה על  1911911/1115595ק"מ בלבד מדרום ליבנה ים )נ"צ    119-של ממלכת יהודה כ 

אחרים סבורים שהמצודה, אשר היתה מרוחקת מגבולה המערבי של יהודה, מעולם לא נשלטה על ידי יאשיהו. לדעתם 

המצודה נבנתה ביוזמה מצרית כדי לבסס את אחיזת מצרים באזור, שאותו היא כבשה מן האשורים שנסוגו ממנו, וכדי 

 (91111להגן על הדרך הראשית, שהוליכה מפלשת צפונה )נאמן, 

 א

 ב

 מבט מדרום –. יבנה ים: )א( צוק יבנה ים 111.2תמונה 
“, אלבטרוס”א, “(; )ב( תל יבנה ים וסביבתו )תצ1111.11222(

(; )ג( מעגן יבנה ים ומיקום השרידים הארכיאולוגיים 21211222.
 (12211שנתגלו )עיבוד מתוך גלילי ושרביט, 

 (Kaplan, 0978)המשך משוער בים 

 (Kaplan, 0978)מתחם חיקסוסי

 צוק חופי

 חול

 טבלת גידוד

 כורכר

 סוללה של אבני גויל

 ריכוז של עוגני אבן

 מבנה עתיק
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לפנה"ס,   1-לפנה"ס עד למחציתה האחרונה של המאה ה  5-גם בתקופה הפרסית, מן המחצית האחרונה של המאה ה

 בדומה לשאר ערי החוף של ארץ ישראל נהלו תושבי יבנה ים את סחרה הימי של העיר בחסות השלטון הפרסי. 

(, Jamniaאו    (lamneia, limenמהתקופה ההלניסטית ואילך מוכרת יבנה ים בשמותיה היוונים ימניאון, לימן וימניה  

. תחת שלטון מלכי סוריה הסלווקיים התרחבה מאוד ההשפעה ההלניסטית בארץ 11111“ נמל של היהודים ” שנודעה כ 

ישראל, ונוסדו או הורחבו יישובים, רבים מהם בחבל החוף, וביניהם גם יבנה ים. מתקופה זו נמצאו בעיר כמויות גדולות 

של קונכיות ארגמוניים )חלזונות הארגמן(, שמעידים על תעשיית צבע הארגמן, הדורשת אקלים ותנאי תשתית שרק חוף 

(. יבנה ים ההלניסטית היתה נאמנה למלכי סוריה ועוינת למרד החשמונאים, אבל רק        11111סלעי מסוגל לספק )פרק  

לפנה"ס(  111-151שנה אחרי התבססות השלטון החשמונאי בירושלים היא נכבשה ונשרפה בידי יוחנן הורקנוס )  11-כ 

לפנה"ס(, אשר הושיב בעיר אוכלוסיה יהודית. שכבת חורבן, המכילה חרסים וממצאים   55-111)או אלכסנדר ינאי,  

 אחרים של תקופה זו, מעידה על שֵרפת העיר. 

במהלך התקופה הרומית, שבראשיתה היתה יבנה ים חלק מממלכתו של הורדוס ובהמשכה נשלטה ישירות על ידי 

קיסרי רומא וחזרה להיות עיר הלניסטית, השתקמה העיר בהדרגה ופריחתה נמשכה גם אחרי המרידות הגדולות, שפקדו 

נמל ימניה( לשיא  בארמית   –מחוזא דימנין  ” את פנים הארץ. בתקופה הביזנטית הגיעה יבנה ים )שבתלמוד נקראה  

 התפתחותה הכלכלית והחברתית. בתקופה זו היתה אוכלוסייתה ברובה שומרונית.

ֵכז " לסה   501-551, שליט סוריה מבית אּוַמָיה בשנים  1-מועאוויה ה  נ, אשר כבש את ארץ ישראל מהביזנטים, רִּ

ְבָנא ” אוכלוסיה מוסלמית בערי החוף ובתוכן גם יבנה ים )שנקראה בערבית   י -מאחוז אַ ” )גם יְֻבָנא( או  “  מאחוז יִּ “, ָתנִּ

הנמל הראשון היה אשדוד ים(, והעיר, שהמשיכה לשגשג בראשית התקופה המוסלמית הקדומה,   –דהיינו הנמל השני  

( הפכה יבנה ים, כמו רבים 1911-511התפרסה על שטח התל כולו. בתקופת שלטונם של הח'ליפים לבית עבאס ) 

 –עזה, אשקלון, אשדוד, יפו, ארסוף, קיסריה ועכו(, למאחז צבאי    –מיישובי החוף האחרים )בהם ערי החוף החשובות 

ָבאט”אחת מנקודות התצפית וההתראה המבוצרות, שנקראו  ְחָראס“ו“ רִּ אשר הוקמו להגנה מפני פשיטות ימיות של “, מִּ

(. על Khalilieh, 1999;  9115; ח'לילה,  1201; גיל,  1255; אלעד,  51: מפה  1259)גיחון,    11111צי האימפריה הביזנטית 

ְחָראס( )פישר,   2-ְקָדַמת יבנה ים נבנה במאה ה ונמלה שימש לחילופי   Avni, 2014: 241 0);  9119מגדל תצפית מבוצר )מִּ

 1122ופדיון שבויים בין המוסלמים והנוצרים. כאמור לעיל, יבנה ים ננטשה עם בואם של הצלבנים לארץ ישראל בשנת  

יַנת רובין”ומאז לא נושבה עוד. החל מהתקופה הממלוכית ידועה יבנה ים כ  היינו נמל ראובן )בן יעקב אבינו(.“, מִּ

יבנה ים( ליצוא אבטיחים, שנאספו לאורך גדות נחל   –בתקופה העות'מאנית שימש מעגן מינת רובין )מאחוז יבנא  

שורק בעונות הקיץ, בעיקר למצרים, כפי ששימשו כמה מעגנים לאורך החוף כמו מעגנים סמוך לסידנא עלי )ברקן ודיין, 

 (1 19110-ו 19115( )הערות שוליים 122: 1259( ובשפכו של נחל אלכסנדר )אביצור, 9110

ושימש כמקום לאימונים של הצבא הבריטי בתקופת המנדט. בשנת   91-האזור ננטש בחלקה הראשון של המאה ה 

הוקם קיבוץ פלמחים על גבעת הכורכר מצפון לחורבות יבנה ים. המתיישבים התכוונו מלכתחילה לעסוק בפרנסות  1212

 ים, אך כיום מתמחה היישוב בפיתוח אינטנסיבי של קיט חופי. 

מעגן יבנה ים, שהציע את תנאי העגינה הטובים ביותר בחוף הארוך בין תל ריָדאן באזור עזה בדרום ליפו בצפון        

ק"מ(, היה הגדול והחשוב במעגני חופי פלשת כבר מהתקופה הכנענית )תקופת הברונזה התיכונה באמצע האלף  51-)כ

לפנה"ס(. המעגן נמצא במרזבה מוצפת, סגורה ממערב על ידי שרטון מקביל לחוף )גדם של רכס החוף שהוצף(,   9-ה 
_________________________ 

 Jamnia; 1922)נמלה של יהודה( במפה משנת     Portus Jude–השמות הקושרים בין הנמל ליהודים נשתמרו גם במפות מימי הביניים   11112
quondam portus Juderum    1281)ימניה שלפנים היתה נמל היהודים( במפה המצורפת לספר המסעות של בריידנבך משנת                           ;

 ובמפות נוספות.  Fischer, 0211(; 1331)שדה,  1082-במפה של אברהם אורליוס מ Jamnia Iudeorum Portus-ו
אט )” במשך כל התקופה המוסלמית הקדומה בנו שליטי הארץ מצודות    11111 אס )” ומגדלי תצפית מבוצרים  “(  ִרבָּ על צוקים וגבעות “(  ִמְחרָּ

נישאות לאורך החוף, אשר שמשו להגנה ותצפית מפני פשיטות ימיות של צי האימפריה הביזנטית, התראה )באמצעות אבוקות בלילות ועשן 
; אלעד, 19: מפה  1310בימים( והזעקת כוחות מפנים הארץ, אבטחת דרכי המסחר ונתיבי הספנות וגם לשמירה על יציבות השלטון )גיחון,  

מבנים   –(. התכנית האדריכלית הבסיסית של המבנים המבוצרים האלה היתה זהה  Khalilieh, 1333;  0221; ח'לילה,  1389; גיל,  1311
מ' וברבאטאט עשרות מטרים(, שמפינותיהם נמשכו מגדלים עגולים,   12-מלבניים או ריבועיים )במחראסים אורך הקירות החיצוניים עד כ 

. לאורך החוף היםKhalilieh, 1333(; 1331עגולים )ח'לילה, -חומות הרבאטים בלטו גם מגדלים חצי(; לאורך 10198מ' )תמונה  09שגובהם עד 
נאקורה בצפון( -ריבאטים ומחראסים, מרפיח ים )רפח( בדרום עד ראש הנקרה )ראס אל  02ונד פילסטין דאז( נבנו ‘תיכוני של ארץ ישראל )ג-

(. אתרים נוספים, שהיו חלק ממערכת ההגנה החופית של שליטי הארץ בתקופה המוסלמית הקדומה, Khalilieh, 1333;  0221)ח'לילה,  
  )מכמורת ותל גדור(. 1018-ארסוף( ו-)סידנא עלי 1012)תל מיכל(,  1019)אשדוד ים(,  1112נדונים בקצרה גם בפרקים 
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מ' מקו המים, ובו פרצה ברוחב                       911-111ק"מ, הנמשך צפונה במרחק    1-מ' ואורכו יותר מ   151-שרוחבו כ 

ג'(. השרטון, שראשו מגודד בגובה פני הים וחלקו בולט מהים, מחובר בקצהו הדרומי לגדמי 11190מ' )תמונה    111-כ 

מערבית של ְקָדַמת )צוק( יבנה ים וסוגרים את המעגן -כורכר מוצפים בחלקם, אשר נמשכים הימה מפינתה הדרום 

דבה על השרטון הדרומי(. שטח המעגן הכלוא בין השרטונות -מדרום. על השרטון מצויים שרידי מבנים )מצודת קלעת א

מ', מכילים שפע אשפה   9מ'. החולות והחלוקים בקרקעית הנמל, שעוביים עד    5-דונם ועומקו מגיע ל   51-והחוף כ 

יישובית. הם מכסים חרסית חולית שמקורה בבצות קדומות, אשר נחשפת מעת לעת בעקבות סערות )גלילי ושרביט, 

ומעט צינורנים    (Lithothamnium)(. טבלאות הגידוד בראש השרטונות נושאות מושבות של אצות אדומיות 1221

 גבול התפוצה הדרומי של האחרונים )אתר רשות הטבע והגנים(. –( 11199; תמונה 1110-ו 11111)ורמטידים( )פרקים 

מערבי העמוק ביותר, בקיץ ובעונות המעבר, אולם -כלי שיט בינוניים וגדולים עגנו במעגן, בייחוד בחלקו הצפון 

בעת סערות החורף לא ניתן היה לעגון בו בבטחה והספינות נאלצו להימלט הימה מעבר לאזור המשברים. ערמות אבני 

יל, שנמצאו על קרקעית הים סמוך לשרטונות הכורכר הסוגרים את המעגן בחלקו הצפוני ובחלקו הדרומי, אל  נכון -ְגוִּ

 (1 9112שמשו בתקופות שונות לשיפור וחיזוק תפקודם כשוברי גלים )גלילי, 

( נתגלו שרידי ספינות רבות, עשרות 9112; גלילי,  09111  1221ימיים שנערכו במעגן )גלילי ושרביט,  -בסקרים תת 

טלה   מערבי של -ומטענים מתקופת הברונזה המאוחרת ואילך. החלק הצפון   (ballast stones)עוגני אבן ומתכת, אבני נִּ

המעגן, העמוק יחסית, שימש כאזור עגינה מועדף. במקום זה נמצאו עוגנים מסוגים שונים ועשרות אבני גזית גדולות עם 

, שעגנו בנמל. (mooring stones)מגרעות רוחביות לקשירת חבל, אשר היו שייכים כנראה לקיר שאליו נקשרו כלי שיט  

מ'(, נתגלו שרידי כלי שיט ומטענים של ספינות מתקופות הברונזה   1-9במרכז המעגן ובדרומו, בעומק רדוד יותר ) 

המאוחרת, הפרסית והרומית המאוחרת, אשר נלכדו בסערות בעת שעגנו במעגן ונטרפו. בין שרידי המטענים נמצאו 

, קערות וסירי בישול, תכשיטים ופסלונים ועוד, רובם )11115תמונה    –חפצי דיג, קנקני אגירה וקנקני יין )קנקני עזה  

 תיכוניות רחוקות. -מטיפוסים שיוצרו בארץ ישראל ובקרבתה וחלקם מיובא מארצות ים

עיר מרכזית במישור  –ק"מ מזרחה מהחוף(  5-; כ195100/1111151נמל יבנה ים שרת את העיר יבנה )תל יבנה, נ"צ 

ְשרה ביניהם או שרידיה .  (Dorsey, 1991; Fischer and Taxel, 2007)החוף לאורך רוב התקופות ההיסטוריות  הדרך שקִּ

. סביר (Fischer and Taxel, 2007)( 011; תמונה 019נכון בגלל נדידת החולות ברצועת החוף שכיסום )פרק -לא נתגלו, אל

להניח שדרך זו נמשכה מיבנה לאורך אחת מגדות נחל שורק, כנראה עד שפכו אל הים, ומשם דרומה לאורך החוף עד 

(, הדרך המוליכה ליפו, שהתפצלה ליד תל יבנה 9111. להצעת נצר ) (Dorsey 1991: 58-Map 1, 185-186)יבנה ים  

מזרח אל לוד, נמשכה לאורך גדתו הדרומית של נחל שורק )ולא צפונה -העתיקה אשר הובילה לצפון “  דרך הים ” מ 

סולטאן, שם היא חצתה צפונה את נחל שורק, נכנסה למרזבה שבין רכסי חדרה -( עד תל אל112תמונה  –כמקובל עד כה 

סולטאן )שמו העברי: תל מחוז,                              -(. שרידי גשר קדום באזור תל אל 119ומגדים והמשיכה לָאזֹור וליפו )פרק  

ערך תל מחוז( וגשר   –מ'(, שממנו נותרו רק כמה אבנים גדולות פזורות )ויקיפדיה    15, רום  191051/1115115נ"צ  

הקשתות הממלוכי, הנטוי על נחל שורק סמוך לתל יבנה, מעידים על דרך שהסתעפה מפנים מישור החוף והמשיכה 

. אתרי יישובים עתיקים מתקופות שונות לאורך הנחל (Fischer and Taxel, 2007: 249)לאורכו של נחל שורק אל הים  

 Dothan, 1952; Fischer;9115וסביבתו, שנתגלו בסקרים שיטתיים של האזור, אף הם תומכים בהנחה הזו )פישר וטקסל, 

(and Taxel, 2007 1   אפשר מאוד שנחל שורק עצמו, לפחות במורדו הרחב והעמוק, שימש לשיט של סירות שהובילו

ב'( טען שתל    1201רבן )   Dothan, 1952 1);  0: תמונה  9111מיבנה ים )עד נבי רובין( ובחזרה )ששון,    מטענים ואנשים 

מ' מאפיקו( במרכזו של אזור חקלאי פורה טרם כיסויו   911-יישוב על גדתו המערבית של נחל שורק )כ   –סולטאן  -אל 

הוא אחד ממספר נמלים   –   (Dothan, 1952)בחול, אשר התקיים מתקופת הברונזה הקדומה עד התקופה ההלניסטית 

; תמונה 91119פנימיים מוגנים במעלה נחלי החוף של ישראל, אשר שרתו נמלים ימיים לאורך קו החוף )דיון בפרק  

(. כיום התל מכוסה בחולות נודדים ובצמחיה צפופה, חְלקה צמחיית בוסתנים מן הדורות האחרונים )פישר וטקסל, 9191

91151) 
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מבין אתרי העתיקות, שנחשפו 

לאורך גדות נחל שורק והחוף, 

ת  בתי הקברו ן את  י לצי י  ראו

ת  י ת י ל ו ק ל כ ה ת  ו פ ו ק ת ה מ

ת  ו ר ב ק ה ת  י ב  . ה ז נ ו ר ב ה ו

 –הכלקוליתי )תרבות ע'סולית  

1 0 1 1 -1 1 1 ו           1 ב ש  , ) ס " ה נ פ ל

1-כ  ם   1 י ל ו ג ע ם  י ר ב ק י  נ ב מ

ומלבניים בנויים אבני כורכר עם 

מצבות, כדים וגלוסקמאות כורכר 

י  ד חלקם מתקנ ובבורות שלי

פולחן, נחשף בראש גבעת כורכר 

(   91-)ברכס מגדים, רום כ  מ'

ובחלקם העליון של מורדותיה, 

ד   מי ו הנמצאת  דרום לקטע מ

התחתון של נחל שורק, סמוך 

)נ"צ   Via Marisלמתקן ההתפלה  

מ'(   19, רום  199251/1112105

(Gorzalczany, 2018)   תמונה(

(. חתירת הנחל, שיצרה צוק 11192

לאורך גבולה הצפוני של הגבעה, 

ן  ק ת מ ל  ש ח  ו ת י פ ת  ו ד ו ב ע ו

ההתפלה גרמו לנזקים בשולי 

  . ר ת א ל ה ש ם  ר ד ע ם   ה י ד י ר ש

ארכיאולוגיים בחולות הנודדים, 

המכסים את הקברים, מעיד על 

. הקברים באזור המיועד לפיתוח הועתקו והם (Goren and Fabian, 2002: 5)אחרי נטישת האתר  הצטברותם המהירה  

 יועברו לאתר חליפי סמוך.

 (Gophna and( 191125/1110522בית קברות מהתקופות כלקוליתית וברונזה קדומה אותר במחצבת פלמחים )נ"צ  

(Liphshitz, 1980 .   במערות קבורה רבות החצובות בכורכר נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים עשירים, המכילים שלדי

ועצמות אדם, גלוסקמאות מאבן וחרס, כלי חרס, אבן ונחושת מסוגים שונים וחלקיהם. אחרי החפירות שוב כוסה האתר 

 בחול.

מ' מדרום   911-מ', כ   51-בית קברות מתקופת הברונזה המאוחרת משתרע על חוף הים סמוך לקו המים לאורך כ 

הקברים, שנחצבו במקביל לקו המים בכורכר שבחלקו המערבי המגודד ).  (Yannai et al., 2013לשפכו של נחל שורק  

בשכבת חול דקה. חלקם, כמו גם חציבות אחרות לאורך קו המים, נחשף בעת ואחרי סערות חזקות של רכס דור, מכוסים 

 א'(.9111)תמונה 

מיד מדרום לקיבוץ פלמחים שוב ְקֵרבֹות גבעות הכורכר לרצועת החוף. שתי הגבעות שעליהן בנוי הקיבוץ )רום     

מ'( קרובות מאוד לקו המים. המקום שימש כאתר קבורה של יבנה ים, ובו קברים מתקופת הברונזה התיכונה עד   11

יצר   11001(. גידוד רכס הכורכר בקו רוחב  1221אביץ ולוי,  -לסה"נ( )זינגר   510לפנה"ס עד    9111התקופה הביזנטית ) 

. בית קברות כלקוליתי בגדה הדרומית של קטעו התחתון של נחל 111.2תמונה 
 (;1222א של חיל האוויר הבריטי משנת “שורק: )א( מקום האתר על רקע תצ

; )ג( האתר החשוף אחרי פינוי כיסוי 0.0.א משנת “)ב( מקום האתר על רקע תצ
 Google Earth 1(מתוך  – 'בGorzalczany, .012; מתוך  – ', ג'החול )א

 א

 נ. שורק

Via Maris 
 מ. התפלה

 ב

 ג
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מ'(,   11-צוק בעורף החוף הצר )כ  

, 11212הנמשך לסרוגין עד קו רוחב 

ביזנטיים -ובו שרידי קברים רומיים 

ומבנים חצובים שונים )תמונה 

התמוטט צוק   9111(. בחורף  11111

 (1 11111זה בחלקו )תמונה 

יתו המערבית של  חז בראש 

הצוק שקערוריות, גומות ומכתשים 

(. גושים 11111רוח )תמונה  -מגולפי

ו  ת ע פ ו ה ו  ז ש ( ט  י נ ר א ק ל ק ל  ש

המוכרת הדרומית ביותר( המצויים 

באתרם פזורים על פני המדרון 

הדרומי של הגבעה הדרומית. 

מדרום לאזור   –במורדן המערבי  

ניתן   –המגורים של קיבוץ פלמחים  

להבחין במדרוג, אולם סימנים רבים 

של חציבה עתיקה מרמזים כי יתכן 

ועיקר המדרוג הוא מלאכותי, ולאו 

דווקא מדרגות )טרסות( ימיות. 

יוצרות   1121באזור של קו רוחב  

ת  ו י ע ל ס ֹות  ְקָדמ י  ת ש ת  ו ע ב ג ה

 911-וביניהן ְנָסָגה קעורה באורך כ 

מ', ובעורפה צוק כורכר נמוך )עם 

ת  . הגבעו ם( רבי חציבה  י  סימנ

חוסמות מדרום את המישור שעליו 

 זורם נחל שורק אל קו המים )כיום מוסדר המוצא באופן מלאכותי(.

בעורף החוף, ממזרח לרכס הכורכר החופי, משתרעים חולות חשופים שעליהם צמחיה דלילה למדי. באזור זה תועדו 

מיני צמחים אדומים נדירים, שגוש חולות יבנה מהווה את גבול תפוצתם הדרומי בישראל. ביניהם: אזוביון דגול, לחך 

 1(9115החוף, מרסיה זעירה, צפורנית חופית ושמשונית הטיפין )אנגרט ויהל, 

רגולרית של קו -מ', יוצר מעין ְקָדָמה אי   10911-ים יבנה( שאורכו כ -פלמחים )חוף שמורת -כל קטע החוף יבנה ים 

מ' הימה. אפשר   111-המזדקרת כ   –(, ששוברת את קו החוף החלק  1919)פרק  “  ברך יפו ” היחידה מדרום ל   –המים  

; 1211שגבולה הצפוני, אשר לאורכו זורם נחל שורק, הוא קו העתק רוחבי, קבור כיום, שלאורכו היא הוסטה )עמירן, 

 (. קיבוץ פלמחים שוכן על גבעת כורכר בשפת הקָדמה הצפונית.911)פרק  Avnimelech, 1960); 1229גבירצמן, 

ק"מ עד   51-שתחילתו בהרי ירושלים, נמשך לאורך כ   –כנראה על שם כרמי הגפנים שנטעו לאורכו    –נחל שורק  

ְצַראר -קמ"ר. שמו הערבי של קטעו העליון, הנמשך מההרים עד תל יבנה, הוא ואדי אַ   599הים, והוא מנקז שטח בן  

ק"מ   1-)סרר(, וזה של קטעו התחתון, הנמשך עד הים, נקרא ואדי רובין על שם הכפר הערבי נבי רובין, אשר שכן כ 

מזרחה לקיבוץ פלמחים. קטעים קצרים לאורכו מכונים בשמות מקומיים, כגון ואדי ג'מוס ממזרח לתל יבנה, ואדי         

סולטאן סמוך לתל מחוז ועוד(. יובליו העיקריים במישור החוף הם -ג'יסר באזור הגשר הממלוכי על יד יבנה, ואדי אל-א 

מ', מתפתל הנחל בחולות בחצי מעגל ונשפך אל הים          511-הנחלים עקרון, גמליאל ויבנה. בקטעו האחרון, לאורך כ 

 
ביזנטיות בחוף פלמחים. בכורכר שבראש חזיתו -קבורה רומיות. מערות 11110תמונה 

 (111112211רוח )-המערבית של הצוק שקערוריות, גומות ומכתשים מגולפי

 

(;24.2.2011. צוק פלמחים: )א( לפני התמוטטתו )11.31תמונה   
גלילי(.‘ ( )צילומים: א13.3.2011)ב( אחרי התמוטטתו )  

51.5.5000 

 א

 ב 01.1.5000
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מ' מצפון לקיבוץ פלמחים  10111-כ 

"צ   נ (1 11 1 1/1 9 91 ה 1 נ )תמו  )

(. עומק הנחל בקטעו התחתון 11119

מ' ורוחבו סמוך  9-הגיע בעבר עד כ

מ' )כהן   91לשפכו אל הים הגיע עד 

(, אפיקו נודד 1215ובנבנישתי,  

מעונה לעונה ומקום שפכו אל הים 

נו קבוע )פרק   (. קטעו 11911אי

נחל   התחתון של נחל שורק הוא 

ן ממימי  זו י נ איתן, אשר בעבר 

ק"מ   1-מעיינות, שנבעו לאורך כ 

(, וכיום 9111משפכו אל הים )נצר,  

בעיקר ממי תהום גבוהים. בעבר 

מלמ"ק מים לשנה, אשר זרמו בו בכל ימות השנה )אתר צלול(. עם הקמת המדינה נשאבו מי   1-היתה שפיעתו כ 

המעיינות ולערוץ הנחל הוזרמו מי ביוב ושפכים מירושלים, בית שמש, רחובות, יבנה ונס ציונה, אשר זרמו בו בקביעות 

'. נוסף על אלה, עקירה מתמדת של הצמחיה בגדות הנחל, אשר נועדה למנוע התפתחות של 1221-עד סוף שנות ה 

מטרדי יתושים, הביאה לסחיפה של גדות הנחל בעת שטפונות, הרס בתי הגידול הטבעיים בגדות והצטברות סחף 

; אתרי רשות הטבע והגנים וצלול(. עם השנים הוקמו לאורך הנחל מספר מתקנים לטיהור 1220באפיקו )וינוגרד,  

שפכים, אך קיבולתם אינה מספיקה, והשפכים, בעיקר ממכוני הטיהור בירושלים ויבנה, עדיין מוזרמים לנחל ומזהמים 

 את מימיו )אתר צלול(. 

לכיש לשקם את נחל שורק. אפיק הנחל -בשנים האחרונות החלו המנהלה לשיקום נחלי ישראל ורשות ניקוז שורק 

נחפרו שיפועים נוחים יותר לגישה לקו המים, נשתלה מחדש   –נוקה וטוהר בחלקו, ובאזור השפך שוקמו גדות הנחל  

צמחיית גדות )המסייעת גם כן לייצובן ולמניעת היסחפותן בשיטפונות(, מניעה של מפגעי יתושים נעשית בזהירות 

וחודשו התנאים להשבת בעלי חיים שבעבר שכנו בהן )יצירה של אזורי קינון לציפורים וחידוש של אזורי הטלה 

)אתרי המשרד להגנת הסביבה, צלול ורשות הטבע והגנים(. למרות כל אלה “( אי הצבים”לאוכלוסיות צבים, בהם הקמת 

זיהום הנחל עדיין לא פסק )אתר צלול(. כיום זורמים בנחל מי שטפונות, מים מנביעות מעטות, מי תהום המתנקזים 

מלמ"ק מים לשנה )אתרי צלול   111-לאפיק וקולחים )שפכים מטוהרים( שלא נוצלו להשקיה חקלאית, ושפיעתו היא כ 

 ורשות הטבע והגנים(. 

דונם.   90121המשתרע על פני   –“ שפך נחל שורק )נחל רובין( -גן לאומי נחל רובין ” –שפך הנחל הוכרז כגן לאומי 

במזרח לחוף הים במערב, נמצא ברובו בשטח צבאי סגור לציבור. בגדות הנחל נטועות  1111חלק הגן הצפוני, בין כביש 

צמחיה זו כוללת, בין היתר, קנה מצוי, פטל קדוש, סביון יפו,  חורשות אקליפטוס, ולאורכן גדלה צמחיית נחלים מגוונת.

דבשה לבנה, חנק מחודד, שבטבט הענף ומיני ארכובית וגומא. בגן חוליות בתוליות, מהאחרונות שנותרו בארץ. בגבעות 

בשקעים שביניהן  ישראלית. -זרעית, אגמון הכדורים, שרביטן, ַטיּונית החולות וארכובית ארץ -החול צומחים לענה חד 

בחוליות הסמוכות  תמרים וגפנים זוחלות על הקרקע.  –צומחים שיחי סמר, רותם המדבר, קנה סוכר וכן שרידי בוסתנים 

לים צומחים צמחי רסס, בהם ידיד חולות מצוי, לבנונית החוף וחבצלת החוף, ועל גבעות הכורכר הצופות לחוף גדלים 

שליד גשר נחל שורק, בצד הכביש המוליך לקיבוץ “  חורשת הצנחנים ” קריתמון ימי ועדעד רותמי. בתוך הגן גם  

שרידי מסגד גדול וקברו של נבי  –', ושרידי הכפר נבי רובין 1211-פלמחים, אשר הקרן הקיימת לישראל נטעה בשנות ה

לסה"נ )התקופה הממלוכית( )אתר רשות   11-רובין, הוא ראובן בנו של יעקב על פי המסורת המוסלמית, מהמאה ה 

 הטבע והגנים(.

 . קטעו האחרון של נחל שורק לפני השפך לים.1111תמונה 
 “(. ויקישיתוף”, בתוך אתר 21101.002)צילום: אֹורי, מעלה היצירה, 
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מדרום לגן לאומי נחל שורק באזור התעשייה של קיבוץ 

מתקן להתפלת מי ים של   9115פלמחים פועל מאז סוף מאי  

)דרך הים התפלה בע"מ(. המתקן, שכושר   Via Marisקבוצת  

 21  9111תפוקתו שּולש מאז שהחל לפעול, מספק מאמצע שנת  

ק"מ מחוף   9-מלמ"ש מים באיכות שתיה. מי הגלם נשאבים כ 

הים ותמלחות ההתפלה חוזרות אל הים בצינורות הנמשכים 

מ'   011-מ' על היבשה )חלקם בתחום הגן הלאומי( ו  111לאורך 

נוספים בים, עד למוצאן. ממזרח לגן הלאומי היבשתי, בגדתו 

הצפונית של נחל שורק ומדרומו של מתקן השפד"ן )התאור 

המתקן הגדול   –בהמשך(, הוקם ומופעל מתקן ההתפלה שורק  

 Sorek Desalination Ltdעל ידי חברת   –ביותר מסוגו בעולם  

(SDL)   מלמ"ש מים )אתר רשות   111מספק    9111, שמאוגוסט

לכשתושלם בניית שלבו השני עתיד א'(.  11192( )תמונה  המים 

(. יניקת מי הגלם 9111מלמ"ש מים )הופמן,  111מתקן זה לספק 

מ', ומי רכז   91מן הים עבור מתקן התפלה זה נעשית בעומק  

 מ'. 11ההתפלה מוזרמים אל הים בעומק 

מצפון לשפך נחל שורק יוצרות הסדרות של גבעות הכורכר 

מ'(.   111-911שני רכסים רציפים מופרדים על ידי מרזבה צרה ) 

הרכס המערבי ָגֵבַּה בהדרגה כלפי צפון, ורומן של גבעות 

מ' מצפון   0-5-הכורכר של הרכס המערבי עולה בהדרגה מכ 

מ' מהחוף,   111-911מ' באזור ראשון לציון. הרכס המערבי, שקו פסגותיו נמשך במרחק    11-לשפך נחל שורק עד כ 

מ' מצפון לתל יונה. עורף החוף בקטע זה הוא בעל  911-מתקרב לקו המים ושיפוליו המערביים נגדעים בדרום בת ים, כ

ק"מ )גבולה המזרחי קרוב לכביש   9-מ' מקו המים. על רצועת החוף, שרוחבה כ  111-שיפוע מתון, וקו הסערות מגיע כ

(, הוקם בסיס צבאי סגור לציבור. גם כאן, בתחומי השטח הצבאי נשמרו נופי החולות ברובם ושרדו 1111האורך  

זרעית בצפיפות משתנה. -אוכלוסיות הצמחים ובעלי החיים שבהם. בעורף החוף שולטת חברת רותם המדבר ולענה חד 

עלים, -על רכס הכורכר המערבי גדלים צמחי בתה וגריגה כקורנית מקורקפת, לוטם מרווני, גלעינון החוף, אספרג ארוך 

 (91151לוטוס מכסיף, חבלבל החוף וחבצלת החוף )אנגרט ויהל, 

ק"מ   11-דונם לאורך כ   120111השתרעו בעבר על פני    –אונת החול הצפונית במישור פלשת   –חולות ראשון לציון 

(. נוף החולות, שדמה מאוד לנופי החולות 11111-ו   011מהחוף בין נחל שורק בדרום לפאתי יפו הדרומיים )תמונות  

(, ֻשָּנה 019בדרום פלשת )תמונה  

לות האדם  מאוד כתוצאה מפעי

(. בניה מסיבית בערי 11111)תמונה  

 900111-הותירה כ גוש דן הדרומיות  

דונם מן החולות, וכיום גבולם 

הצפוני עובר לאורך דרום חולון 

 111)חולות חולון( וכביש הרוחב  

בתוך ראשון לציון, המסתיים בחוף 

הים למרגלות תל יונה בשפת הים. 

ֻמָשן של תכניות הבניה הקיימות  מִּ

 

מראה מן האוויר )צילום: ע' מרון,  –. חולות ראשון לציון כיום 11112תמונה 
 “(.ויקישיתוף, ”.211.1.01.אגודת התעופה הישראלית 

לערך  1211. חולות ראשון לציון בשנת 11111תמונה 
 מתוך מפת הקרן לחקירת ארץ ישראל

 1211.1.0111)צילום: ויקישיתוף, 
  Conder and Kitchener, 1220, Sheet XIII(1מתוך
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 דונם מן החולות הפתוחים, כחמישית משטחם המקורי.  190111-בראשון לציון וחולון יותיר רק כ

ק"מ על פני   1-משתרעים לאורך כ   11119“( שפד"ן “ )” שפכי גוש דן ” הבֵרכות והמתקנים האחרים של מכון הטיהור  

( 1111-ו   1111)בין קווי הרוחב    1וכביש    1111כמחצית משטחה של רצועת החולות בין כביש    –קמ"ר    1-שטח בן כ 

, ורוב השטח 1שבעורף הרצועה החופית. ראשון לציון הדרומית והיישובים מדרומה בנויים על החולות ממזרח לכביש  

שיטה כחלחלה וטיונית (1  11111צמחיה )תמונה  הפתוח שנותר מעובד. החולות החשופים מיוצבים ברובם על ידי  

שולטים בחלק ניכר מהשטח ודוחקים את מיני הצומח   –מיני צומח תוקפניים, שפלשו אל שטחי החולות    –החולות  

 המקומיים.

היה אזור החולות אחד מאזורי הכריה הפעילים והגדולים בישראל, והרבה   1251-עד להחלת חוק הזיפזיף ב 

(. באין אכיפת חוק, הפכו קבלני בניין את עשרות השבילים, אשר נפרצו 1251מחולותיו התכלו )דו"ח ועדת הזיפזיף,  

בעבר לצורכי הכריה, לנתיבי הובלה של אשפה, בעיקר פסולת בניין, שאותה הם עורמים כיום בלא התחשבות בחוק על 

 פני כל השטח. 

(, הוקם בסיס צבאי סגור לציבור. גם 1111ק"מ )גבולה המזרחי קרוב לכביש האורך   9-על רצועת החוף, שרוחבה כ

כאן, בתחומי השטח הצבאי, נשמרו נופי החולות ברובם, והודות לכך שרדו בהם אוכלוסיות הצמחים ובעלי החיים 

 האופייניים לאזורי החולות. 

“ תל יוניס )” (. תל יונה  119שני רכסי הכורכר החופיים נמשכים לאורך החוף בסגנון דומה לאלה שבדרום )תמונה  

מ' מעל פני הים. בסביבות התל   11המתנשאת לרום  ( הוא גבעת כורכר, חלק מרכס החוף,  15105/51121בערבית, נ"צ 

נמצאו כלי צור מהתקופות הניאוליתית והכלקוליתית, ושברי כלי חרס מהתקופות הרומית, הביזנטית והמוסלמית 

יונה, המשמש כיום כמתקן (. תל  9111הקדומה, שנאספו ממדרונותיו, מעידים על יישובו בתקופות אלה )דגן ומרדר,  

 צבאי, הוא המקום שבו לפי המסורת נפלט יונה הנביא מבטן הדג שבלעו אל החוף. 

 
 
 

 

_________________________ 

, 1331-והורחב ב “  איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה   –איגודן  ” על ידי    1381-)שפד"ן(, אשר הוקם ב “  מכון טיהור שפכי גוש דן ”  11110
מטהרם לדרגה גבוהה ומשיבם   –(  129-מהנפח( ותעשייתיים )כ   329-מלמ"ק שפכים ביתיים בשנה )כ   122-כ   –אוסף את שפכי גוש דן  

המספק למעלה “, המוביל הארצי”לשימוש. מפעל טיהור השפכים הוא מהגדולים מסוגו בעולם, והנו מקור המים השני בגודלו בישראל אחרי 
מצריכת ההשקיה החקלאית בנגב. בוצה משופעלת )השארית המוצקה אחרי תהליכי טיהור המים, שבה ריכוזים גבוהים של מתכות  129-מ 

עדיין מוזרמת לים ומזהמת אותו בניגוד להתחייבויות בינלאומיות של   –טון חומר יבש    21,222-מלמ"ק, מתוכם כ  011-כ –כבדות רעילות( 
 מ'(.  98ק"מ מול פלמחים )עומק מים  0-ישראל. הבוצה מוזרמת בצינור לקרקעית הים כ
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 . חוף השרון 21
 . תאור כללי2122

מ' מדרום למוצא נחל חדרה בקו רוחב   011-מדרום לבת ים עד כ   20611חוף השרון מתמשך מתל יונה בקו רוחב  

ק"מ, והיא מוגדרת מבחינה מורפולוגית על ידי נוכחות של צוק תלול עשוי כורכר וחמרה   01-. אורך הרצועה כ 11700

, יוצר °13-ל   013מ'( ושיפועו נע בין   01-ל 21מ' )על פי רוב בין  84)בשיכוב מתחלף( בעורף החוף. צוק זה, שגובהו עד 

 מדרגה מובהקת בין המישור החופי המורם במזרח לבין רצועת החוף )מקו המים עד קו הסערות( למרגלותיה. 

(, אך לאורך הרצועה המתוארת כאן הוא תו 22צוק השרון ממשיך את קו הצוקים המקוטעים של חוף פלשת )פרק  

הנוף השליט והִאבחוני )הדיאגנוסטי(. קו הצוק, המתמשך כמעט ברציפות, הוא ישר לכאורה, אולם למעשה הוא בנוי 

מאלמנטים קשתיים קעורים )כלפי הים(. הקשתות מתונות מאוד עד גבעות גדור )הגבעות מדרום לחוף הרחצה של גבעת 

(. צפונה משם הוא °200-ב' ו 227, וקו הצוק נדמה כקו ישר וחד מאוד )תמונות  21212( 11010אולגה, שראשיתן בקו רוחב  

מ', וַקוויּותֹו הרגיונלית נשמרת  11-מפותל מעט ויוצר חוף מפורץ, אך הזדקרות קָדמותיו ועומק נָסגותיו לעולם קטנים מ

 (2242)תמונה 

, אשר צרו לאורך רצועת חוף זו מקביל 2122צוק השרון נוצר, וממשיך להיווצר, על ידי חתירה של גלי הים ברכס דור 

(. אלה גורמים לנסיגה °2822לקו החוף. צורת הצוק נקבעת על ידי מכלול של תהליכי חתירה, גלישה והתמוטטות )פרק  

 ,Perath, 1982; Zviely and Klein; ב' 1111שנתי )צביאלי וקליין,  -ס"מ לשנה בממוצע רב   17-20כלפי מזרח בשעור  

מ' מקו המים, נמשכת כשרטונות  611-111. מחציתו המערבית הגדועה של הרכס החופי, אשר משתרעת עד מרחק 2004)

, 21212,  21226ב',  2124)מרדדי כורכר( טבועים וניכרת היטב בתצלומי אוויר ותצלומים אחרים לאורך החוף )תמונות  

           027מ' )תמונות    11-21(. רצועת החוף החולית שלמרגלות הצוק צרה מאוד, ורוחבה אינו עולה על  2121°-ו   2121°

שנה )פרקים       0,111שנה, וכי הוא קיים לפחות    21,111-(. מנתונים שונים עולה כי הצוק נוצר לפני פחות מ °200-ו 

°2120-6 2) 

המישור החופי, המשתרע ממזרח לצוק השרון, הוא המשך פיסיוגרפי של הנופים אשר מדרומו )מישור חוף פלשת( 

ומצפונו )האזור בין רכס הכרמל לים(, למעט את אונות החול המנושב, החודרות אל פנים היבשת דרך פערי נחל פולג, 

נחל אלכסנדר ונחל חדרה. רכסי הכורכר המקוטעים במישור חוף פלשת נעשים רצופים במישור חוף השרון, והמרזבות 

 (2212-ו 221שביניהם הולכות וצרות, עם תמורות מקומיות, בכיוון צפון )תמונות 

מהרכס החופי, הוא רכס דור המתמשך לכל אורך חוף השרון )למעט בפערי נחלים(, כיום שרד על היבשה רק אגפו 

(. בקטעים מסוימים )גבעות גדור, 221המזרחי, המשתפל משפת הצוק מזרחה והיוצר את עורפו הִמָידי של הצוק )תמונה 

מ'. מכיָון   00-10נתניה דרום( שרד ראש הרכס בתחומי היבשה, ושם הוא יוצר כיפות המתנשאות מעל לצוק, ברום  

שהניקוז העלי הוא מהאזור של פסגת הרכס מזרחה, אל המרזבה, אין כמעט יציאה הימה של נקזים טבעיים לאורך צוק 

 (°28212השרון )פרק 

(. °26-ו   °20,  °22בגלל הגדיעה האורכית של צוק השרון ניתן לאבחן בנקל את יחידות הסלע שמהן הוא בנוי )תמונות  

ניתן להבחין מפני הים )בסיס הצוק( כלפי מעלה בשלושה מחזורי )יחידות( כורכר, שבראשיהן פליאוסולים: כורכר 

תחתון ופליאוסול חיוורין, כורכר עליון וחמרה עליונה, וקלקארניט המכוסה למקוטעין במרבד חולות מנושבים )שאינו 

(. היחידות בעלות פני שטח גליים, ועוביין אינו אחיד. על פי רוב יחידת הכורכר התחתון גלית °21חלק מן הצוק( )פרק 

(. דרגש °20יותר מיחידת הכורכר העליון, אשר ממלאת את שקעיה במעטה עבה ומכסה את פסגותיה במעטה דק )תמונה  

הקלקארניט, אשר מצפה את יחידת הכורכר העליון, מתַיֵתד כלפי פסגותיה הגבוהות ונעלם. במקומות שונים חסרים 
_________________________ 

ג'. קיימת מבוכת שמות בספרות: רכס דור הוא הרכס החופי. רכס מגדים, שהוא יבשתי לכל אורכו, .12שמות הרכסים מופיעים בתמונה  1.21
( העניקו שמות .188)   Eytam and Ben-Avraham-( ו 1899)   Eytamב'(, אולם  1891א'( ופורסם על ידי פרת ) 1891תואר על ידי פרת ושות' ) 

“ רכס נוה ים ” לרכסים טבועים, ו “  רכס מערות ” ו “  רכס טירה “, ” רכס מגדים ” ימיים ויבשתיים, וביניהם  -חדשים רבים לקטעי רכסים תת 
תוארו לראשונה על ידי פרת    ”  רכס טירה “ ו ”  רכס נוה ים “ לרכסי כורכר יבשתיים. רשמית, אין תוקף לשמות אלה, שכן  ” רכס חוף הכרמל“ו 
רכס ” אינו אלא  “  רכס חוף הכרמל ”(, ו1891של מיכלסון,  3T( כחלקו הצפוני הטבוע וחלקו הדרומי המגודד חלקית של רכס דור )הוא 'ב1891) 

אברהם הוא -של עיטם ובן “  רכס מערות (. ” ' ב 1891א'( ופרת ) 1891(, כמתואר כאן ועל ידי פרת ושות' ) 1891של מיכלסון,    T2)הוא  “  מגדים 
 112בפרק  1121(. ראו גם הערה 1121-ו 2.1., 22.הקטע הדרומי של רכס מערות הטבוע בעבודה זו )תמונות 
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(. 2122; תמונה  °2128-ו   °2121הקרקעות, או שכבות הסלע, או שהם מתפצלים לשניים, או אף שלושה, אופקים )פרקים  

 ההיסטוריה הגיאולוגית של רכס דור, כפי שהיא מתפרשת מהחתך הסטרטיגרפי, היא כדלקמן:

,     020-ו   722אקלימיות  -הרבדה של רכסי חולות מנושבים מרצועת החוף בתקופת הטיֶרניאן )דרגות איזוטופיות  12

 (1212אלפי שנים קדום להיום, בהתאמה(, או לאחריה )פרק  211-210-ו 2°6-2°0

 . התלכדות החולות לכורכר )כורכר תחתון(.1

 מ'( על גבי הכורכר )סחיפה? מורפולוגיה מקורית?( ובליית קרקע )פליאוסול חיוורין(. 10-. יצירת תבליט גלי )עד כ0

 . התחדשות ההערמות של חול מנושב.8

 . התלכדות החולות המנושבים לכורכר )כורכר עליון(. 0

. הפסקה במשטר הנישוב, ובעקבותיה קליטת חרסיות מנושבות בתוך החול, העוטה את שיפולי הרכס, ושקיעת סחף 6

הגיל לתרבויות אפיפליאוליתיות                    -מתוך שלוליות וִבצות, אשר התפתחו על גבי החמרה העליונה, שוות 

 אלפי שנים קדום להיום(. 2220-11)

הקלקארניט שקע על גבי רכס 

ר   ו   –דו י ת ו סג פ ל  ע א  ל י  כ ם  א

ובמקומות אחדים גם   –הגבוהות  

על שיפוליו המזרחיים של רכס 

 –מגדים )סמוך לגבעת שפירא  

( אחרי שאלה כבר 2°°2אילני,  

נוצרו. בכל מקום שהוא מופיע על 

רכס דור הוא יוצר את שפת הצוק. 

הקלקארניט מכוסה במרבד חולות 

רבודים בעלי פרופיל קרקע תחילי. 

מוצרי הבליה של החולות הרבודים 

וחלק מן החמרות כוללים )בשקעים 

ת  ו תי חרסי דמות  א ובמרזבות( 

( וצברים של חול מנושב, היוצר גבעות קטנות על גבי שיפוליו המתונים של רכס דור, אשר 42821-ו 82120למיניהן )פרקים 

מגיעות לפעמים עד רכס מגדים ממזרח. חולות מנושבים אלה אינם מובאים מרצועת החוף, דוגמת החולות המנושבים 

דרך פערי הנחלים )חול ימי מרצועת החוף אינו עובר את צוק השרון(, אלא מייצגים מחזור שני של נישוב. הקלקארניט 

ממדים -פליאוליתית אחרי הפסקה בה חלה היווצרות רחבת -והחול הרבוד מייצגים משטר נישוב מחודש בתקופה אחר 

של החמרה העליונה. ראוי לציין כי בתחילתו של משטר נישוב זה הובא בעיקר חול שנוצר בדרך ביוגנית בלגונות, קטעי 

ים או על פני ִמְרָדֵדי סלע מקומיים עתירי צמחיה ימית ומושבות יצורים בעלי שלדים קרבונטיים, שנותקו מהספקת חול 

ימי, ויחסית רק מעט חול קוורץ, שמקורו בדלתא של הנילוס. רק בהמשך של משטר הנישוב שוב חודשה ההספקה 

 נילוטי.-המסיבית של חולות ממקור ימי

מ' מן החוף, עם תמורות מקומיות. מדרום לנחל פולג   2,611-2,211רכס מגדים מקביל לרכס דור, ומתמשך במרחק 

הוא מתקרב מאוד לרכס דור, ואף מתמזג אתו. מספר יישובים בנויים על רכס מגדים, וביניהם השכונות המזרחיות של תל 

אביב ובת ים, הרצליה ב', כפר שמריהו, רשפון, קיבוץ יקום, שכונותיה המזרחיות של נתניה, אביחיל וכפר ויתקין. כביש 

 (28202(, המקשר בין תל אביב לחיפה, נסלל על רכס זה )תמונה 1החוף )כביש 

מ'   11מ', וגובהם עד    81-ל   11המורפולוגיה של רכס מגדים מתונה ונמוכה. שיאיו מגיעים בדרך כלל לרומים שבין  

מעל למרזבה שממערב לרכס )המרזבה המערבית(. עם זאת, יש לציין כי באזור יישובי צפוף ובאזורים עירוניים יש 

חשיבות רבה להבדלים טופוגרפיים קטנים אלה הן בכל הנוגע להנדסת ניקוז, והן בנוגע לאדריכלות נוף ואיכות מגורים. 

 . התפצלות של שכבת הפליאוסול החיוורין 1.21תמונה 
 (12.211122.)מצפון למלון כרמל, נתניה, 
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השפעתו של רכס מגדים על שימושי קרקע ועל ערכם הכלכלי של שטחים הקשורים בו הנה גדולה יותר מן המשתמע 

 מעוצמתו כתו טופוגרפי. 

רכס חדרה )הרכס השלישי ממזרח לקו המים( מתרומם מעל לקרקעות הסחף של המישור החופי הפנימי ממזרח 

ק"מ מקו  1-לרכס מגדים. רכס חדרה ומרזבת חדרה שממערב לו )בין רכס חדרה לרכס מגדים( מרוחקים באזור זה יותר מ

 המים, ולפיכך הם חורגים מתחומי הסקירה הנוכחית.

המרזבה המערבית בין רכסי דור ומגדים נמשכת מנחל שורק בצפון פלשת עד עתלית בסף הכרמל. במקומות אחדים 

חסומה המרזבה לרוחבה על ידי חול מנושב, המגשר בין רכס דור לרכס מגדים, או על ידי גבעות כורכר, או קלקארניט, 

כפר ויתקין(. בקטעים החסומים נותרו שקעים -נתניה דרום, בית חרות -שנתהוו כנראה מאותם חולות מנושבים )פולג 

 בלתי מנוקזים )כיום הניקוז רובו ככולו מלאכותי(.

קרקעית המרזבה ְרפּוָדה בחמרה, אשר יתכן והיא זהה עם החמרה העליונה של רכס דור. באזור שבין נתניה לתל גדור 

ְרפּוָדה המרזבה בקלקארניט המונח על גבי החמרה. באגנים העמוקים יותר יש קרקע ִבצתי ורקבובית. כאמור, מנוקזת 

המרזבה המערבית כיום בדרכים מלאכותיות. הניקוז הטבעי, במידה והוא קיים, הוא לכיוון הפערים של הנחלים החוצים 

אותה ודרכם הימה. בעונות גשומות מוצפת המרזבה בשרשרת שלוליות, אשר אחדות מהן קיימות אף כיום )שלוליות 

 דורה וגעש, ובֵרכות געש, גדור ויער(. כל המרזבה המערבית מעובדת עיבוד חקלאי ועברה תמורות יישוביות רבות.

שבה   –הסוג והתכונות של התשתית )ושל האקלים( קובעים את ההרכב של אוכלוסיית הצמחים )פרט לרצועת החוף  

והצוקים הקרובים לים, אשר בהם נאחזים צמחים עמידים בפני רוחות, רסס של מי ים מלוחים ופגיעה של  –גם ְמֵלחֹות 

(, ' מ   11שורש )עד  -(. את החולות היציבים למחצה של השרון מאכלסים צמחים עמוקי °22-ו 42822-1פרקים  –חול נודד 

עכנאי שיחני -זרעית ורותם המדבר, ובחולות יציבים מוגנים מרוח גדלים צמחים, כגון שמשון סגלגל ובר -כגון לענה חד

(. בחולות הפנימיים צומחים חורש טבעי של עצי חרוב מצוי ואלת המסטיק, אשר שורשיהם מגיעים אל 42821)פרק  

(. 2124המים שמתחת לחול, שיחים, כגון שרביטן ריסני ואטד אירופי, וצומח עשבוני מגוון )פרק  -שכבת החמרה סופחת

הקרובים למי תהום   –שקעים טבעיים וכאלה אשר נוצרו בעקבות כריית חול    –בשקעים בעלי תשתית חרסיתית  

(. בקרקעות מוצפים )שלוליות עונתיות( צומחים 420התפתחה צמחיה של קרקעות לחים, כגון מיני גומא וקנה )פרק  

צמחי בצה ושלוליות כמו אירוס הבצות, בוציץ סוככני, בצעוני מצוי ודמסון כוכבי, ובגדותיהם צמחים כמו כף צפרדע 

קורנית מקורקפת, זקנן שעיר, סירה קוצנית,   –תיכונית  -איזמלנית ואגמון מצוי. ברכסי הכורכר שליטים צמחי בתה ים 

(. אדמות החמרה נושאות צמחיית 42822מתנן שעיר, מיני לוטם, צמחי בצל ופקעת )כלניות וצבעונים( ומלוויהם )פרק  

מינים, שאופייניים לה חילף החולות ודרדר הקורים. בשטחים מעובדים מופיעות חברות של -בתה עשבונית עשירת 

 (2 1118; דנין, 2°°1, 2°48; ויזל ואגמי, 2°0°( )זהרי, 82120עשבים רעים )סגטליים(, אשר מַלווים צמחי תרבות )פרק 

קטעיהם התחתונים של נחלי השרון נהדפים על ידי החולות המנושבים בתוך פעריהם, ולכן הם זורמים בכיוון       

מערב. בתאורים שלהלן מחולק חוף השרון למספר קטעי ביניים, התחומים על ידי פערי הנחלים הזורמים דרכם -צפון 

תל מיכל, חוף -(, חוף תל אביב2121פרק  –יפו )עד שפכו הנטוש של נחל איילון -הימה, שהם מדרום לצפון: חוף תל יונה

 גבעת אולגה.-בית ינאי וחוף מכמורת-געש, חוף נתניה-הרצליה

 

 יפו ופער איילון-. חוף תל יונה2121

ק"מ, כמעט ולא שרד שיאו של רכס דור, והצוק קוטע את מורדו המזרחי. רכס מגדים ממשיך  7-בקטע זה, שאורכו כ

מ'. המרזבה שבין שני הרכסים ְרפּוָדה   80-01-מ' מזרחית לקו המים, ושיאיו מגיעים ל   2,811-2,111-במקביל לחוף, כ 

בחמרה אדומה עבה, שהיא כנראה יחידת החמרה העליונה שנחשפת מכיסוי הקלקארניט והחול הרבוד. הקלקארניט, 

 שכאמור לעיל ראשית הופעתו ליד קיבוץ פלמחים, הולך ומתעבה כלפי צפון.

קו “, ברך יפו)”( עד מפרץ הדולפינריום בתל אביב 20612רכס דור מתמשך לאורך קו המים מדרום בת ים )קו הרוחב 

לגובה         (. הצוק, שהוא מתון קמעא לאורך דרומה ומרכזה של בת ים, מזדקף וָגֵבַה בהדרגה צפונה עד  26161רוחב  
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(, 26184מ', בקו רוחב    10מ', אשר הגבוה שבהם הוא תל יפו )   10-11מ' בצפון בת ים ויפו, עם שיאים ברום    11-20

שיוצר מעין ְקָדָמה המזדקרת מעט הימה. הצוק גודע את אגפו המערבי של הרכס, אשר שרידיו הרבים מופיעים כמרדדי 

כורכר בקרבת קו המים. אלה מצויים בגובה פני הים בזמן הגאות, ובולטים מעל פני המים כלוחות סלעיים בזמני שפל. 

במקצת, עשויה קשתות קעורות באורך מספר עשרות מטרים כל אחת. דרדרת, ככל הנראה שפכים חזית הצוק, המפותלת 

מלאכותיים, מכסה את הצוק לאורך דרומה ומרכזה של בת ים, והצמחיה שהתפתחה עליה מעידה על יציבותו )תמונה 

(, נסוגים °2022)פרק    1118-2°80(, שהתבססו על השוואת תצלומי אוויר בשנים  1117(. לחישובי כץ ושותפיו ) 0217

מ'/שנה )קצב איטי(, אך שעורי הגידוד הממוצעים של הצוקים   1224-1216הצוקים הדרומיים בשעורים ממוצעים של  

 מ'/שנה. 121-הצפוניים )צפון בת ים ויפו( גדולים מ

ד'(, והצוק בעורף החוף באזור °2721מדרום לשטחה הבנוי של בת ים שמשו הגבעות של רכס דור כאתר אשפה )פרק 

(. חוף ראשון לציון )חוף מרינה( וחפי בת ים הדרומיים )חופי הרחצה הנפרד 0217זה הוא מלאכותי במידה רבה )תמונה 

בֵרכת ים סגורה לרחצה  2°71-2°6°מ'. צפונה יותר, בחוף הסלע שבמרכז בת ים, נבנתה בשנים  61וריביירה( רחבים כדי 

(. הבֵרכה עשויה שני דורבנים, שמזדקרים             2121מ' מרצועת החוף של העיר )תמונה    881-ומוגנת מגלים לאורך כ 

1-כ  0 צ   1 " נ מ א  צ ו י י  מ ו ר ד ה ן  ב ר ו ד ה ( ה  מ י ה  ' מ

(, 2100101220°122והצפוני מנ"צ    2108281220448°

חוף, שבולט אך מעט מעל -בשובר גלים מקבילהמקושרים 

(. 720רק    –בפי פמתכננו  “  שובר גלים מוטבע )” פני הים  

שובר הגלים הוקם על מרדדי כורכר )כולל סלע ָאָדם או אי 

אי זעיר המתרומם משונית   –ָאָדם, 'חג'ר־אדם' בערבית  

ק"מ ממערב לחוף הסלע בקו רוחב  120-מגודדת טבועה, כ

מ' מעל פני   1(. בראשיתו התנשא האי עד גובה  20°11

הונמך ברוב אורכו עד הים, וכעבור מספר שנים הוא  

. עם השלמת שובר הגלים )מבנה רובד לגובה פני הים 

( החלה 1114שטדלר,  –אבנים טבעיות בגדלים לא ידועים 

הבֵרָכה להתמלא בחול שהובא על ידי גלי סערה, אשר 

נשברו ועברו את שוברי הגלים, להרחיב את חופה )עד    

חול נצברו מ"ק  16,111-( ולהתרדד. כ2121תמונה  –מ'  61

שובר “  הוטבע ” בבריכה מיד לאחר בנייתה, עוד בטרם  

(. הואיל ולא נבנו פתחים 2°70הגלים המערבי )ַויָדה,  

בקירות הבֵרכה, מצטברים בה מים רבים בזמן סערה, 

והגלים נשברים קרוב מאוד לחוף וגורמים מפלס הים ָגֵבַה 

לו נזקים קשים. הבֵרכה, המהווה מכשול בדרכו של שטף 

הרחצה לדוגמה מדרומה )רוחב חופי המקומי בכיוון דרום, גרמה להתרחבות חוף מצפונה ולחתירה בחוף  -החול האורך

נבנו בחוף הבֵרכה שלושה דורבנים קצרים   2°72-(. בעקבות פריצת הדורבנים בסערה חזקה ב 2121תמונה    –מ'    01-כ 

(. בראש הצוק נבנתה טיילת שנמשכת לכל אורכו 2°76במטרה לייצב את החוף ולשמור על חולֹו שלא יסחף הימה )ניר, 

במקביל לקו המים ובה מגרשי חניה. רחוב בן גוריון, מכבישיה הסואנים של בת ים, נמשך לאורך שולי הטיילת 

המזרחיים. בניית הטיילת הסדירה את ניקוז מי הנגר, אך החוף הצר מדרום לברכת אדם סבל לפרקים מפגיעת גלי הים. 

(, 1117)כץ ושות',  , אשר פגעו בחוף הסלע, שנחשב לחוף יציב  1121ובפברואר  1121שתי סערות חורף עזות בדצמבר 

גרמו לנזקים קשים במתקני החוף ולמסעדות שהוקמו בו, והעירייה נאלצה לבנות במהירות קירות מגן, מסלעות ומדרגות 

; החברה הממשלתית להגנת מצוקי 1121)טרסות( להגנתם. קירות המגן נבנו בעיצוב של בטון חשוף )עמיר ושפירא,  

 תל אביב-. חוף בת ים.1.2תמונה 
 (1921.211122)צילום: 

 

 שוברי גלים —חוף תל אביב 

 נמל יפו

 “הר הזבל” –יפו 

 מפרץ גבעת עליה

 סלע אדם

 : חוף בת ים

 בֵרכת  ים

 : חוף בת ים
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( עומק 1127(. שובר הגלים שנשבר הוכרז כמבנה מסוכן. כיום )מרץ 2128-ו 2120( )תמונות 1127חוף הים התיכון בע"מ,

מ' למעט חלקה המערבי, שהוא עמוק מעט יותר. קירות המגן הצרו מאוד את חוף הרחצה.   2-המים בבריכה הוא כ 

 גוריון שלאורכה.-התמוטטות הצוק פגעה בטיילת הנמשכת לאורכו של ראש הצוק, והיא מאיימת לפגוע גם ברחוב בן

והוא   –מ'    24-רומו מגיע לכ   –הוא הגבוה בצוקי העיר    Sea Palaceצוקה הצפוני של בת ים שמצפון לחוף הרחצה  

מ' מחוף דרום יפו )גבעת עליה(   011-יפו. גידוד הצוק לאורך כ -מהווה את חלקו הדרומי של צוק גבעת עליה בתל אביב

(, שנמשכים 2°10מ'(, ובייחוד בבתי הקברות הערביים )המשמשים מאז  24-6פגע במספר מבנים שנבנו על ראשו )גובה 

 2°°4-ב'(. גידוד הצוק נפסק מאז שנבנה ב °221( )תמונה 2°4°מ' משפת הצוק, אשר התמוטטו ונהרסו )רון,  140לאורך 

 א'(.°288קיר מגן למרגלותיו )תמונה 

עד להקמת פארק מדרון יפו שבשו בניה לאורך קו המים ושפיכה נרחבת של פסולת על החוף ואל הים, בעיקר לאורך 

 חופית )התאור בהמשך(. -החוף ביפו, את מהלכם של הצוק וקו המים, ואת המשטר הטבעי של הסעת החול האורך

ק"מ אורכו, והוא השריד האחרון של חוף יפו הפתוח. חוף זה משמש   2-עליה )ג'בליה( ביפו, כ בהמשך, חוף גבעת 

יפו שאין בו שוברי גלים. החוף מוסדר ויש בו כביש -כחוף הרחצה היחיד של יפו, והוא מהחופים הבודדים בתל אביב 

גישה, אזורי חניה למכוניות, טיילת נאה, מבני שרותים, מסעדה ועוד. קירות תומכים מגנים על הצוק שבחלקו הדרומי, 

 וחזית המים שם משופעת בגדמי כורכר. 

בחוף עג'מי, הנמשך צפונה מחוף גבעת עליה עד תל יפו הבולט הימה, נכלאו והצטברו חולות שלא יכלו לעקוף את 

(. חוף זה שּונה לחלוטין מאז הכיבוש הבריטי בסוף מלחמת העולם 2120התל בדרכם צפונה והרחיבוהו )תמונה  

 . נזקים שנגרמו בחוף הסלע, בת ים,1.21תמונה 
 (2 .21.)בתוך עמיר ושפירא,  212.בסערת דצמבר 

 . קיר מגן מבטון וטיילת מוגנת שנבנו בחוף הסלע,1.21תמונה 
 (2 .21.)בתוך עמיר ושפירא,  .21.בת ים, אחרי סערת פברואר 

 

 
 

. חוף 1.21תמונה 
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בראשית המאה  
 :2.-ה

 

מי ‘)א( חוף עג
החולי מדרומו 

של תל יפו 
א, “)תצ

, מתוך 921121119.
 (;1111קדר, 

 

מי ‘)ב( חוף עג
בראשית המאה  

)מתוך  2.-ה
 (2222.שטדלר, 
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 –מ' בחוף המפרצונים והסלעים של עג'מי ביפו    2,201הראשונה. אתר צבירה של פסולת בניין וגרוטאות גדול לאורך  

יפו -על ידי עיריית תל אביב   2°70-הוקם ב   –בפי תושבי המקום, שהיה בעבורם סמל של הזנחה וקיפוח  “  הר הזבל ” 

וחסם את הגישה )ואת הנוף( לים משכונת עג'מי ואת המעבר מצפון לדרום לאורך קו החוף. ראשיתו בהשלכת פסולת 

של הריסות בתים מסוכנים בדרום יפו לים במטרה ליבש קטע מן הים לצורכי בניה. פסולת מכל הסוגים נצברה באתר עד 

מ' מערבה מקו המים, התנשאו   211-ערמות הפסולת בחלקו הדרומי, שבלט כ (2  2126-ו 2121תמונות ) 2°44-לסגירתו ב

יפו -מ'. עיריית תל אביב   20עד    –מ' הימה, היו גבוהות יותר    101-111הצפוני, שבלט  מ', ואלה שבחלקו    21-4לגובה  

האשפה בעקבות מחאה ציבורית והתערבות בית הדין הגבוה לצדק, אך פסולת פיראטית המשיכה סגרה את אתר  

להצטבר בו בניגוד לחוק, ואזור זה, שעמד בשיממונו, היה לפגע סביבתי, חזותי ונופי וגם מוקד של פעילות עבריינית 

( )תמונה  1118 ',א2°°2ושולית אחרת. באתר פרצו מדי פעם ֹשֵרפות, והפסולת גלשה לא פעם לים וגרמה לזיהומו )שיזף, 

פעילים בשכונות “,  ראביטה ” ו “  יפו יפת ימים ” שנים של תושבי עג'מי )עמותות  -, אחרי מאבק רב 1116-(. ב °280

פארק מדרון ”היהודיות, מנהיגים ונציגים של הקהילה הערבית בעיר ואחרים( בהשחתת החוף, החלה העיריה להקים את 

דונם(. הקמת פארק מדרון יפו, פרי יוזמתו של ראש העיר רון   111-מ' ושטח כ   011ק"מ, רוחב עד    221-)אורך כ “  יפו 

ובוצעה על ידי אגף שיפור פני העיר )שפ"ע( באמצעות “  מעוז אדריכלות נוף -ברוידא ” חולדאי, תוכננה על ידי משרד  

מיליון טון פסולת בניין, מוחזרו ושמשו במיזמי  2,170שנים. מן האתר פונו  8במשך “ עזרה וביצרון”החברה העירונית 

תשתית שונים בישראל ובהם הפארק עצמו. הר האשפה הונמך, מדרונו מותן וחופו הוכשר כדי לאפשר דיג וְצִפיה אל 

הים, נבנו טיילת לאורך שפתו המערבית הגובלת בים, שבה שביל לאופניים, רחבות תצפית ואמפיתיאטרון שקוע, הוקמו 

צירים ירוקים, המקשרים את הפארק אל שכונת   0אזורי פעילות ספורט ונופש, אזורי גינון ומדשאות, ונפתחו  

 012821121-נחנך ב   –מיזם השיקום והמחזור הגדול ביותר של אתר פסולת אשר בוצע בישראל עד כה   –הפארק  עג'מי.

 (21272; תמונה Scooperמקומון תל אביב ואתר  –יפו, פורטל תל אביב -; אתרי עיריית תל אביב1121)זיתון, 

אתר האשפה לא היווה מכשול לחול הבא מדרום. אף שחופו התרחב בשעור ניכר, המפרץ הקטן של גבעת עליה 

בדרומו לא התמלא בחול מכיון שטבלאות הגידוד ושוניות הכורכר הרבות שלאורך חוף דרום יפו מסיטות הימה את זרמי 

החול, ואלו ריכוז האנרגיה במים החודרים אל המפרץ מבעד לפרצות שביניהן מונע מהחול המרחף -החוף נושאי-אורך
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 , ן רו ( ולהצטבר בחוף  לשקוע 

2°4° ;Toms and van Holland, 

(. רצועת חול 621)פרק    1999)

מ' הצטברה במפרץ   21-ברוחב כ 

,   211-מלאכותי, שאורכו כ  מ'

שהיה במרכזו של אתר הפסולת 

(. אולם האתר עצמו 2126)תמונה  

היה נתון להתקפת גלים וקצהו 

(. °280התמוטט אל הים )תמונה  

כדי למנוע את גידודו בנתה עיריית 

תל אביב קיר ים )שובר גלים( נמוך 

כ  + מ' בלבד( 1-)רום קדקודו 

לאורך החזית של חלקו הצפוני. 

אורכו של שובר הגלים, שנבנה 

מ', והוא   011-מ', הוא כ   0-טון משקלן, בעומק מים מרבי כ   4מאבנים מרובדות שצופו בשריון של אבנים גדולות, עד  

מ'. בצפונו שובר הגלים מתחבר   111-מ'. המרחק בין שובר הגלים לחוף המקורי הנו כ   801-מגן על קטע חוף באורך כ 

(. חלקו 2126( )תמונה  1114אל קיר ים מתקופת המנדט הבריטי, שהגן על שטח ים מיובש מדרומו של נמל יפו )שטדלר, 

 (21272גם כן מוקף בחומת אבן )תמונה “ פארק מדרון יפו”הפונה אל הים של 

, 2°°2( ושיזף ) 2°46א',  2°42,  2°71תאורי יפו ונמלה שלהלן מבוססים בחלקם הגדול על עבודותיהם של אביצור ) 

יפו ושבעת פלאי ישראל, וכתבות -מדריכים/ספר ים( ומיעוטם על מידע מאתרי עיריית תל אביב   –אתר צור שיזף  

שהתפרסמו בעיתונות מקוונת. התאורים מצוטטים בחלקם בלשון המחברים. תולדות העיר, המסופרים בקיצור נמרץ, 

 מבוססים על כתבים היסטוריים רבים שצוטטו. 

מ' מעל הים שלמרגלותיו. הדרך אל העיר עברה במעין מסדרון   81תל יפו העתיקה שוכן על צוק, המתנשא לרום  

לאורך אפיק נחל איילון, שחצה את הִבצות במישור ההצפה של הנחל ממזרח לעיר ואת החוליות בתוך פער איילון 

' חסמו הבצות, שנקוו בכל חורף, את הגישה 2°01-. עד להסדרת הזרימה בנחל בשנות ההקדום )תאורו בהמשך( מצפונה

סמוך למסגד מחמודיה שליד כיכר לעיר, והחוליות, שנדדו בתוך הפער, הקשו מאוד על המעבר אליה. למרגלות התל,  

מתקן מי שתיה ציבורי(, אשר נבנו על ידי  –בתורכית  sebilהשעון כיום, נבעו מעיינות שמימיהם שמשו לַמְשִקיֹות )רהט, 

נבוט ב', המכונה -סביל סולימאן )על שם מושל הארץ( בקיר המסגד הדרומי, וסביל אבו  –נבוט, מושל יפו התורכי -אבו

כביר על הדרך המובילה -נבוט א', הגדול והמפואר ממנו, נבנה בשכונת אבו -אבו נאפורה, ממערב למסגד )סביל אבו 

מיפו לירושלים(. בחפירות בתל יפו נתגלו שרידי מבנים וביצורים מהתקופה הכנענית עד התקופות הביזנטית והמוסלמית  

 (. השרידים שנותרו נמצאים בחלק המזרחי של גן הפסגה ומתחת לכיכר קדומים ביפו.2°°1, 2°0°הקדומה )קפלן, 

יפו, מן העתיקים ביותר בחוף ארץ ישראל, חב את קיומו מאז ִהָּוסדה חשיבותה של העיר יפו נגזרת מקיום נמלה. נמל 

מ' מן החוף   201-61המזדקרות מעל פני הים במרחק    –אגפו המערבי הגדום של רכס דור    –לשורה של שוניות כורכר  

מ' במקביל לקו החוף. תחילתן בקצה השטח המיובש של פארק מדרון יפו מול השכונה המרונית  411-ונמשכות לאורך כ

מ', רוחבו עד   811-ב'(. אורך אגן הנמל כ -א' 2124, מול מסגד הים )תמונות  2121( עד סלע אנדרומדה 2127דהיום )תמונה 

מ'(, בין החוף לקו   0-מ'. כיום יש לנמל יפו שני פתחים צרים: פתח צפוני רדוד )כ   0מ', ועומק המים המרבי    201

שִשמש ככניסה ראשית, ופרצה בין השוניות   –ֵמָצר בעברית( בעגת ימאי הנמל  “,  בוגז ” )קרי  “  בוע'ז ”   –השוניות  

מ'(. קו שוניות הכורכר לא מנע כניסה של גלי סערה, ונמל יפו נחשב מאז ומעולם למסוכן ועתיר   120)שעומקה כיום  
_________________________ 

כינוי עממי המאזכר אגדה מן המיתולוגיה היוונית, המסופרת בכמה גרסאות: אנדרומדה, בת מלך צור, נכבלה אל  –“ סלע אנדרומדה”  .1.2
 סלע, כקורבן לדרקון שטני שאיים להשמיד את העיר, אך ניצלה על ידי פרסאוס, בנו של זאוס, שקטל את הדרקון והיה לבעלה.  

 
סאן; מתוך ‘ סיוון וי‘ א: מבט דרומה )צילום: כ“תצ –פארק מדרון יפו  1.292תמונה 

 Scooper2(, בתוך אתר 212.212.יפו, -הודעה לעיתונות של עיריית תל אביב



723 

לדראון אחרי אסונות. שמו יצא  

ות קשות: האחת  סערות צפוני

ת   6בשנ ר   7 לסה"נ בעת המצו

הרומאי על יפו בימי המרד הגדול 

של היהודים ברומאים, אשר ניפצה 

את אניות הצי היהודי, שאליהן 

נמלטו מלחיו וחייליו, על הסלעים 

בנמל וגרמה לטביעתם ומותם של 

ת   ו ח פ 8ל , 1 1 ף                1 ס ו י ( ש  י א

ג(, והשניה     -מתתיהו, ג, ט, ב -בן 

, אשר טרפה אניות 2022122211-ב 

רבות שעגנו בנמל וִטְבָעה כאלף 

 , )בנבנישתי ו בהן  צלבנים שהי

(. עם זאת, עד לבניית נמל 2°48

היה נמל יפו במשך  2°60-אשדוד ב

ד  ות קיומו המעגן היחי כל שנ

ף                 ו ח ה ו  ק ל  ש ו  ז כ ר מ ב

ישראלי, אשר שרת את דרום -הארץ

ומרכז הארץ מעזה עד שכם )פרט 

פרק   –החיים  -לנמל קיסריה קצר 

 –ב'; נמל אשקלון הפתוח  202020

ק   ר 2פ 2 2 ם 1 י ה  נ ב י י  ל מ נ ו  ;

ו  ו/א ם  י קטנ ו  ה שהי י נ לו ואפו

ו   נ מ מ ם  י ד ו ד ק    –ר ר 2פ 1 2 8 )

)שמה “  דרך ירושלים ” באמצעות  

אל רמלה “(  דרך ההר ” האחר:  

וירושלים והדרכים שהתפצלו 

(. נמל יפו מלא 2°40ממנה )כהן,  

תפקיד חשוב בסחר הימי, והיה 

תחנה ימית קבועה באגן המזרחי 

ך                   ש מ ב ן  ו כ י ת ה ם  י ה ל  ש

 שנה. 8,111-כ

ארכיאולוגים, הפניקים נאחזו ביפו כבר בראשית האלף השני לפנה"ס )תקופת הברונזה הביניימית( על פי ממצאים 

(Gophna, 2002: 149),  גבעת הכורכר מדרום למוצא נחל איילון הקדום )תאור בסוף פרק זה(, שעליה הוקמה  –ותל יפו

, מלך מצרים, את העיר, שניצבה על נתיב המסע 0-לפנה"ס כבש תחותמס    ה 2874-הוקף בסוללות ובחומות. ב –העיר 

(,.Burke et alנכון ִשמש כנמל הספקה לצבאות המצריים ובשעת הצורך כנמל נחיתתם  -של צבאו צפונה, ונמל יפו אל 

מן התעודות המצריות כפי שעולה  ונשרפה על ידי גויי הים הפולשים  . זמן לא רב לאחר מכן נהרסה יפו  93 :2011)

לפנה"ס. העיר הפלשתית החדשה   21-מתקופה זו ומהממצאים הארכיאולוגיים. יפו עמדה בחורבנה במשך כל המאה ה 

לפנה"ס, נבנתה לפי תכנית פלשתית שלא התחשבה במבנים הכנעניים שקדמו  22-עם ביצוריה החזקים, שקמה במאה ה

 (612: 2°0°בקרקע מתחת לעיי המפולות הנטושים )קפלן, , ששרידיהם טמונים לה

 

 (11212)מתוך זאבי,  2.-)א( מבט מן הים בתחילת המאה ה

 (2 1111)מתוך קדר,  1112)ב( מבט מהאוויר, 

 אנדרומדה
 סלע

 תל יפו העתיקה

 . נמל יפו וגדמי הכורכר היוצרים אותו.1.22תמונה 

 צ
 אנדרומדה

 סלע

 הדולפינריום
 מפרץ

 (2  92921119.“, אופק”א: “)ג( נמל יפו )תצ
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לפנה"ס )תקופת הברזל הקדומה( נותרה יפו מובלעת פלשתית זעירה בשטחה של ממלכת דוד,  2-בראשית האלף ה

(. בתקופה זו ִיֵבא שלמה 217-ו   218: מפות  2°71וככל הנראה עסקה בסחר ימי כעיר צמיתה בשרות הממלכה )אהרוני,  

סיפח את יפו לממלכת יהודה המלך עצי ארז מפניקיה ליפו, ומשם הובילם לירושלים לבניית בית המקדש. עוזיהו  

(. במחצית השניה של מאה זו כבשו האשורים את מישור החוף 281: מפה  2°71לפנה"ס )אהרוני,    4-באמצע המאה ה 

בדרכם מצרימה, אך הם התירו לערי החוף הפלשתיות והפניקיות, ובכללן כנראה גם יפו, לנהל את ענייניהן בלא 

שהפריעו את חופש המסחר משום שהם נזקקו לסחורות מן המזרח, שהובלו לארץ ישראל בדרכי המדבר הדרומיות, 

(. משטר זה לאורך החוף 2°°1ולסחורות ממדינות הים, שהושטו באמצעות צי הסוחר הפניקי ואניות פלשתיות )אילת,  

לפנה"ס( והפרסית. הפרסים מסרו לפניקים את   712-לא נשתנה גם בתקופות הבבלית )את יפו כבש סנחריב מלך בבל ב 

ערי החוף כגמול לשרותיהן את האימפריה הפרסית בעת מלחמותיה ביוונים, ויפו )שנקראה יפוא בתקופה זו( ביחד עם 

(. העיר, שבוצרה 1118; רפפורט,  2°°1; דן,  2°48; ליוור,  2°71יונה,  -ערי חוף נוספות נמסרה לשליטת הצידונים )אבי 

בתקופה זו )כעדות קטעי החומה הצידונית שנתגלו בה(, היתה למרכז מסחרי חשוב ומשגשג במחצית הראשונה של 

לפנה"ס, שממנו ייצאו סוחריה תבואות לערי פניקיה ואליה ִיְבאּו עצי ארז מלבנון לבניה בערי יהודה ומצרים.  8-המאה ה

לפנה"ס(, חזרה יפו לשלטון פרסי ישיר עד   002-ו   061-פעמיים בפרסים )ב האם הפניקית שמרדה אחרי הרס צידון, עיר 

 לפנה"ס בידי אלכסנדר מוקדון. 001-לכיבושה ב

( היא מהתקופה 2124העדות ההיסטורית הראשונה על מיקומו של נמל יפו בחופה המערבי של העיר )תמונה  

)תולדות   מתתיהו -לסה"נ( בספרו של יוסף בן   2-לפנה"ס( או הרומית המוקדמת )במאה ה   2-ההלניסטית )במאה ה 

מלחמות היהודים עם הרומאים, ג, ט, ג(. עד לתקופה זו אין בעדויות ההיסטוריות ובממצאים הארכיאולוגיים מיפו 

אספו עדויות היסטוריות, גיאולוגיות   )  (Burke et al., 2017העתיקה כל רמז למיקומו של נמלה. ֶברק ושותפיו 

(, כרטוגרפיות )תיקון מפות עתיקות Raban, 1985: 27;  86,  11:  2°°1,  גבירצמן   –)סטרוקטורליות וסדימנטולוגיות  

( וגיאומורפולוגיות 212°תמונה  –ושחזור מערכת הניקוז העתיקה הקבורה סביב תל יפו בטכניקות דיגיטליות מתקדמות 

מיפו וסביבתה, שלדעתם מצביעות על קיומו של נמל פנימי עתיק מקושר לים, אשר שרת את העיר. נמל זה פעל בתוך 

מ' ממזרח   611-כ ,  Hanauer,1903a)דונם )מפת    101עד    281-גוף מים שנקווה בשקע בצתי, שהשתרע על שטח בן כ 

( 21761412261281נ"צ  –ַבָסה, היינו  ַהִבָצה -לחומת יפו. כיום שוכנים על שטח זה אצטדיון בלומפילד )שמו הערבי אל

)בֵרַכת מים( בגיליון ירושלים ויפו של מפת ז'קוטין,   flaque de eau-בסה מסומן כ -וגן ְחרֹוִניְנֶגן ממזרחו. שקע אל 

)מאגר מים קטן( במפת יפו   etang-וכ (Jacotin, 1818(בעת מסע נפוליאון בארץ ישראל  27°°שנמדדה ושורטטה בשנת 

. לדעת Jacotin  (Shacham, 2011: 144,148)( ובמפה נוספת, המבוססות על מפת  2401-02)   Delamare-ו    Denainשל 

.et alBurke    (1127 היה ֶשקע אל )- עתיק, שנמשך אל הים דרך פרצות ברכסי הכורכר החופיים  2120בסה חלק מאסטואר

עתיקה מוגנת מגלי וזרמי הים בקטעו התחתון הקרוב לים של נחל איילון טרם הטיית  2120מגדים ודור, או חלק מלגונה 

אפיקו צפונה )תאור פער איילון בסוף פרק המשנה הנוכחי(. עם הזמן כוסה האזור בחלקו בסדימנטים, שחדרו אליו מן 

. עד (Hanauer,1903a: 260)מ' מעל פני הים     126היה    11-הים, ובחולות נודדים. רומו של השקע בראשית המאה ה 

נקווה  24°11°0בסה אחרי עונת הגשמים כמעט מידי שנה. בחורף -ִנקוּו בצות בשקע אל 11-לחציה הראשון של המאה ה

 (,Hanauerבשקע אגם רחב, ובגלל התפרצות מלריה בקיץ שלאחריו נחפרה ממנו תעלה כדי לנקז את מימיו אל הים 

(1903a: 259 ( ייתכן כי היה חלק 2°40. במהלך החפירה נתגלו בשולי הביצה קטעי קיר גזית מסיבי, שלדעת רבן )'ג

שריד של   –“  נמל שלמה ” ' היו בצות אלה ידועות כ 2°11-מהרציף שהקיף את בריכת העגינה. לפחות מראשית שנות ה 

א';2°42ב',  2°71)אביצור,  גוף מים, שבו פעל נמל לפחות מתקופת הברזל המוקדמת, ובו נמצאו גם כן עוגני סירות  

(Hanauer, 1903a, b2 

בסה היא אחת משורת השלוליות והבצות הרבות, שכולן נקוו מאז -שגויה. בצת אל) Burke et al. )2017סברתם של 

ואחרים( על קרקע   (Sivan et al., 2004a, 2011, 2009, 2016; Sivan and Greenbaum, 2016תקופת הפלייסטוקן התיכון

ברום טופוגרפי גבוה מזה של מפלס הים לאורך המרזבה המערבית, הנמשכת בין רכסי דור ומגדים מניצנים עד חוף 
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ו 221הכרמל )תמונות   . -א'   ) ג'

במהלך הזמן גופי המים, שהותירו 

משקעים בצתיים, התייבשו וכוסו 

ת   ו נ ו מ ת (8 2 1 4 ' ת -ג ו צ ב  , ) ' ד

ושלוליות חדשות נקוו ואחרות 

התרחבו או התכווצו. גופי המים 

האלה יצרו נופים משתנים של 

שחלקם   , (wetlands)בצעי מים  

שרד עד הזמן הנוכחי )תאורים 

ם   קי 2,  4,  1בפר 1  ,2 2-ו   0 8 ;

       2021,  426,  122°,  1224תמונות  

2-ו  ם 020 ה ובאלה שמשקעי  , )

נמצאו  )בצות כבארה(  נבדקו 

ות י נ דפו וצ ם  ם, שבלולי צדפי

(ostracods)   ם של מים מתוקי

Almogi-Labin et al., 2004;Sivan) 

et al. 2004a, 2011, 2016; Sivan 

and Greenbaum, 2006   .)ואחרים

הים מעולם לא חדר אליהן מלבד 

 (282212-ו 8222ב', -א'1216באזור לגונות דור )תמונות 

שנה,   8,111-סבר שאסטוארים, אשר נוצרו בשפכיהם של רבים מנחלי הארץ לפני כ   Raban, 1987)ב', ג';2°40רבן )

(. רבן שגה 1210; תמונה  12021נוצלו כמעגנים טבעיים מוגנים, וקטעיהם התחתונים שמשו לשיט אל פנים היבשת )פרק  

שנה בסיומה של תקופת עלייה מהירה  8,111-פרט לאסטואר בשפכו של נחל קישון אל מפרץ חיפה, שהתהווה לפני כ  –

 ,2120ד'(, לשום נחל מנחלי הארץ לא היה אסטואר 1212; תמונה  212021-ו   12021)פרקים  )  1116של מפלס הים )צביאלי,  

( לאורך קטעיהם התחתונים של כמה מהנחלים 2020( ומזחים )תמונה  1210; תמונה  12021פרק    –ומעגנים )אם אכן היו  

                     1110ששון,    –האיתנים ִשמשו לפריקה וטעינה של תוצרת חקלאית שהובלה בסירות ורפסודות )נחל שורק  

שפכיהם של כל נחלי הארץ סתומים בפקק של חול ליטורלי   2 ) ואחרים  2°°0אביצור,  –; נחל אלכסנדר Dothan,1952-ו 

(, או כתוצאה מפליטה של סילוני מים, 0211רק בשטפונות חורף )תמונה   (, שנפרץ 0210המצטבר בקיץ )תמונה  

(, ומונע כניסה של 2026; נחל חדרה, תמונה 21227המשמשים לֵקרּור  תחנות כוח סמוכות לשפכיהם )נחל הירקון, תמונה 

 כלי שיט אליהם. 

בעקבות כיבושי אלכסנדר מוקדון ִהגרו דוברי יוונית באלפיהם אל ערי המזרח ושינו לחלוטין את אופיין התרבותי. 

ביוונית( היתה לעיר הלניסטית עצמאית בעלת אוכלוסיה מעורבת )יוונים, יהודים, פניקים ואחרים(, אשר   Joppe( יפו  

שגשגה תחת שלטון מלכי סוריה הסלווקיים. בעת מרד החשמונאים התנכלו תושבי יפו לתושביה היהודים, ולפיכך 

לפנה"ס ספח שמעון החשמונאי את יפו ליהודה,   281פשטו עליה יהודה ויהונתן החשמונאים ושרפו את נמלה. בשנת  

“. פניקיה ” יהודים וִספחה לתחום המנהלי  -אבל פומפיוס הרומאי, שכבש את יהודה, החזיר את ניהול יפו לתושביה הלא 

לפנה"ס החזיר אותה יוליוס קיסר ליהודה,   87לפנה"ס עברה יפו מיד ליד: בשנת    2-במחצית השנייה של המאה ה 

לפנה"ס החזירה הקיסר אוגוסטוס לידי הורדוס. בשנת           01אנטוניוס מסרה לידי קליאופטרה מלכת מצרים, ובשנת  

 

מסומן בקו —. מערכת הניקוז הטבעית של מורד נחל איילון )אסטואר1.21תמונה 
מרוסק לבן( הקבורה כיום. המפה הופקה בעזרת שימוש במודל דיגיטלי למדידת 

(Shuttle Radarומערכות רדאר  (Digital Elevation Model, DEM(גבהים טופוגרפיים 
)Topography Mission, SRTM ופליטת והחזרת חוםAdvanced Spaceborne) 

)Thermal Emission and Reflection Radiometer, ASTER)           מוטסות על ידי
K2 Kowalski ו-GA Pierce ג(“באמצעות מערכת מידע גיאוגרפית )ממ 

 Hydrological Geographic Information System, GIS)  2(לצרכים הידרולוגיים
 Israel transverse Mercator )old Israel grid) projection  –המפה 

 Burke et al2, .219; Courtesy of the Jaffa Cultural Heritage Project 2()מתוך

 תל יפו תל יפו
 אסטואר

  בצות
 בעבר

____________________________________ 

היא מפרץ רדוד   ))lagoonהוא שפך רחב טבוע של נהר, שבו שוקעים לחילופין משקעים נהריים וליטולריים. לגונה    ))esturyאסטואר    1.21
 בדרך כלל, המופרד מהים על ידי רצועת יבשה צרה.
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לסה"נ, בימי המרד הגדול, כבשו הרומאים את יפו. תושבי העיר היהודים, שנמלטו מן העיר אל אניותיהם, טבעו   67

בסערה שניפצתן אל סלעי הנמל, והניצולים נטבחו בחוף בידי הרומאים. הקיסר אספסיאנוס השיב ליפו את מעמדה 

. יפו השתקמה במהרה, ובהמשך התקופה הרומית, ובעיקר בתקופה הביזנטית, היא (Flavia Ioppe)האוטונומי למחצה  

היתה למרכז מסחרי חשוב ועיר נמל משגשגת, לא מעט משום שהנמל הגדול שבנה הורדוס בקיסריה הפסיק לתפקד כבר 

 ב'(.202020לסה"נ )פרק  1-במאה ה

בתקופה המוסלמית הקדומה התדרדר מעמדה של יפו לעומת העלייה בחשיבותה של רמלה, שנבנתה בתקופה זו, 

ויפו, שהפכה למעין כפר גדול, שמשה כנמלה. בראשית בתקופה הצלבנית נמלטו תושביה כאשר התקרבו הצלבנים אל 

יפו והשלטונות הפאטימים הרסוה. הצלבנים ִבצרו את יפו מחדש, ובתקופתם היא שמשה כנמלה העיקרי של ירושלים, 

בירת ממלכתם. חלק גדול ממבני יפו העתיקה של היום עדיין נותר מתקופה זו, או שהם נבנו על שרידי בניינים צלבניים. 

הארי -אחרי נצחון ריצ'רד לב 22°2דין, אך היא חזרה לידי הממלכה הצלבנית בשנת -נפלה יפו בידי צאלח א 2247בשנת 

בין השניים ביפו, נשארה יפו מוסלמית אבל הובטח  22°2-(. על פי הסכם שלום, שנחתם ב2124בקרב ביער השרון )פרק 

עמלו הצלבנים על ביצור העיר ובניית מצודה, אך   2100ליוני    2101מעבר לצליינים נוצרים מהנמל לירושלים. בין מאי  

 (2 2°60כבשה הסולטאן הממלוכי ביברס והרסה )פראוור,  2164אלו לא הועילו. בשנת 

השנים הבאות, אבל נמלה הוסיף לפעול   101עם גירושם של הצלבנים חדלה יפו להתקיים כמקום יישוב למשך  

הרסו הממלוכים את כל נמלי הארץ ומעגניה, וזה של יפו  2001ושמש כנמלה של רמלה, בירת הארץ המוסלמית. בשנת 

בכללם, מחשש למסע צלב נוסף. יפו נותרה בחורבנה גם אחרי הכיבוש העות'מאני. העות'מאנים הרשו לנמל יפו לפעול 

השנים הראשונות לשלטונם הם מנעו הקמת יישוב קבע ביפו באמצעות משמר צבאי, שחנה   201בִמַדת מה, אך במשך  

התאוששה מעט יפו והיתה ליישוב פרזות קטן,   27-(. במרוצת המאה ה 2°71על ִתָלה של העיר החרבה )אביצור,  

 (cendres)שפרנסתו על ֵארּוַח צליינים נוצרים ויהודים ומסחר, שעיקרו התרכז ביצוא סחורה מקומית, כגון אפר אלקלי  

 (2 2°40, וביבוא אורז ובדים ממצרים )כהן, (Fillets de Jerusalem)לתעשיית סבון וכותנה טוויה 

הואצה מאוד התפתחותה של יפו בעקבות התבססות של יישוב קבע בעיר וגידול בתנועת הסחורות בנמל  24-במאה ה

בשל יחסי הידידות ששררו בעת הזו בין האימפריה העות'מאנית וצרפת. להתפתחות סחרה של יפו )וערי החוף האחרות( 

בשל יחסי הידידות ששררו בעת הזו בין האימפריה העות'מאנית וצרפת. להתפתחות סחרה של יפו )וערי החוף האחרות( 

סייע גם דיכוי פעילות שודדי הים הנוצריים מהמערב לאורך חופי הארץ באמצעות שרשרת מצודות חוף מצוידות 

(. הופעת אניות 2°40ירי, שיפו היתה אחת מהן, אשר נתמכו ביחידות צי עות'מאניות מקומיות )כהן,  -בתותחים מרחיקי

 (2°712הקיטור הגדולות בים התיכון הביאה להכחדת שוד הים במרחביו )אביצור, 

עומר, שמרד בעות'מאנים, והמושל -' בין שליט הארץ הבדואי הגלילי דאהר אל 2471-בקרבות שהתחוללו בשנות ה

 עומר את העיר וטבח בתושביה.-כבש דאהר אל 2776-מטעם הסולטאן, אבו ד'הב המצרי, עברה יפו מיד ליד. ב

להשתלט על מצרים במטרה לפגוע בסחר הבריטי עם הודו, כבשה אך נותק מצרפת אחרי  27°4-נפוליאון, שנשלח ב

(. 224227°4קיר ממזרח לאלכסנדריה ) -השמדת ִציֹו בקרב עם שייטת בריטית בפיקודו של אדמירל נלסון במפרץ אבו 

נפוליאון ביקש להשתלט על נמל עכו הגדול ועל חופי הארץ כדי למנוע נחיתה של כוחות עות'מאניים מאניות בריטיות 

(, הרס את נמלה וחלקים גדולים מהעיר וטבח בתושביה. 0-720227°°כדי לאגפו. בדרכו לעכו כבש נפוליאון את יפו ) 

תל ארכיאולוגי על גדתו המזרחית של נחל איילון, המוכר   –בזמן המצור הקצר על יפו חנה צבא נפוליאון בתל גריסה  

 (212112; תמונה 2120)פרק “ גבעת נפוליאון”כיום גם כ

נבוט(, הבולט מבין מושלי יפו -שאמי )אבו -אחרי נסיגת הצרפתים חזרו התורכים לנהל את יפו, ומחמוד אגא אל 

מצודות.   0-העות'מאנים, שיקם את העיר ואת נמלה. הוא בנה בתים חדשים, קומם את חומות העיר וִבְצרה בתעלת מגן ו 

בנמל הוא חיזק את שובר הגלים, שיפץ את מזחיו, הקים בית מכס ובנה חומת ים להגנה על סחורות במחסני הנמל 

 ומחסנים אחרים בקרבתו. 

בעת מסעו   2402-יפו שוב נכבשה ללא קרב על ידי ִאְברהים פאשה, בנו המאומץ של שליט מצרים מוחמד עלי, ב 



723 

לכיבוש האימפריה העות'מאנית, והוא הפכה לבסיס צבאי וימי משגשג. תכניתו להקמת נמל פנימי מוגן מתותחי ציים 

עוינים באזור הִבצות בתוך שקע טבעי מוצף במי גשמים ממזרח לעיר, שלפי האגדה שמש כנמל הקדום של המלך שלמה 

לים ביפו, שתואר לעיל בדיון על נמל יפו הקדום(, שיחובר  כיום אזור אצטדיון בלומפילד וגן חרונינגן  “, נמל שלמה)”

א'(. בסביבת העיר נטע ִאְברהים פאשה את 2°42,  2°71לא יצאה לפועל )אביצור,    –ק"מ    2-באמצעות תעלה באורך כ 

, בעזרתם של הבריטים שהפציצו מהים 2481-הפרדסים שיפו היתה ידועה בהם במשך שנים רבות ואשר הפכו לסמלה. ב

 ( והעות'מאנים שבו ומשלו ביפו. 202022את מעוזו בעכו, נאלץ הצבא המצרי לסגת בחזרה למצרים )פרק 

נחנך ביפו הנמל המודרני הראשון   2460-'. ב 2481-אניות קיטור, אשר הביאו צליינים, החלו לפקוד את יפו בשנות ה

בארץ ישראל. חלק משוניות הסלעים, שיצרו את שובר הגלים הטבעי של הנמל, פוצץ כדי להרחיב את הכניסה אליו, 

הנמל הורחב והוקם בו מגדלור. כמו כן, הונח קו טלגרף ונחנך גם הכביש הסלול הראשון בארץ, שִקשרּו בין יפו 

גדל מאוד מספרן של האניות שפקדו את יפו. בשל גודלן עגנו האניות  246°-לירושלים. אחרי פתיחתה של תעלת סואץ ב

ב'(, והסחורות והאנשים הועברו בעזרת אסדות משא -א' 2124ק"מ מן החוף, הרחק מהסלעים בים הפתוח )תמונה    2-כ 

( שמש נמל יפו כנמלה 202822)פרק  2°00-בעגת הספנים( וסירות משוטים. עד לסיום הבניה של נמל חיפה ב“ ג'ראמים)”

 ג'(. 2124היחיד של ארץ ישראל )תמונה 

קומות, ומרכזה היה לקסבה -יפו היתה למרכז גדול ליצוא תפוזים ואוכלוסייתה גדלה מאוד. העיר נדחסה בבניה רבת

 ' הרסו פרנסיה את חומות העיר העתיקה כדי לאפשר את התרחבותה. 2471-המוכרת בערים הערביות. בשלהי שנות ה

נוסף על הצליינים הרבים שנכנסו לארץ דרך נמל יפו באו מתיישבים מחו"ל ממניעים דתיים ובעידוד מעצמות 

אירופיות, אשר ביקשו לחדור אל האימפריה העות'מאנית השוקעת. הבולטים ביניהם היו מתיישבים מארצות הברית 

השכונה הראשונה מחוץ  –בין העיר לשכונת פלורנטין בתל אביב כיום “, המושבה האמריקאית”את  2466-)אשר יסדו ב

( 2471-לחומות יפו(, גרמניה )ובהם הטמפלרים, אשר רכשו את מושבת האמריקאים והקימו בה את מושבתם ואלהלה ב 

' נוסדו השכונות 24°1-' וה 2441-את כנסיית פטרוס(. בשנות ה 2°48-כביר ובנו שם ב-ורוסיה )שאזרחיה התיישבו באבו

 מזרחה )כיום בתחומי תל אביב(. -הערביות עג'מי מדרום ליפו ומנשייה בצפונה, ונוה צדק ונוה שלום היהודיות בצפון

בתקופת המנדט הבריטי עברה יפו מודרניזציה מסוימת, אך היתה לאחד ממרכזי הלאומנות הערבית ומוקד של  

הרסו שלטונות המנדט הבריטי רבים  2°06. ביוני 2°06-2°0°נגד מוסדות המנדט הבריטי בשנים “ המרד הערבי הגדול” 

מבתי יפו, שכיסו את ִתָלה העתיק, על מנת לפלס דרכים בתוך השטח המאוכלס ולאפשר הכנסת כוחות משטרה וצבא. 

באזור זה, שנתרוקן מתושביו, שעזבוה בדרך הים, ונהרס עוד הרבה במהלך מלחמת העצמאות, השתכנו אלפי עולים 

' הוא היה למוקד עוני ופשע, שכונה 2°61-' וראשית שנות ה 2°01-חדשים שבאו לישראל מיד אחרי הקמתה, ובשנות ה

, ִפנתה את תושבי האזור, בנתה בו רובע אמנים תוך 2°61החברה לפיתוח יפו העתיקה, שהוקמה בשנת  “.השטח הגדול” 

 שיקום ושימור מבנים חשובים ופיתוח גנים וכיכרות בשטחים הפתוחים. במקביל נערכו במתחם חפירות ארכיאולוגיות.

במהלך מלחמת העולם הראשונה. ציוד, תחמושת  2622222127נמל יפו שמש את הצבא הבריטי מיד עם כיבוש העיר 

ואספקה צבאית הוזרמו אל החזית, שהיתה על גדות הירקון ונדדה צפונה לאחר מכן, באמצעות מסילות ברזל צרות 

שמהנדסיו הניחו )מהן נותרה רק מסילה אחת להולכת מטענים מן הנמל אל תחנת הרכבת של יפו, אשר פעלה עד שנת 

ִחדשו הבריטים והרחיבו את נמל יפו, שהפך לבסיס עיקרי להכנסת והספקת   2°02-א'(. החל מ 2°42( )אביצור,  2°14

 –הם בנו שובר גלים עשוי אבן )קיר כובד מבטון בלתי מזוין    2°00-ציוד לארץ ישראל ולייצוא של ארגזי תפוזי יפו. ב 

ג'(. 2124מ' מעל אפס האיזון הארצי, על גבי שוניות הנמל הדרומיות )תמונה  0מ' וגובהו  011-(, שאורכו כ1114שטדלר, 

 811-דונם לאורך כ   82-בשובר הגלים נבנו פתחים רבים בגובה פני הים כדי לאפשר חילוף מים בנמל. הבריטים ייבשו כ 

מ',   101-השוניות מדרום לנמל, שהוגן בצדו המערבי על ידי קיר ים מבטון בלתי מזוין באורך כ -מ' בקטע החוף נטול 

מ'. הם בנו בשטח המיובש מבדוק קטן לסירות וארבעה מחסנים לסחורות, הציבו   2-המבוסס על גדם כורכר בעומק כ 

מנופים, עגורנים וציוד מכאני לפריקת סחורות וטעינתן, והכניסו לשימוש סירות מנוע ואסדות מתכת לשינוע משאות. 

בתקופה זו הגיע נמל יפו לשיא פריחתו, שהיתה קשורה בעיקר בעליה ובגידולו של היישוב היהודיים. בנמל יפו קבעה 
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מחלקת המדידות המנדטורית את 

נקודת גובה פני הים )גובה אפס(, 

אשר שמשה גם כנקודת מוצא 

לרשת הגבהים הראשונה בארץ 

)תמונה   2128( 1126ישראל )שחורי,  

(. נמל יפו המשיך לפעול עד 21221

)פרק   2°60-להקמת נמל אשדוד ב 

(, ומאז הוא משמש כנמל דיג 2228

וקיט. שובר גלים מסיבי מוגן על 

ידי שכבת אבן חיצונית בשיפוע    

, שנועדה להפחית את שעורי 2:1-כ 

)שטדלר,  ידי גלים  הצפתו על 

את שובר   2°40-(, החליף ב 1114

הגלים הבריטי הישן )אך הפתחים 

הרבים שהבריטים בנו כדי לאפשר 

נסתמו  ם בנמל  לוף מי 2חי 1 2 0 , )

' נבנו בו 2°41-ובאמצע שנות ה 

למנהל מקרקעי ישראל,   2°°4ראשוני הרציפים לעגינת ספינות טיולים קלות )יאכטות(. האחריות לנמל עברה בשנת  

מ' עד סלע אנדרומדה, אשר  241-יפו. תכנית להארכת שובר הגלים ב-לחברה הכלכלית של עיריית תל אביב 1117ובשנת 

ויש בו תשעה רציפים   דונם   00-דונם, שטח המים בנמל כ   42שבה ועלתה מדי פעם, נגנזה. כיום שטח הנמל הכללי  

מקומות עגינה לכלי שיט בגדלים שונים. הנמל משרת יאכטות, ספינות דיג ומועדוני שיט  101קבועים וצפים שלאורכם 

)בעיקר אגודת צופי ים(, והוא כולל מספנה קטנה )אתר רשות הספנות והנמלים(. חלק הנמל הצפוני, שבו המעגנה 

ומחסני הנמל, הוא כיום אתר משומר בניהולה של עיריית תל אביב. חלק מן המחסנים שופץ והנמל הפך לאזור של 

חנויות, מסעדות ותרבות פנאי תוך שמירה על אופיו כנמל דיג פעיל. הנמל חובר לטיילת שלאורך החוף מצפונו, והוא 

 (21272עתיד להתחבר לפארק מדרון יפו בדרומו )תמונה 

)הנקודה   20101261°מערב, מנ"צ  -צפון -( הימה לאורך תוואי בכיוון מערב2120בעבר זרם נחל איילון )ראה גם פרק 

שבה מתחבר כיום נחל איילון אל נתיבי איילון, מדרום לשכונת עזרא בתל אביב( עד למוצאו הקדום בחוף מצפון לתל 

מערבי נטוש זה של נחל (. אפיק 21222תמונה  –צ'רלס קלור מצפון לפארק “ מפרץ הדולפינריום)” 217112614יפו בנ"צ 

בתל אביב(. בדיקות “  מחלף קיבוץ גלויות ”איילון קוטע את רציפותם של רכסי דור ומגדים, אשר נוחתים כלפיו )באזור 

אלפי שנה )גבירצמן   °1-210שנוצרה לפני  “,  כורכר הרצליה ” חומר מקידוחים הראו כי בסיס האפיק מצוי ביחידת  

א'(. חילופים של חרסית נחלים וחמרה באפיק מצביעים על 1221)תמונה    Gvirtzman and Klang, 1983);  2°°0ושות', 

(. חולות, שנדדו 1111חסימת הנחל לסרוגין, כנראה בשל תנודות במפלס הים עקב שינויי אקלים )מ' נצר, מידע בע"פ,  

צפונה . הנחל הוטה וזרם  (Rainey and Notely, 2006: 37)מחוף הים, נערמו וחסמו את אפיק נחל איילון וגרמו לנטישתו 

____________ 
' הראשונות בעזרת מדי גאות )מריאוגרפים( שפעלו 18.1-הבריטים, שהחלו למדוד את הגובה הממוצע של פני הים התיכון כבר בשנות ה 2128 

לאורך חופי הים התיכון, בעיקר בנמלים, קבעו את גובה פני הים )גובה אפס( בנמל יפו, שבו הוצב המריאוגרף הראשון. נקודה זו, שמספרה 
F55   וכינויה נקודת הגובה הלאומית, שימשה גם כנקודת מוצא לרשת הגבהים הראשונה בארץ ישראל. כבר לפני שנים רבות קבע המרכז

למיפוי ישראל )מפ"י( את נקודת האיזון הארצית, שנמדדה מגובה פני הים ושמשה כייחוס לכל המדידות שנעשו בארץ ישראל, על פירמידת 
האחת ששרדה משלוש ששמשו כבסיסים לרגלי עגורן מנדטורי ענק שפעל בקרבת נקודת האפס, נקודה זו משמשת את  –בטון קטומה יציבה 

המרכז למיפוי ישראל באופן שוטף לצורך מדידות ביקורת למערכת הגבהים הלאומית, למעקב אחרי שינויים בגובה פני הים ולבדיקת 
 תקינות המריאוגרפים. נקודת האיזון אשר שוחזרה לאחרונה, נקראת על שמו של אביאל רון, מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל שנרצח               

 )1112.)מתוך שחורי,  1282.111.-בפיגוע מחבלים קשה במסעדת "מצה" בחיפה, נחנכה ב .11212.11-ב
 )2 111.הפתחים נבנו במפלס נמוך בין הפרצות בשרטונות הסלע, כך שחול חדר לבֵרכת הנמל והצטבר על פני רוב שטחה )רבן,  1.21

 

. נקודת הגובה הלאומית ששוחזרה בנמל יפו: )א( בסיס העמוד שעליו 1.212תמונה 
דיסקית של המרכז  –)ב( סימון נקודת האפס “; נקודת האפס“הוצב עגורן, ובמרכזו 

למיפוי ישראל מוטבעת בשחזור; )ג( העגורן שאחד מבסיסי רגליו הוא כיום הבסיס 
 (12222.2122)מתוך שחורי, “ נקודת האפס“ל

 ב

 א

 ג
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במרזבה שבין שני רכסי הכורכר )רכסי מגדים וחדרה(, שהיתה 

משופעת בבצות )כיום נתיבי איילון בתוך תל אביב(, ונשפך 

(. 21211; תמונה  2120( )פרק  2°°0אל נחל הירקון )נצר,  

 Gvirtzman and Klang, 1983);  2°°0גבירצמן ושותפיו ) 

סבורים שהטיית נחל איילון צפונה נגרמה בעקבות פעילות 

תוואי הנחל חופף להעתק רוחבי, הנמשך טקטונית. לדעתם,  

 Sieberg, 1932; 2°02מערב אל הים )עמירן,  -מרמלה לצפון 

(Amiran, 1952  התזוזה הרוחבית היא (2 212°; תמונה 121)פרק

הקוטעת בפתאומיות את רכס דור, “,  ברך יפו ” שיצרה את  

אשר, כאמור, מזדקר לשיאו בתל יפו. התזוזה לאורך ההעתק, 

ארעה, כנראה, בין “,  כורכר הרצליה ”שהיא מאוחרת להרבדת 

; 2°°0אלף שנה קדום להיום )גבירצמן ושות',    61-ל   °1

(Gvirtzman and Klang, 1983 2 

)תחילתו של רחוב אלנבי   26804מיפו עד אזור קו רוחב  

בחוף תל אביב(, נעלם רכס דור לחלוטין, והמרזבה המערבית 

ְנֵוה צדק -מגיעה עד החוף ומתנקזת אליו. באזור מנִשייה 

 מתמזגת המרזבה עם עמק נחל איילון. כיום אזור זה בנוי כולו.

 

 תל מיכל-. חוף תל אביב2120

)קו “  ברך יפו ” ק"מ מ   2124-תל מיכל הוא רצועת החוף העירונית של תל אביב, שנמשכת לאורך כ -חוף תל אביב 

(. רק קטעים אחדים ממנה, בעיקר לאורך חוף תל ברוך, עדיין לא 27864נחל גלילות )קו רוחב  ( עד שפך  26161רוחב  

גבעת )” ומתקנים צבאיים אחרים  “  שדה דב ” נוצלו לבניה, או שהם נותרו במצבם הטבעי בזכות שדה התעופה  

(, היה בעבר אזור הפער של נחל 260°0עד הדולפינריום )קו רוחב    26161חלק החוף הדרומי, מקו רוחב  “(.  האלחוט 

 הוא בתחום העירוני של העיר הרצליה.  –תל מיכל ומעגנת הרצליה  –(, וחלקו הצפוני 2121איילון )פרק 

מ'   2,701-משתרעת לאורך כ “,  ברך יפו ” )הקרוי כך בפי העם(, שנוצר על ידי  “  מפרץ הדולפינריום ” רצועה חוף  

מקצה המזרחי של בליטת יפו לא הרחק מפתח נמל יפו בנקודת כניסתה אל היבשה מתחת לרציף העליה השניה ביפו 

( עד למתחם הדולפינריום בתל אביב, ששכן מעבר לקצהו הצפוני של גן )פארק( צ'רלס 216°0°1261040בדרום )נ"צ  

(. שמו הרשמי של חוף זה הוא החוף המערבי )מקודם חוף 21222)תמונה    2126( 2176111260811קלור, בצפון )נ"צ  

מנשייה(. קטעו הדרומי, שהוא חולי וצר ובעורפו צוק כורכר נמוך, אשר נמשך מיפו עד גן צ'רלס קלור, מוכר בשמות 

)נ"צ “  בית גידי ” חוף נבנה סמוך לאמצע החוף החולי, מעט דרומה ל -החוף המוזנח ועלמה ביץ'. דורבן ניצב 

 תאור בהמשך(. – 21700°1261°40

ָיה הערבית, פרברה הצפון  ' 2471-מערבי של יפו, שהוקמה בסוף שנות ה -בעבר השתרעה לאורך חוף זה שכונת ַמְנֹשִ

סביבה גם (. מאוחר יותר נוסדו  21221יפו )תמונה  מחוץ לחומות העיר והפכה לאחת השכונות הערביות הגדולות של  

ונטמעה בנווה צדק( והשכונה החרדית   24°1-( נווה שלום )שנבנתה ב 2440-שכונות יהודיות, בהן נווה צדק )שנבנתה ב

נוסדו בקרבת חוף הים שכונות יהודיות נוספות,   2°16-24°6(. בשנים  24°1-יפה נוף על החוף ממערבה של מנשייה )ב 

שצורתו ,  דונם בקירוב   860. מנשייה השתרעה על שטח של  2°16-בהן כרם התימנים, ולבסוף גם תל אביב, שנבנתה ב 
_________________________ 

2126  
הדולפינריום בתל אביב, שהעניק את שמו )בפי העם( לחוף ולמפרץ, היה מרכז בידור ומסחר גדול, שבמרכזו בֵרַכת דולפינים ומוזיאון 

דונמים, חלקם   19לבעלי חיים ימיים, בהם כרישים, אריות ים וטורפים ימיים אחרים, ואקווריומים לדגים נדירים, שהשתרע על שטח של  
 1891-18912בים, אשר נחכר ממנהל מקרקעי ישראל. הדולפינריום פעל בשנים 

. החוף המערבי )מפרץ הדולפינריום( 1.211תמונה 
)Google Earth, .212) 2 

 

 נמל
 יפו

 דולפינריום

רלס קלור‘צ  
 פארק

 בית גידי

ח(“ל בתש“)מוזיאון האצ  

צ   
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חוף ארוכה, -כרצועה מקבילת 

המפרידה בין דרום תל אביב לים 

(. יפה נוף ננטשה 21221)תמונה  

תרצ"ט -במהלך מאורעות תרצ"ו 

(. 2°06-2°0°)המרד הערבי בשנים  

חלק ניכר מבתיה ותשתיותיה של 

ת  בקרבו נהרס  ו נפגע  ה  י מנשי

מלחמת הקוממיות, והעירייה, 

שביקשה להגשים את תכניתה 

הישנה לבנות מחדש את מנשייה 

)וגם את שכונותיה הדרומיות של 

תל אביב( ולָהפכה למרכז מסחרי 

מודרני, הרסה מבנים רבים עוד 

יותר בשכונה. למרות ההרס הרב התיישבו במקום עולים חדשים רבים ואחרים כבר במהלך המלחמה. לקראת סוף שנות          

הוחלט על בניה מחודשת   2°60-' פונו תושבי מנשייה, בתיה נהרסו והריסותיה פונו אל החוף ונדחפו לים. ב 2°61-ה 

עירונית "אחוזת החוף", שהוקמה לצורך זה. מעט -במנשייה, שבוצעה בשנים הבאות באמצעות החברה הממשלתית 

כמה בתי מגורים בודדים ליד שכונת שבזי ממזרח למלון דן, מסגד חסן בק, שנבנה         –מאד נותר מהשכונה המקורית  

מוזיאון האצ"ל )הארגון הצבאי הלאומי( בתש"ח  –( 21222ומשמש עד היום את ערביי יפו, ו"בית גידי" )תמונה  2°28-ב

על שמו של עמיחי ָפגלין, קצין המבצעים של הארגון ומפקד כוחות אצ"ל שפרצו לשכונה וכבשוה )עד לסילוקם על ידי 

 (2 1120; אלכסנדרוביץ', 1121(, השוכן בשרידיו של מבנה שבעבר שימש מפעל )ג'ירייס, 10-142822°87הצבא הבריטי, 

החוף הורחב כדי           –על שטח שיובש מהים )הריסות מנשייה    2°71-2°78הוקם בשנים    1.29גן )פארק( צ'רלס קלור 

רצועה שאורכה        –מ'( וכוסה בחול ואדמה, שבה נשתלו דשא ושיחים ועליה נבנו מתקני משחקים ושעשועים    41-71

דונם בצפון חוף הדולפינריום. לאורך צדו המערבי  211-מ', המשתרעת על שטח של כ 201מ' עד  01מ' ורוחבה  2,701-כ

של הפארק נבנה קיר ים )שובר גלים( להגנה מגידוד הים. הקיר בנוי מרובד אבנים מכוסה בשריון של גושי סלע במשקל 

בוצעו   1111, ובשנת  2°°7-' כתוצאה מליקויי בניה, תוקנו ב 2°°1-טון. נזקים בקיר הים, שנגרמו בתחילת שנות ה  4עד 

 (11142בו עבודות חיזוק ושיקום בעקבות נזקי ים מקומיים )שטדלר, 

קטעי החוף בתל אביב בין הדולפינריום לשפך הירקון, שרובם חופי רחצה מוכרזים, קרויים בדרך כלל, אך לא תמיד, 

, מדרום לצפון(: החופים אביב )בשמו האחר חוף 21220על שמות הרחובות, השכונות או האתרים ממולם )תמונה  

המתופפים בשל פעילות להקות המתופפים, שמתקיימת בו בימי שישי( מצפון לדולפינריום; גאולה )שנטמע בחוף 

, שאליו הוסט חלקו הצפוני של רחוב אלנבי 2°18ירושלים(; ירושלים )חוף הרחצה המוכרז הראשון בתל אביב בשנת  

)שם   2°11שנפתח בחוף כבר בשנת  “,  גלי אביב ” כדי לאפשר גישה נוחה אל בתי מרחצאות, שנבנו בחוף, ואל הקזינו  

שנה   11לחוף ירושלים כמחווה לטדי קולק ולעיריית ירושלים במלאת    2°47החוף המקורי, חוף אלנבי, הוסב בשנת  

לאיחודה(; טרומפלדור )שגם כן נטמע בחוף ירושלים(; בוגרשוב, פרישמן וגורדון מול מרכז העיר; החופים הילטון 

לגברים ונשים שומרי מסורת( ושרתון )שמו המקורי חוף   –“  החוף הנפרד ” )מתחת לצוק גן העצמאות(, נורדאו )או  

והיה בית הספר הימי הראשון בארץ, ואחר כך חוף שרתון על שם  2°14-זבולון על שם בית הספר הימי זבולון, שנוסד ב

( מול 2°71שצולם בו בשנת  “,  מציצים ” מלון שרתון הסמוך. השם חוף מציצים הוקנה לו עקב הפרסום הרב של הסרט  

צפון תל אביב; וחופי שדה דב )שאינו חוף רחצה מוכרז(, תל ברוך והצוק )חוף זה היה סגור לרחצה שנים רבות בשל 

 

 , מקור לא ידוע(11.1מנשייה, צפון יפו )צילום: . שכונת .1.21תמונה 

_________________________ 

מאיר בע"מ, חברה בורסאית מהגדולות בישראל, אשר -קלור -בריטי צ'רלס קלור, שהיה שותף בחברת וולפסון -על שם הנדבן היהודי   1.29
הקימה מוסדות גדולים וחשובים, בהם מגדל שלום, כלבו שלום, בנק ירושלים, קריית וולפסון בירושלים ועוד. קלור הקים את הארגון 

 הפילנתרופי "קרן קלור", שפועל עד היום. 
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; 2°°2'( מעברו הצפוני של נחל הירקון )שיזף,  2°°1-זיהום במי הים, אך הוא טוהר ונפתח מחדש בראשית שנות ה 

יפו ואחרים(. מעגנת תל אביב, המתוארת בהמשך פרק זה, מפרידה בין חוף -; אתר עיריית תל אביב 1126פיאלקוב,  

 גורדון לחוף הילטון.

הטיילת הראשונה לאורך חוף תל אביב, אשר נמשכה מחוף גאולה, הקרוב לצפונה של שכונת מנשיה הערבית בשטח 

. הטיילת, שהיתה צרה, מוגבהת ותחומה 2°0°-' ונחנכה ב2°01-השיפוט של יפו, עד חוף בוגרשוב, נבנתה בסוף שנות ה

במעקה ברזל ומעט צמחיה, נועדה ליצור חיץ מפריד בין רצועת החוף החולי, ששמשה לרחצה ונופש, לבין פנים החוף, 

ששמש להליכה וטיולים. במהלך הזמן נזנחה הטיילת ונתבלתה, והניסיונות לשקמה לא צלחו. שלמה להט, ראש העיר 

'( ולבנות במקומה טיילת חדשה ורחבה. הקטע 2°41-, החליט לָהרסה )בסוף שנות ה 2°°0-2°78תל אביב בשנים  

, והמשכה דרומה עד מתחם 2°41הראשון של הטיילת החדשה, מחוף טרומפלדור לחוף גורדון, נחנך באוגוסט  

עוד בחייו )תמונה  2°°4-שנקראה על שם ראש העיר ב“, טיילת להט”זוהי  – 2°48הדולפינריום )חוף אביב( נחנך ביולי 

נבנתה הטיילת  '2°°1-נסללה טיילת רחבה גם לאורכו של קיר הים בגן צ'רלס קלור, ובסוף שנות ה 2°70-כבר ב (212202

לת    –הדרומית   י ם ” טי הי “ חומת 

יפו ” וטיילת   לאורך החוף “  שער 

המוזנח, שגם לאורכן הוקמו קירות ים 

אשר המשיכה אותה דרומה לנמל   –

“ השביל הכחול (. ” 21222יפו )תמונה  

מסלול הליכה הנמשך צפונה לאורך   –

לרגל   111°נחנך בשנת    –חופי העיר  

לתל אביב, ובתחילת   211-חגיגות ה 

 1.29נחנך גשר רדינג )גשר ווקופ(   1121

גשר הולכי רגל   – ( 21228)תמונה  

ואופניים מעל שפך הירקון ובריכת 
_________________________ 

 1819-מ'. גשר רדינג המקורי הוקם ב   12.1מ' וברוחב    111-הוא גשר פלדה באורך כ   –המערבי בגשרי הירקון    –גשר רדינג )גשר וֹוקּוּפ(    1.29
על שם סר ארתור ג' “  גשר וֹוקּוּפ” אליעזר הנוכחי הסמוך הוא שנועד להיקרא  -גשר בן “.  רדינג ” כגשר ֵשרּות לאתר הבנייה של תחנת הכוח  

, הנציב העליון הבריטי הרביעי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, שהיה הנציב העליון האהוד ביותר על )Arthur G2 Wauchope)וֹוקּוּפ 
ערך "גשר וֹוקּוּפ"(.   –היישוב ועל התנועה הציונית, אך שם זה דבק בגשר רדינג בטעות שקנתה לה אחיזה בציבור ובכתובים )אתר ויקיפדיה  

 111.-ב “.  גשר וֹוקּוּפ” הונצחה הטעות בשלט שהוצב למרגלותיו, אשר בו נכתב  “  אתרים ” על ידי חברת    111.כאשר שוחזר הגשר בשנת  
 יפו שלאור השתרשות הטעות בציבור אין בכוונתה לשנות את השילוט על הגשר. -הודיעה עירית תל אביב

 מבט מערבה מגדת הירקון הדרומית -. גשר וֹוקּוּפ 1.211תמונה 
 , ויקישיתוף(.12.2.221.)צילום: אֹורי, 

 

; תצלומי 1121ליאור, ‘ מבט מצפון; )ב( ביום )צילומים: י –טיילת שלמה להט )א( בלילה  –. חוף תל אביב 1.211תמונה 
 יפו: משפת הים לטיילת להט(. -, בהתאמה, מתוך אתר עיריית תל אביב9.2.-1.-ו 912.-1.הארכיון העירוני 

 ב א
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ובהמשכו טיילת חוף תל ברוך.  –ההשקטה של חברת החשמל 

( ובו טיילת מנמל  2121בשנה זו נחנך גם פארק מדרון יפו )פרק 

יפו עד חוף גבעת עלייה. כיום ָשבּו הטיילת וחופי תל אביב 

יפו; -והפכו למקום בילוי מרכזי בעיר )אתר עיריית תל אביב 

,     1124ואחרים(. באמצע מאי    2°°2; שיזף,  1126פיאלקוב  

שנה אחרי שנחנך ובתום שנים של מאבקים משפטיים,   81-כ 

החלה הריסת המבנים במתחם הדולפינריום הנטוש ברובו, 

 –מ' מהחוף מצפון לגן צ'רלס קלור    120-המשתרע לאורך כ 

המקום היחיד שקוטע את הטיילת לאורך חופי תל אביב 

וקטע הטיילת שייבנה לאורך חופו עתיד   –(  21222)תמונה  

להשלים טיילת שתמשך ברציפות מחוף בת ים עד חוף 

 (2 1124הרצליה )בלומנטל, 

תשעה שוברי גלים מנותקים נבנו לאורך חוף תל אביב 

 2°77-2°71מדרום לשפך הירקון. שבעה מהם נבנו בשנים  

כדי להרחיב את (  2604מדרום למעגנת תל אביב )קו רוחב  

(. 21220-ב' ו 7220ליצור שטחי רחצה מוגנים )תמונות  ו החוף  

לצורך תכנונם נעשה שימוש במודל פיסיקלי קשיח, שנבנה 

בטכניון בחיפה )תאור תכנון שוברי הגלים, הבדיקות שנעשו 

( )ַוידה, 720טרם הבניה והערכת הצלחתם מתוארים בפרק  

מ ק"   1-(. שוברי גלים אלה נבנו לאורך כ 1128; רוזן,  2°70

מ' בין הדולפינריום למעגנת תל אביב.  0-8מהחוף בעומק מים 

מ', רוחב  00-01מ' כל אחד, רוחב בסיסם  281-אורכם אחיד, כ

מ', והמרחק ביניהם   6-0מ' מעל המים,    1גגם, המזדקר עד  

מ'. כדי לבנותם הוקמה סוללות גישה ניצבות   201-כ   –קבוע  

לחוף, אשר שמשה להובלת אבני הבניין וציוד הבניה מן 

החוף, ומראשן התפצלה הבניה דרומה וצפונה. בתום הבניה 

פורקה הסוללה, אך הפרוק לא היה שלם וסלעים רבים נותרו 

(. 1114על קרקעית הים, בעיקר סמוך לשוברי הגלים )שטדלר, 

מערב מתחם -מ', ששורשו בצפון   211-דורבן באורך כ 

, סוגר את 000⁰הדולפינריום, המזדקר הימה באלכסון בכיוון  

מדרומה. רצועת החוף היבשה מערכת שוברי הגלים הזו  

במזרחה נסללו טיילת החוף והכביש   –מ'    211-התרחבה לכ 

ליפו ובמערבה נוצר חוף רחצה רחב, שלאורכו שוררים תנאי 

ים שקט, המאפשרים רחצה בטוחה )מלבד בקרבת ראשי 

 שוברי הגלים( ברוב חודשי השנה. 

כאמור לעיל, מעגנת תל אביב מפרידה בין חוף גורדון 

(. המעגנה נבנתה על 21220-ב' ו 7220לחוף הילטון )תמונות  

כהמשכה   2°71-ב “  אתרים ” עירונית  -ידי החברה הממשלתית 

הימי של בֵרַכת גורדון הותיקה שעל החוף. המעגנה קטנה 

 

תל אביב ושוברי גלים מנותקים . מעגנת 1.211תמונה 
 (2  12921119.“, אופק”א: “מול החוף )תצ

 חוף מציצים

 החוף המערבי

 דולפינריום

 חוף גאולה

 חוף ירושלים

 חוף פרישמן

 חוף בוגרשוב

 מעגנת
 תל אביב

 חוף הילטון

 חוף
 טרומפלדור

 חוף
 גורדון

 חוף אביב

 נמל תל אביב
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משפתה המערבית של בֵרַכת מ'    271-מ' )כ   8-0מ' הימה עד לעומק    101מ' והיא מזדקרת    011-אורכה כ   –יחסית  

ים של המעגנה בנויים מרובד מ'. שוברי הגל 24כלי שיט באורך עד  011-דונם וקיבולתה עד כ 14-גורדון(, שטח מימיה כ

טון משקל האחת. שיפוע מדרונו החיצוני של שובר הגלים הראשי מתון          4אבנים מצופה בשריון אבנים גדולות, עד  

מ' מעל פני הים. משטח בטון מזוין על גב שובר הגלים הראשי משמש כטיילת ודרך גישה   8( ורום קדקודו  2:120) 

מ', זה   811-, הוא כ U(. אורך שובר הגלים הראשי הדרומי, שצורתו כמחצית אופקית של האות  1114לראשו )שטדלר,  

דונם   01-(. המעגנה סוגרת כ 21220מ' )תמונה   01-מ', ורוחב פתח הכניסה כ 281-של שובר הגלים המשני הצפוני הוא כ

(. בעקבות 222721110דונם )ע' סביר, מנהלת המעגנה, מידע בע"פ,  28-מהים, ובעורפה שטח תפעולי, פתוח ברובו, של כ

בנייתן של מעגנת תל אביב ומערכת שוברי הגלים מדרומה התרחב החוף מדרומה, וחוף הילטון שמצפונה הוצר )תמונה 

21220 2) 

החופים הרחבים שנוצרו זה מקרוב יכלו להכיל מתרחצים רבים מבעבר. הזרמת הביוב של תל אביב ובנותיה דרומה 

(, ִאפשרה את 2228' בחולות ראשון לציון )פרק  2°71-, שהוקם בשנות ה 2224)שפד"ן( “  שפכי גוש דן ” אל מכון הטיהור  

סילוקם של צינורות הביוב הישנים של העיר, שהושתתו על דורבני בטון אשר הזדקרו כמה עשרות מטרים הימה 

 מחופיה, ואת ניקויים, שיקומם והכשרתם מחדש לרחצה.

מול המלונות   2°6°-נבנו ב   –מהותיקים בין שוברי הגלים בחופי תל אביב    –שני שוברי הגלים מצפון למעגנה  

 111ק"מ( במרחק קטן מהחוף )  2-שרתון קרוב ל-, בהתאמה; אורך חוף הילטון2664-ו 2668הילטון ושרתון )קווי רוחב 

מ'( כדי לצבור חול בעורפם )ֹשרטומות( ולהגן על צוק השרון )ברכס דור(, שעל ראשו יושבים   020-0מ' בעומק מים  

מ', וזה שמול מלון שרתון ארוך יותר,                           111-המלונות, מגידוד. אורך שובר הגלים מול מלון הילטון הוא כ 

מ' מעל פני הים   1-טון(, גובהם כ 21(. שוברי הגלים הם מטיפוס רובד אבנים )משקל האחת עד 21220מ' )תמונה  011-כ 

(. זמן קצר לאחר בניית שוברי הגלים התרחבה רצועת החוף החולית 1114)שטדלר,  2:1ושיפוע מדרונות צדם המערבי 

 (2 2°70שנים )פריד,  0-מולם ומאז היא אינה נפגעת מסערות הים. השרטומות המחברים אותם לחוף התפתחו בתוך כ

שבעת שוברי הגלים המנותקים ומעגנת תל אביב מול מרכז תל אביב ושני שוברי הגלים מול חופי הילטון ושרתון 

בצפון תל אביב הם חלק ממערכת אחת, אשר ְמִגָנה בהצלחה על חופי תל אביב והחוף, שנשארים יציבים כמעט ללא 

 נזקים גם בסערות חורף קיצוניות בעוצמתן. שובר הגלים העשירי, שנבנה בחוף תל ברוך מעבר לירקון, מתואר בהמשך.

,             26671לקו רוחב    26018שיאו של רכס דור, שאותו קוטעת בליטת יפו, שב ונגלה בעורף החוף בין קו רוחב  

. קטע זה נוצל לבניה של בתי (21226מ' )תמונה  11-ל 20מ' מדרום לנמל תל אביב. הוא מתרומם לרום מתון שבין  011-כ

מגורים, בתי מלון ומרכזי מסחר, וקו הצוק עבר עיצוב הנדסי מלא. רק קטע קטן מרכס דור, בין המלונות הילטון ושרתון, 

נותר והפך להיות פארק עירוני קטן 

גן העצמאות, שבתחומו שרידיו   –

עבד אל ”של בית הקברות המוסלמי 

מרגלות צוק הילטון בחזית “.  נבי 

המלון חוזקו והוגנו באמצעות קיר 

ציפוי מאבנים גדולות, שחוברו 

באמצעות יציקות מלט, וקיר מגן 

)תמונה  ם  נבנה סמוך לקו המי

(. צפונה לחוף שרתון רכס 21227

ך  וצולל מתחת לשפ נוחת  ר  דו

 הירקון.

המבנים החופיים הראשונים 

תל -שנבנו בקטע החוף תל אביב 

 The American;.111א, “בתל אביב )כיום גן העצמאות( )תצ. רכס דור 1.212תמונה 
Colony Photo Department and G2 Eric and Edith Matson Collection, Jerusalem; 

US Library of Congress, No2 ..111  ,112מצגת  — 211.; מתוך פרימרמן) 
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מיכל היו נמל תל אביב )בין קווי 

ובֵרַכת 26708-ו   26721רוחב    )

“ רדינג ” ההשקטה של תחנת הכוח  

י  ן קוו ן )בי מצפון לשפך הירקו

)תמונה 26°8-ו   2641הרוחב    )

2 1 2 2 א           4 צ מ נ ב  י אב ל  ת ל  מ נ  . )

מ' בלבד מצפון לשרטום   281-כ 

 –(. הנמל 21224חוף שרתון )תמונה 

נבנה   –בשמו המקורי  “  שער ציון ” 

על ידי מוסדות היישוב העברי על 

קרקע פרטי בֶהֵתר שלטונות המנדט 

את הנמל החלו 2  2°2822°06-הבריטי בעקבות השבתת נמל יפו, ששרת את תל אביב והשרון, בעת המרד הערבי, שפרץ ב 

הוכשר הנמל גם   102122°04-הוקם מזח למטענים וב   2°07-נפתח מזח לפריקת אניות, ב   2°2022°06-וב   2°06-לבנות ב 

 –לתנועת נוסעים ונפתח רשמית. המעגן נחפר ביבשה, בתוך רכס כורכר גדום בחוף הים ממזרח לקו המים, וקיר ים  

נבנה במקביל לקו החוף לשעבר ומעט מערבה ממנו. הנמל היה, למעשה, מעגן קטן   –שובר הגלים המערבי של הנמל  

חוף, שאורך -לדוברות נגררות וסירות, שהובילו מטענים ונוסעים אל ומאניות שעגנו מול החוף. צורתו היא מלבן מקביל 

סוללות )”(. לאורך פאות המלבן נבנו רציפי עגינה ופריקה לדוברות. שני קירות ים 21224מ' )תמונה  61-מ' ו 111פאותיו 

מערבית ונועדו -מ'( בפינתו הצפון   01חוף קצרים, אשר ִסמנּו את פתח הנמל )רוחב  -ניצבי   training moles)  –“  ְמַכְּונֹות 

מ' )קיר צפוני( הימה. לקירות הים, שנבנו על גדם   01-מ' )קיר דרומי( ו   211למנוע הצטברות חול בפתחו, מזדקרים  

כורכר, אין השפעה של ממש על שטף החול 

שלאורך החוף. כבר אחרי חפירתה הצטברו 

בבֵרַכת הנמל חולות רבים, שהיה הכרח לפנותם 

(. 1111; רבן,  2°07מדי כמה שנים )אביצור,  

פעילות נמל תל אביב )וגם זו של נמל יפו( 

ד             נמל אשדו הופסקה בעקבות פתיחתו של 

(, וכיום לא נותרה ממנו 2228)פרק    222022°60-ב 

' הוחלט  2°°1-אלא בֵרכה מלבנית. באמצע שנות ה

ל   ית ת רי ובחברת  בעי י ” אביב  אוצר מפעל

)חברה ציבורית המנהלת את נמל תל אביב “  ים 

מיום הקמתו( להפוך את הנמל למתחם מסחר, 

בשיקום המתחם, הוחל  1112תיירות ופנאי. בשנת 

כעבור מספר שנים הוא נפתח לציבור וכיום 

 המקום הוא מרכז בילויים שוקק.

ק"מ מדרומו של   2קטע החוף, הנמשך לאורך  

נמל תל אביב עד שפך הירקון, הוא חוף מבונה 

 –(. קירות ים  21224שמצבו הטבעי הופר )תמונה  

אלה שהוקמו לאורך הבֵרכה המלבנית של נמל תל 

אביב כדי להגן עליה מפני גלי הים ואלה שהוקמו 

על החוף מצפון לנמל כדי להגן על שורת מבנים 

 

 (222.. קיר מגן למרגלות צוק הילטון )מתוך שטדלר, 1.219תמונה 

 
 Google Earth, .219)2(שפך הירקון והחופים סביבו 2 1.212תמונה 

 שדה
 דב

 “(גשר רדינג)”גשר וֹוקּוּפ 
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גרמו בתהליך הדרגתי להרס החוף הטבעי, גריפת חולותיו והעלמותו הכמעט מוחלטת. גלי   –ומחסנים שנבנו לאורכו  

(. כיום, גושי 1112סחפו הימה את חולות החוף )יחזקאלי ושות',  ,  (reflection)סערות, שנשברו על קירות הים ותוחזרו  

הסלעים, שנותרו לאורך חוף זה, לוכדים חולות מוסעים לאורך החוף ומצמצמים את נסיגת החוף, שאף התרחב במהלך 

 (2 1120, 1128, 1120גלזר ושות', -; גפן1121, 1122, 1121; גלזר ושות', 111°, 1114גלזר, מ' ) 21הזמן כדי 

נחל הירקון, שמתפתל צפונה ושוב חוזר מערבה ונשפך לים, יוצר את חצי האי הירקוני,   קטעו המערבי הנמוך של 

(. תאור נחל הירקון, מקורותיו וסביבותיו שלהלן מסתמך בעיקר, 21224מזרח )תמונה -צפון-המזדקר ככיוון החוף לצפון

( ואתרי המרכז לטכנולוגיה חינוכית, המשרד להגנת הסביבה, 2°°4(, גרינברג )2°07אך לא רק, על מידע מתוך אביצור )

 נחל הירקון.החברה להגנת הטבע, עיריית ראש העין, צלול, רשות הטבע והגנים ורשות 

ִשבּוש שם העיר ַאְנִטיַפְטִריס, שהורדוס בנה במקום; וואדי         –בוטרוס באפיקו העליון  -נחל הירקון )בערבית, אבו 

(, 280012641במורדו( הוא נחל איתן פעיל, השואב את מימיו ממעיינות ראש העין )נ"צ  “ הנחל המתפתל” –עוג'ה -אל

שמוצאם מאקוות )אקוויפר( ההר. המעיינות, שמספרם מגיע לכמה מאות, ומבועי מים קטנים, שמספרם מגיע לאלפים, 

ג'(. שפעת המים בנחל, שלעתים קרובות הציפו את גדותיו -ב'2122°דונם )תמונות  171-מסודרים בצורת פרסה על פני כ

משופעי סבך צמחיה, שהיו קשים מאד  wetlands) –השטוחים בהמשך דרכו הימה, יצרו שטחי בצה ואחו לח )בצעי מים 

 כפר

 ; Google Earth, .212(אפק: )א( מעבר אפק כיום )מפה מתוך . מעבר אפק ומקורות הירקון בגן הלאומי 1.211תמונה 
, עיבוד מפת ירקון מתוך 10.2.2010)ב( מקורות הירקון בגן הלאומי אפק )אֹוִרי,   

 https://www2openstreetmap2org/#map=2/112112/11229תל אפק(.-בתוך ויקיפדיה, ערך: גן לאומי ירקון   
 מערב -מבט לדרום –“( מבצר אנטיפטריס)”מזרח; )ד( מצודת פינאר באשי -מבט כללי לדרום –)ג( תל אפק ומעבר אפק 

 ;The American Colony Photo Department and G2 Eric and Edith Matson Collection, Jerusalem– .111)תצלומי אוויר, 
US; Library of Congress, No2 ..12. and ..121 ,112מצגת  — 211., בתוך פרימרמן) 
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 עד בלתי אפשריים למעבר דרכו )תאור הנחל בהמשך(. 

ק"מ בלבד בין מעיינות ראש העין במערב לשלוחות הרי השומרון במזרח, היווה למעשה  1-מעבר אפק הצר ברוחב כ

 212°כיום( 6את הפרוזדור היבשתי היחיד במערבה של ארץ ישראל, אשר קישר בין דרומה לצפונה )דרך הים בעבר וכביש 

א', ג'(. חשיבותו האסטרטגית של מעבר אפק הוכרה כבר בשחר ההיסטוריה, ולִצדיו הוקמו עיר החומה 2122°)תמונות 

(. מקורות הירקון, תל 2°00אפק )מגדל צדק( במזרח להגנתו ולשליטה בו )אביצור, ֲאֵפק )או ֲאֵפק לשרון( במערב ומגדל 

תל אפק, וגבעת מגדל אפק הוכרזה          -כגן הלאומי ירקון   2°74אפק והמצודה העות'מאנית שנבנתה במקום הוכרזו בשנת  

למבקרים כתוצאה מוונדליזם בתחומו,   1120כגן הלאומי מגדל אפק )מגדל צדק(. גן מגדל אפק נסגר בינואר    2°°8-ב 

ק"מ מדרומה(   120-והוא ייפתח מחדש אחרי תיקון הנזקים. במעבר אפק שוכנים כיום העיר ראש העין וקיבוץ עינת )כ 

 א'(. 2122°)תמונה 

דונם, שוכן סמוך למקורות נחל הירקון   211-(, המשתרע על פני כ 28068012267°60)תל ראש העין, נ"צ    ֵתל ֲאֵפק 

ק"מ ממזרח   0-וכ   6מיד ממערבה של ראש העין וכביש  “(  פארק ֲאֵפק ” תל אפק )שנקרא גם  -בתחומי הגן הלאומי ירקון 

א', ב', 2°4°,  2°40הארכיאולוגיות של כוכבי, שותפיו וקודמיו )כוכבי,  א', ג'(. החפירות  2122°תמונות  לפתח תקָוה ) 

שנים בֲאֵפק. היישוב העתיק ביותר שנתגלה בתל הוא מן האלף             0,111ואחרים( חשפו היסטוריה רצופה בת    2°°1

שנה לפנה"ס   0,111-לפנה"ס )התקופה הכלקוליתית(. העיר הכנענית המבוצרת ֲאֵפק, ששרידיה הקדומים הם בני כ  8-ה 

א' )עירו של הנסיך האמורי II)סוף תקופת הברונזה הקדומה א'(, הגיעה לשיא פריחתה קודם לתקופת הברונזה התיכונה  

לפנה"ס( נכבשה ֲאֵפק על ידי צבאות   2111-2001לפנה"ס(. בתקופת הברונזה המאוחרת )   2411-1111ָיַעַנקִאלו בשנים  

(. העיר חרבה בין 2°40מצרים והיתה לעיר צמיתה )וסאלית( של ממלכתם, אשר שמשה כמרכז הממשל המצרי )נאמן,  

אפשר שבעקבות מרידתה במצרים ואולי בגלל פלישת גויי הים? בתקופת הברזל היתה   –לפנה"ס    2101-2181השנים  

ֲאֵפק לעיר מעוז פלשתית בגבולן הצפוני של ממלכות פלשת )נחל הירקון(, שבה נאספו צבאותיהן למלחמותיהם 

לפנה"ס, וגבול ממלכתו עם פלשת נדד דרומה אל   2-בישראלים. ֲאֵפק נכבשה על ידי דוד מלך ישראל בראשית האלף ה 

(. אסרחדון, מלך אשור,     2°°6,  2°°1; מזר,  2°0°מעבר לאגן הירקון, אל סביבתה של גבתון )מלכים א, טו, כז; קפלן  

שנה לאחר מכן הגיע אליה גם הצבא הבבלי. בתקופה ההלניסטית  71-לפנה"ס( ו 672כבש את העיר בעת מסעו מצרימה )

. פגאי היתה, ככל הנראה, מצודת 21221שונה השם ֲאֵפק לשם היווני פגי או פגאי, הקרוב לשם ֲאֵפק במשמעותו )מעיינות( 

באמצע הדרך   –לפנה"ס בנה הורדוס על תל ֲאֵפק    °גבול במישור החוף שבין שומרון ויהודה ובין חוף הים. בשנת  

עיר חדשה, שהוא קרא לה   –מירושלים, בירתה הדתית של יהודה, לקיסריה, בירתה החדשה והחילונית של ממלכתו  

בתקופות הרומית והביזנטית (2 מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים ברומאים, א, כא, ט-יוסף בן)אנטיפטריס על שם אביו 

לסה"נ   0-היתה אנטיפטריס עיר מעורבת של יהודים, שומרונים, נוצרים ועובדי אלילים. העיר, שפרחה בייחוד במאה ה 

לסה"נ.   060כולו, נהרסה ברעידת אדמה בשנת  בתקופת הקיסרים לבית סוורוס והתרחבה על פני שטחו של התל העתיק  

מהתקופה המוסלמית הקדומה ואילך לא היתה במקום עיר של ממש אלא מצודת דרכים, שחודשה ו/או נבנתה מדי פעם 

שוב נבנתה המצודה   2078-2072מחדש על ידי שליטי ארץ ישראל המוסלמים הקדומים, הצלבנים והממלוכים. בשנים  

ג', ד'(.   2122°מחדש על תל ֲאֵפק כמבצר של חיל הפרשים העות'מאני, ששמר על הדרך בין איסטנבול לקהיר )תמונות  

בתורכית, או בינאר באשי בשיבושה בערבית; לעתים קרובות מכונה “  ראש המעיין )” מצודה זו, שנקראה פינאר באשי  

שנה. למצודה, שחורבותיה שרדו, היו ארבעה   111-עמדה על תלה במשך כ “(,  מבצר אנטיפטריס ” המצודה בטעות  

ד'(. שער 2122°מערבי שהיה הגדול בכולם, מתומן )תמונה  -שלושה מהם מרובעים, והרביעי, הדרומי   –מגדלי פינה  

דונם )תאורו לעיל של תל ֲאֵפק   4כניסה הוביל לחצר המצודה ממערב, ושטח החצר, שבמרכזו נבנה מסגד קטן, היה  

שנערך       “,  בתק ” (. במלחמת העצמאות, במבצע  2°°1א', ב',  2°4°,  2°40מצוטט בשינויים קלים בעיקר מתוך כוכבי,  
____________________________________ 

בנחל הירקון קיימים רק שלושה מעברים בטוחים, שמימיהם רדודים, אשר ניתן לחצותם ברוב ימות השנה ברגל, ברכיבה או ברכב. הרחב  1.28
(. חציית הנחל בשני המעברים האחרים חייבה גם חצייה של הבצות בגדותיו. האפשרות 1.2.1והנוח שבהם הוא בשפכו של הנחל לים )תמונה 

לשמירת המעברים האלה בכוהות קטנים יחסית תמיד אלצה שיירות מסחר וגייסות הצבא לפנות מזרחה ולעקוף את את הנחל ואת 
 )18112מעיינותיו במעבר אפק )אביצור, 

השתמר בשמו של כפר ערבי קרוב לתל, שאדמותיו נמצאות כיום במזרחה של פתח תקוה )תוספתא  –פג'ה שיבושו בערבית של השם פגי  1.211
 ערך פג'ה(. –יבמות פ"ו, ה"ז בתוך ויקיפדיה 
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עין )ראש העין( ומג'דל -נכבשו מקורות הירקון והכפרים הערביים ראס אל “,  דני ” במקביל למבצע    21-202722°84-ב 

 (2°402צאדק(, תושביהם נמלטו והכוח העיראקי שהיה במקום הורחק ממבואות פתח תקוה )אורן, -יאָבא )מג'דל

א', ג'(. מגדל אפק היה יישוב יהודי, 2122°)תמונות    2°°8-מגדל אפק )המכונה גם מגדל צדק( הוכרז כגן לאומי ב 

קצה שלוחה מערבית של הרי השומרון הצופה מ' על    281לפנה"ס( בגובה    1-שהוקם בתקופה החשמונאית )במאה ה 

לסה"נ( התבצרו   71-66מערבה, כדי לשמור ולהגן על מעבר אפק שלמרגלותיה. בתקופת המרד הגדול ברומאים )בשנים 

מתתיהו, תולדות מלחמות היהודים ברומאים, ב, יט, א(. שרידים מהתקופות הרומית -במקום מורדים יהודיים )יוסף בן 

, בשלהי 21-והביזנטית מלמדים על המשך קיומו של היישוב היהודי בתקופות אלה. במחצית הראשונה של המאה ה 

יפה נוף( על שום הנוף היפה שנשקף ממנה   –  Mirabelהשלטון הצלבני בארץ ישראל, הוקמה במקום מצודת ִמיַראֵבל ) 

(Pringle, 1997, Taxel, 2017) ( כחלק ממדיניות 2247דין, שכבש את המקום, החריב את המצודה )בשנת  -. צלאח א

(. מצודת מיראבל שוב נכבשה בידי 22°2שלו לקראת תחילתו של מסע הצלב השלישי לארץ ישראל )“ האדמה החרוכה”

ש כדי להגן על דרך הים, שעברה במעבר אפק. הארי. הממלוכים בנו את המצודה מחד -צלבני המלך האנגלי ריצ'רד לב

שכן במקום הכפר המבוצר מג'דל יאָבא )בערבית מגדל יפו, שממנו נראית העיר יפו(, אחד ממספר  26-מראשית המאה ה

ערך מג'דל   –( )ויקיפדיה  2°27-2026כפרים מבוצרים שקמו בפאתי השומרון המערבי בחסות השלטון העות'מאני ) 

ג'מעיני מהכפר ג'מעין הסמוך לאריאל, שעסק -השתלט על האזור השייח' צאדק אל 2°-יאָבא ומקורות נוספים(. במאה ה

בשוד עוברי אורח וגביה לא חוקית של מיסי מעבר מהמשתמשים במעבר אפק שלרגלי הגבעה, עד שהעלה את חמתם 

 –של העות'מאנים, שהגלוהו לבוסניה. שייח' צאדק בנה טירה גדולה על חורבות המצודה, ומאז מכונה המקום על שמו  

 (2 1111מג'דל ָצאֵדק, שתורגם לעברית כמגדל צדק )ענר, 

בתקופת המנדט הבריטי הוקמו למרגלות המצודה, מעט ממזרחה, מחצבת מגדל צדק )הנושאת את שם המקום(, 

, אשר סיפקו חומרי בנייה לכל גוש דן. התנכלויות 2°87-2°17שבהן פעלו לֵסרוגין קבוצות חוצבים יהודיות בשנים  

, 2°07-קשות ובלתי פוסקות של כנופיות ערביות בעת מאורעות תרצ"ו גרמו לנטישתן עד פעולה של הפלמ"ח ב 

שהחזירה אותן לידיים יהודיות. חציבת אבן בֶהֵקף נרחב אחרי מלחמת העצמאות הותירה צלקות ניכרות בנוף הגבעי 

( בשם מחצבת הנסון, ומדרומה, באזור 1111א'(. מחצבת מגדל צדק פועלת עד היום ) 2122°סביב הגן הלאומי )תמונה  

 (2122°2התעשיה חצב, הוקמו מחצבות נחשונים )תמונה 

ק"מ בקו   2820-ממעיינות ראש העין עד לים התיכון בתל אביב )מרחק כ   ק"מ   14-נחל הירקון מתפתל לאורך כ 

. בחורף, בין החודשים אוקטובר ומרץ, נוספים אליו מי שטפונות, המנוקזים דרך יובליו מקו ‰126 אווירי( ושיפועו  

קמ"ר בין מעלה החמישה בדרום והר גריזים בצפון(.  2,411-פרשת המים הארצית בהרי יהודה ושומרון )אגן היקוות בן כ

שנתי, נבלע בדרכו בתוך שכבות הגיר -מלמ"ק מים בשנה בממוצע רב   222-רוב מי הנגר באגן הניקוז של הירקון, כ 

 מהכמות הזו.  0-03-והדולומיט בהרי יהודה והשומרון, ואל הירקון מגיעים לא יותר מ

מ' בקטעו   8מ' ועומק עד    00-01מ' בקטעיו העליון והתיכון,   11-26נחל הירקון הוא הגדול והרחב בין נחלי החוף )

( מלמ"ק מים באיכות 186-ל   2°8)בין    111-התחתון( והשני בישראל בכמות מימיו אחרי הירדן. בעבר זרמו בירקון כ 

מ"ג כלור לליטר( לשנה, אשר שמשו להשקיה של גידולי שדה, מטעים ופרדסים, ואף להשקיית עדרים  261-201מעולה )

נשאבו מים מהירקון לירושלים בצינור, שהניחו שלטונות  2°08. מראשית שנת 21222ולהנעת טחנות קמח שהוקמו לאורכו

על ידי כנופיות ערביות וניתוק צינור המים בעקבות   2°87-המנדט הבריטי, עד להריסת מפעל המים בתל אפק ב 

השתלטות הצבא הירדני על תחנת השאיבה בלטרון בעת מלחמת העצמאות. כיום אין שפיעת מים אל הנחל )למעט   

מ"ק לשעה, שנציבות המים הקצתה כדי לשמור על הצומח והחי באפיק( משום שהמפלס של מי התהום נמוך מרום  111

' המוקדמות. ירידת ספיקתו של הנחל 2°01-הנביעה בגלל שאיבת יתר מאקוות )אקויפר( ההר, שראשיתה בשנות ה 
_________________________ 

טחנות קמח רבות )ריכוז הטחנות הגדול ביותר בתחומי ארץ ישראל( פעלו לאורך נחל הירקון כבר מהתקופה הרומית. לצורך הפעלתן  1.211
נבנו סכרים באפיק הנחל, שמהם הוטו המים לאפיקים מקבילים שנחפרו לצדו. המים נאגרו בברכות, שמהן הם זרמו במנהרות אל אבני 
הרחיים, אשר הותקנו בפירים שירדו מהטחנות. טחנות קמח ביובלי הירקון ההרריים פעלו בעונות הגשמים בלבד. טחנות הקמח פעלו עד 

(, המשיכה לפעול עד קום המדינה, ולאחר מכן הוסבה להפעלת משאבה להשקיית 1211/1911רבאח' )נ"צ -, והאחרונה שבהן, טחנת אבו1811
, כאשר ספיקת הנחל ירדה עקב שאיבה מוגברת של מימי מעיינות 1818-פרדסי חק"ל )החברה החקלאית לקבלנות(. הטחנה הפסיקה לפעול ב

 ; אתר המרכז לטכנולוגיה חינוכית(.1881הירקון )איילון, 
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( להעברת מים 2°68-ב “  המוביל הארצי ”)אשר השתלב במערכת  2°00-2°01בשנים “ נגב-מפעל ירקון”בעקבות בניית 

אל שדות הנגב הצפוני מחד גיסא, וגידול האוכלוסיה בערי גוש דן, שהביא לתנופת בניה אדירה סביב הירקון, אשר 

' עד           2°61-לוותה בהזרמה מסיבית של שפכים עירוניים ותעשייתיים אליו, מאידך גיסא, הפכו את הנחל בשנות ה 

' לתעלת שפכים. נוסף על אלה, עם הגשמים הגיעו אל הנחל גם שפכים תעשייתיים, שפכים חקלאיים, שפכים 2°41-ה 

 –שמנים ודלקים, חומרי הדברה, מתכות כבדות, סחף ופסולת מסוגים רבים    –ביתיים גולמיים ומזהמים רבים  

שמקורותיהם מחוץ לגוש דן. המערכות לאיסוף שפכים והמתקנים לטיפול בהם, אשר נבנו בכפר סבא וברמת השרון, 

ייצרו בשנותיהם הראשונות קולחים באיכות ירודה, אשר אף הם הוזרמו אל הירקון. כל אלה גרמו לפגיעה חמורה בצמחי 

' נעלמו כליל מינים רבים, התפוצה של מינים אחרים, שבעבר 2°71-המים ובצמחים שבגדות הנחל. מראשית שנות ה 

ִאכלסו חלקים ארוכים של הירקון, הצטמצמה והוגבלה בעיקר לקטעי הנחל המזרחיים, צמחים אדישים לזיהום התפשטו 

על פני שטחים נרחבים לאורך הנחל ותפשו את מקומם וצמחים סגטליים )עשבים שוטים של שדות מעובדים( ורּוֶדָרליים 

 (2 2°°0חנקן הגדלים בצדי דרכים( רבים מאוד חדרו לגדות קטעיו המזוהמים )אגמי, -)צמחים חובבי

נחל האלונים, שהוא הארוך ביובלים(   –ָבלּוט  -יובלי נחל הירקון העיקריים הם הנחלים אפק )רבה(, ִשיֹלה )ואדי ֵדיר

מאזור רמאללה, מנקז כמעט מחצית מאגן   ק"מ   01-וָקֶנה )ואדי ִאשָכר(. נחל איילון )ואדי מוסררה(, אשר זורם לאורך כ 

קמ"ר( דרך יובליו )הגדולים שבהם הם הנחלים לוד, בית עריף ונטוף( וחובר אל נחל הירקון בנ"צ   420-ההיקוות )כ 

-מ' מדרום   101-)כ   20281126701

מערב למחלף רוקח בנתיבי איילון( 

(. 21211ק"מ מהים )תמונה    120-כ 

בעבר הרחוק היה נחל איילון נחל 

ימות  כל  , שזרמו בו מים  איתן

השנה, אך מי המעיינות שהזינו 

י  ל דו י ג ת  י להשקי ו  נ הופ תו  או

חקלאות, והזרימה בקיץ פסקה. 

ך              ר ו א ל ר  ב ו ע ה  , ל ח נ ה י  א ו ו ת

בתוך תל אביב, הוסדר   ק"מ   620-כ 

ויושר במסגרת מיזם התחבורה 

אך גם כיום עולה “,  נתיבי איילון ” 

הנחל על גדותיו בעת ארועי גשם 

כבדים וגורם להצפתם וסגירתם של 

סילטי -נתיבי איילון. מילוי חרסיתי 

 עבה )משקעים נהריים( הצטבר מתחת לאפיקי הירקון ויובליו ובמישורי ההצפה הרחבים שלהם. 

(, 112°-ו   21224( )תמונות  26741בקטעו התחתון שבתחום תל אביב זורם נחל הירקון אל הים בתוך פער )קו רוחב  

אל הים בחופים שבעורפם והשרון היוצאים שאליו צוללים רכסי הכורכר שמצדדיו, בדומה לפערי נחלים אחרים בפלשת 

רכס  –(. הפרעת פער הירקון לרציפות המורפולוגית של רכס דור החופי המגודד בולטת בשפך הירקון °20צוקים )תמונה 

( נוחת מתחת לשפך הירקון, והוא שב ועולה בעורפו של חוף תל ברוך סמוך לשרטום תל 21226שרתון )תמונה -הילטון

ג'(. אל הפער נושבו חולות רבים, שנרבדו בו כאונת חול רחבה, שאותה חוצה הנחל בסגנון -א' 21218ברוך )תמונות  

(. מנקודת החבירה של נחל איילון זורם הירקון 21211-ו 421; תמונות 421המוכר באונות החול שלאורך חופי פלשת )פרק 

אפשר שבגלל נישוב חול מרצועת   –מ'    801-מ' מחוף הים מתפתל הנחל וזורם צפונה למרחק כ  001-מערבה. במרחק כ

חוצה את החולות ויוצא אל הים בשפך   מערב, -613-מזרחי שליט. בנקודה זו פונה הנחל לצפון -החוף בכיוון צפון 

התאור בהמשך(   –(. עוצמת הזרימה החלשה בנחל )גם בעבר, לפני הטיית מקורותיו  21212מ' )תמונה    01-שרוחבו כ 

 הים התיכון

 חול מנושב חול מנושב

 מוניס‘ שייח

 )תל קסילה(
 תל

 גריסה

איילון חובר לנחל ירקון, הזורם מערבה. לקראת מורד נחל הירקון: נחל 2 1.2.2תמונה 
א “נושבה אל פער הירקון )תצהשפך לים פונה הנחל צפונה וחוצה את אונת החול, ש

 (11112; מתוך קדר, 1.2121112הגרמנית במלחמת העולם הראשונה,  121של טייסת 
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אינה מספיקה כדי לגרוף את החול, 

אשר הצטבר וסתם את פתחו, אלא 

רק בעת שטפונות חורף חזקים 

(. כיום, הזרמת מי 21212)תמונה  

אל “  רדינג ” הקרור של תחנת הכוח  

הנחל היא הגורם היחיד המאפשר 

קיום של שפך פתוח וקבוע לים 

; תמונה 02128( )פרק  2°°2)ניר,  

(. פיתול נחל הירקון ביציאתו 21224

ת   א ר  צ ו י ם  י ה ל  י ” א א ה י  צ ח

החולי, הבולט צפונה. “  הירקוני 

חצי האי הירקוני היה משכן קבע 

לתערוכות מסחריות החל משנת 

 2 2°08-ומתקני יריד המזרח ב 2°01-מקומות ישיבה, עבור המכביה הראשונה ב 0,111, ובו נבנו אצטדיון, שהכיל 2°10

גובשה תכנית אב            2°°6כדי לפעול להבראת הנחל וסביבתו, ובשנת  “  רשות נחל הירקון ” הוקמה    2°44בשנת  

שנתית לשיקומו, אך רבים מסעיפיה טרם יושמו. שפכים בכמויות משתנות, בדרך כלל ברמות זיהום נמוכות, -רב 

ולפעמים גם ביוב גולמי, עדיין מוזרמים לֵסרוגין אל יובלי הנחל כאשר קיבולתם של מתקני הטיהור אינה מאפשרת את 

ונמשך  2°°°-(. עם זאת, ביצוע התכנית, שהחל ב1127דוד, -למשל, בן –קליטת כל השפכים המופנים אליהם )בעיתונות 

כיום, כבר הביא לשיפור משמעותי באיכותם של מי הירקון ולשיקום קטעים אחדים של הנחל ואתריהם. כיום, חלקו 

כחלק  ב'(. 2122°העליון של הנחל, בקטע שמן מעיינות ראש העין עד שפכו של נחל רבה לירקון, נקי ומשוקם )תמונה  

מתכנית השיקום נשתלו מחדש בקטע הנחל המטוהר צמחי מים וגדות, כגון נימפאה תכולה, נופר צהוב, נהרונית צפה, 

גומא הפפירוס, גומא הירקון, אגמון החוף ומדד זוחל. כאמור לעיל, קטע מטוהר זה של הנחל )ברכת הנופרים( מקבל את 

ממי האקוויפר, שכן מפלס מי התהום ירד בגלל שאיבת יתר ומי  –כמות קטנה, שנועדה לשמר את החי והצומח  –מימיו 

המעיינות אינם נובעים אל פני האדמה כבעבר. כמו כן, מאז תחילת השיקום חזרו והופיעו לאורך הקטע הזה מיני צמחיה 

עלים, אגמון האגם, ליסימכיה מסופקת, ערידת הבצות ועוד )אגמי, -אחדים שנעלמו לפני עשרות שנים, בהם סּוף רחב 

(, ומיני חי, בהם דגי לבנון הירקון וצב רך. חלקו המרכזי של הנחל, מנקודת המפגש עם נחל קנה עד אזור שבע 2°°0

ק"מ(, סובל מזיהום קשה, בעיקר שפכים עירוניים, ובהמשכו הפך הירקון לנחל חסר חיים. בקטעו האחרון,  26טחנות )

פולטת אל הירקון, “  רדינג ” שתחנת הכוח  ,  ק"מ, מתערבבים מי הנחל המזוהמים במי הקרור המלוחים   820-לאורך כ 

 ומעלים את מפלס מימיו, המשמשים לצורכי קיט ונופש.

( 2121פרק    –  “ גבעת נפוליאון ” על גדות הירקון התחתון מתנשאים שני תלים, תל גריסה )תל ג'רישה, שנודע בשם  

(. שמות האתרים נגזרו משמות ישובים ערביים ששכנו בקרבתם, שכן שמות היישובים 21211ותל קסילה )תמונה  

הקדומים המקוריים לא נשתמרו. לדעת חופרי האתרים האלה היו אלה יישובי נמל, שהוקמו על ידי מתנחלים פניקים, 

, 2°°4ג',  2°40; רבן,  2°°6,  2°°1,  2°48; מזר,  2°0°; קפלן,  2°8°ושמשו גם את הפלשתים, שירשו אותם )מייזלר,  

, למרות שלא נמצאו בהם ובסביבתם שרידים של נמלים או מעגנים,  Raban, 1987); 2°°1; דותן ודונייבסקי,  1111

בשפכו של נחל הירקון, שלכאורה התקיים בתקופה “  אסטואר ” ג'( ה 2°40שרידי ספינות או מטעני ספינות. לדעת רבן ) 

ִזהה על סמך חרסיות וסילט טיפוסיים   (Bakler, 1986)שנים קדום להיום(, אשר בקלר    0,111-6,811הכלקוליתית ) 

שנמצאו בקידוחים במקום, התקיים גם בתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה וִאפשר שיט אל היישובים, או שתושביהם 

 (2 1210הקפידו למנוע את סתימתו של שפך הנחל, אשר נשמר כנתיב שיט בין הים והנחל )תמונה 

ן ממזרח לנחל איילון בגבול תל אביב  גדתו הדרומית של נחל הירקו גריסה שוכן על  ן                             -תל  ג רמת 

 

 , מבט דרומה: השפך רחב ורדוד, ושיירות גמלים. שפך הירקון1.2.1תמונה 
 The American Colony Photo;.111א, “נושאי חול לבניין חוצות אותו )תצ

Department and G2 Eric and Edith Matson Collection, Jerusalem —  
US Library of Congress, No2 11221  ,112מצגת  — 211.; מתוך פרימרמן) 

 חצי  האי  
 הירקוני
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אתר רשות נחל   –, אתר שבע טחנות בפארק הירקון, שהיה מרכז אזורי של גריסת/טחינת קמח  202°°612266000)נ"צ 

דונם וצורתו כשל   81-מ', שטחו כ   18(. התל מתנשא לרום  21211מונה תשפכו לים )ק"מ לאורך הירקון עד  8-( כהירקון

לפנה"ס והגיע לשיאו   1-לפנה"ס לערך(, התרחב באלף ה   1711אוכף. היישוב, שראשיתו בתקופת הברונזה הקדומה ) 

מבנה היישוב בוצר בחומה רחבה ובחלקלקה, היה בו מפעל מים ובמרכז העיר נבנה  לפנה"ס.    27-וה   24-במאות ה 

לפנה"ס בעת ההתפשטות המצרית בארץ ישראל, חודשה   26-ארמון(. העיר, שחרבה באמצע המאה ה מונומנטאלי ) 

 בחסות השלטון המצרי דאז. כנען שפעלו -ופרחה בתקופת הברונזה המאוחרת בדומה לתחנות אחרות על נתיבי מצרים

תל קסילה )שייח' מוניס הערבית לשעבר, כיום בתוך מתחם מוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב, נ"צ 

מ'   2,701-מ' מצפון לגדת נחל הירקון ו  201-מ' מעל פני הים, כ 28(, הוא גבעה על רכס מגדים ברום 20210612267660

נכון בתוואי של שדרות רוקח בתל אביב כיום, ומימיו יצרו -(. בעבר זרם הנחל קרוב יותר לתל, אל21211מהחוף )תמונה 

לפנה"ס )תקופת הברזל( כבשו הפלשתים את האזור והתיישבו בו. הם העדיפו את  21-בצות שהקיפו את התל. במאה ה

לפנה"ס הגיע היישוב   2-תל קסילה על פני תל גריסה, ככל הנראה בגלל קרבתו אל הירקון והים. לקראת ראשית האלף ה 

בתל קסילה לשיא פריחתו. העיר גדלה, נבנו בה מקדשים )הגדול בהם שכן במרכז העיר( ובתיה, שהוקמו על מדרונו 

רחובות מקבילים ובתים מסודרים בגושים מתוחמים  –המערבי של התל הפונה אל הים, נבנו במתכונת עירונית מתוכננת 

(. בתוך חצרות הבתים נתגלו אסמים, תנורי אפיה ומתקנים שונים, בהם בית צריפת 2°0°; קפלן, 2°°6, 2°°1היטב )מזר, 

נחושת, שכלל כורי נחושת עבי דופן וגושי נחושת מותכת, המעידים על עיסוקם של תושבי המקום בחקלאות ובמלאכה 

 (2°°62, 2°°1(. הממצאים הארכיאולוגיים מצביעים על קשרי מסחר עם ערי פניקיה, מצרים וקפריסין )מזר, 2°0°)קפלן, 

לפנה"ס, מעידה על כיבוש העיר ושרפתה, כנראה על ידי דוד המלך )קפלן,   °°1שכבת חורבן גדולה, שגילה סביב  

(. דוד ספח את תלי גריסה וקסילה לממלכתו כנראה משום שהיה זקוק לנמל )מלכים א', ה', כג(. 2°°6, 2°°1; מזר, 2°0°

נכון התירו לפלשתים להמשיך בעיסוקיהם בשרותם, -דוד ושלמה, מלכי ישראל המאוחדת, שהיו חסרי ניסיון ימי, אל 

 (2 2°°6, 2°°1ותל קסילה נבנה מחדש אם כי במסגרת מצומצמת יותר )מזר, 

לפנה"ס )בניגוד לערי פלשת הדרומיות,   21-תלי קסילה וגריסה שעל הירקון נהרסו וִנטשו לחלוטין בשלהי המאה ה 

)מייסד   2-שהמשיכו להתקיים עוד מאות שנים כערים עצמאיות(, אולי בעקבות מסע המלחמה של פרעה שישק ה 

במצרים( אל דרום   11-השושלת ה 

למלכות   0-הארץ וחופיה בשנה ה 

רחבעם. התלים נותרו שוממים עד 

ת  ו נ ו י ס י נ ה  מ כ ט  ע מ ל  , ם ו י ה

התיישבות בתקופה המוסלמית 

 (2°°62, 2°°1הקדומה )מזר, 

ל           ת כ ם  ג ע  ו ד י ( ִדי  כָֻּדא ל  בת

, וכיום הוא נקרא מצד -א  י נ שו

(, 21°11012264102צ  נ"   –הירקון  

 יישוב מתקופת הברונזה הקדומה

שבגדתו הצפונית של נחל הירקון, 

לתחנת סמוך לשפך הירקון וסמוך  

                  21224)תמונות  “  רדינג ” הכוח  

א'(, נחשפו שרידיהן של 21211-ו 

שתי מצודות, שנבנו להגנת הערים 

שעל גדות הירקון מפני פלישה 

חלק משורה של מצודות   –ימית  

 א 

 ' 1112-. תל כָֻּדאִדי: )א( תל כָֻּדאִדי ושפך הירקון לים בסוף שנות ה..1.2תמונה 
, מעלה היצירה, ~Ori)מקור התמונה אינו ידוע(; )ב( שרידי תל כָֻּדאִדי כיום )צילום: 

עמוד הזיכרון מימין מציין את הנקודה בה צלח “(. ויקישיתוף”, מתוך 12.2.221.
 בעת מלחמת העולם הראשונה; 1921.21119-הצבא הבריטי את נחל הירקון ב

 על תל כָֻּדאִדי, שופץ 1111)ג( מגדלור תל אביב בשפך הירקון, שהוקם בשנת 
 מ' מעל פני הים 19-והוכרז כאתר מורשת, מתנשא לרום כ 221.בשנת 

 , מתוך ויקישיתוף( Conan ,1212.211)צילום: 

 ג ב
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; טל ופאנטלקין, רשות 2°°1ישראלי )אביגד,  -לפנה"ס לאורך החוף הארץ   7-4-אשוריות, אשר הוקמו במאות  ה 

מ' מעל פני הים, נחשף לראשונה   4-אתר מקוון(. האתר הארכיאולוגי בתל כָֻּדאִדי, שהתרומם לגובה של כ   –העתיקות  

ג'(, שִשמש 21211-ו   21224בעת ביצוע עבודות ההכנה לבניית מגדלור תל אביב בשפך הירקון )תמונות    2°08בשנת  

בשנים “  רדינג ” להזהרת אניות מפני שרטונות החול לאורך החוף. חפירות הצלה באתר נחפרו לקראת בניית תחנת הכוח  

; 2°°1. התל נהרס ברובו הגדול כתוצאה מעבודות הבניה, והשרידים שנותרו בשטח מועטים )אביגד,  2°04-2°06

 ב'(.21211( )תמונה אתר מקוון –העתיקות ; טל ופאנטלקין, רשות 1117חנתייב, 

ק"מ משפך הירקון                       020-מזרח לאורך כ -113-להלן נמשך בכיוון כללי צפון המתואר    21221חוף תל ברוך 

חלקו   –. עד לא מכבר נשמר חוף תל ברוך פחות או יותר במצבו הטבעי  2711( עד קו רוחב  21°1701267°111)נ"צ  

הדרומי, המכונה בעבודה זו חוף שדה דב, הוא חלק מפער הירקון, שאין צוקי חוף בעורפו והוא מכוסה בחול )תמונות 

 –ק"מ עד חוף הרחצה של חוף תל ברוך )שרטום תל ברוך   °,2-(. רצועת חוף שדה דב, הנמשכת לאורך כ21210-ו 21212

(, נשמרה 27°6121266°400"צ  נ 

ברובה כמעט לגמרי במצבה הטבעי 

עד לסלילתה של טיילת תל ברוך 

הודות לתחנת הכוח   1121בשנת  

ושדה התעופה שדה דב, “  רדינג ” 

חוף -שחסמו ומנעו בניה סמוכת 

בֵרכת ההשקטה  –)לבד ממעגן רדינג 

של תחנת הכוח המתוארת בהמשך(, 

ק"מ אורכו,   220-וחלקו הצפוני, כ 

המכונה כאן חוף תל ברוך הצפוני, 

השתמר הודות לצוקי חוף גבוהים 

 ושטחים שעדיין לא נושבו ממזרחם.

. 2°04-2°71פעלה בשנים  “,  רדינג א' ” . תחנת כוח זו, שכונתה  2°07-2°04נבנתה בשנים   21220“רדינג”תחנת הכוח 

“, רדינג ד' ” , ו 1118-2°0018שפעלה בשנים  “,  רדינג ב' ” מאז בנייתה הוקמו בשטחה שתי תחנות כוח נוספות ותחנות  

אייל -)מילבואר “(  רדינג ג' )” ' המוקדמות עוד תחנת כוח  2°01-עד היום(, ובקרבתה הוקמה בשנות ה  2°71-הפועלת מ

היא הוקמה ערב מבצע   –היתה סודית  “  רדינג ג' ” (. שתי התחנות הראשונות הושבתו ונסגרו. תחנת הכוח  1122וטורנר, 

כתחנה לשעת “(  מרכז רבין ” ( בתוך בונקר מוגן מתחת לפני הקרקע ברמת אביב הסמוכה )כיום  1°221-022222°06סיני )

“, רדינג ” )לפי עדויות אחרות היא מעולם לא פעלה(. כיום מספקת תחנת הכוח    2°40-2°06חרום, ופעלה בשנים  

 מתצרוכת החשמל הארצית. 6-03-, כ1116המופעלת בגז מאז שנת 

' החל תהליך של החזרת שטחים שהוחזקו על ידי חברת החשמל לציבור בעקבות החלטת 1111-כבר מאמצע שנות ה

המועצה האזורית לתכנון ובניה להחזיר את חוף הים לרשות הציבור. בשטחים אלה הוקם פארק ירוק לאורך גדת הירקון, 

שמגיע ממש עד לברכת ההשקטה של תחנת הכוח, ונסללה טיילת חוף תל ברוך, שמתחילה בגשר וֹוקּופ, עוברת בגשר 

מעל ברכת ההשקטה של תחנת הכוח )בלא גישה ישירה לחוף הים ולשוברי הגלים שלה( וממשיכה צפונה לאורך חופי 

שתוכנן ונבנה כחלק ממערכת בעלת איכויות “,  רדינג א' ” ב'(. בניין תחנת  21218-ו   21224שדה דב ותל ברוך )תמונות  

(, שוקם, שוחזר, הוכרז כמבנה 1122אייל וטורנר,  -אדריכליות ונופיות מרשימות לצד תפקידו הפונקציונלי )מילבואר 

 

: רכס דור החופי מתרומם ונחשף בחלקו 1112. חוף שדה דב בשנת 1.2.1תמונה 
הצפוני של החוף. ברכת ההשקטה של תחנת הכוח "רדינג" עדיין לא נבנתה. מימי 
הקירור זורמים מהים דרך תעלה ונאגרים בבריכה חפורה ומוגנת בקירות ים בתוך 

 החוף מצפון לשפך הירקון טרם שאיבתם למתקני ייצור החשמל
 (2212.)מתוך יחזקאלי ושות', 

_________________________ 

21221 
, הייתה השכונה הראשונה של תל אביב מצפון 1821-1829ברוך נקרא על שמה של שכונת תל ברוך. שכונה זו, שהוקמה בשנים  חוף תל 

(. השכונה קרויה על שם מרקו )מרדכי יוסף( ברוך, פעיל ציוני בן יהדות בולגריה, ששם קץ לחייו בגיל צעיר. השכונה, 1829לירקון )אלמוני, 
ק"מ מחוף הים, אך הכביש שחיבר את השכונה לחוף כונה "דרך תל ברוך" )כיום   1-שאכלסה עולים יוצאי בולגריה ותורכיה, מרוחקת כ 

 ערך: חוף תל ברוך(. –שדרות קק"ל( ושם זה "נדבק" גם לחוף )אתר ויקיפדיה 
, לשעבר זקן שופטי בריטניה והמשנה למלך בהודו, אשר  (Reading(שם הלורד היהודי רופוס דניאל אייזקס, המרקיז הראשון מרדינגעל  1.211

 '18112' וה־18.1היה יושב הראש הראשון של הנהלת חברת החשמל בשנות ה־
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לש

. חוף שדה דב וקרקעית הים מולו: )א( מחשופי סלע כורכר )אפור כהה( על קרקעית הים מול החוף. הקו הכחול 1.2.1תמונה 
חוף וסמוכה לחוף של -מציין את הגבול הימי של תכנית רובע שדה דב; )ב( קרקעית הים סלעית )גדמי כורכר(; שורה מקבילת

החוף קרובה לחוף מתפתחים שרטומות -חוף טבועים מסמנת קו חוף עתיק; במקומות שבהם שורת דרגשי אבן-דרגשי אבן
החוף הטבועה בחוף ונחשפת; )ג( החולות, שנגרפו מהחוף אחרי הקמת -שורת דרגשי אבן “נוגעת”קטנים; במקומות אחדים 

שובר הגלים המנותק, יצרו את שרטום תל ברוך, והותירו משני צדדיו מפרצים רדודים צרים וארוכים, תחומים בדרגשי       
ליבשה מצפון לשרטום ונמשכת צפונה  “עולה”החוף הטבועה -שורת דרגשי אבן –חוף טבועים במערבם; )ד( חוף תל ברוך -אבן

 לאורך קו החוף; )ה( סלעי כורכר חשופים בקרקעית הים; )ו( דרגשי חוף טבועים מכוסים בחלקם באצות ירוקיות
 של .21.-א אלכסוני מ“תצ –‘ ; ג.21.‘, אורתופוטו מתוך גלזר ושות –‘ ; בLia Marine Ltd2, .219מתוך מפת  –‘ )צילומים: א

Lowshot19212.2122דותן, ‘ א –‘ ; ו2212.219.דותן, ‘ א –‘ ; ה2122.211. –‘ , חנות וירטואלית למכירת צילומי אוויר; ד) 

 ה ה ו

 צ

 ב

 קרקעית ים סלעית

 מגרשי חניה

 שרטום
 תל ברוך

 רכס  דור

 רכס דור 
 ג ד

 שדה
 תעופה

 דרגשי

 טבועים
 חוף-אבן

 צ

 שרטום
 תל ברוך

 מעגן

 “רדינג”

 תעלות לאורך
 א צינורות ביוב

 ח ו ף        ש ד ה        ד ב
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וקמה שה לשימור והוסב למבנה ציבורי, שבו מוצגות מפעם לפעם תערוכות ומתקיימים ארועים שונים. ארובת התחנה,  

נות הכוח תח אתר    –' באופן בולט והפכה לאלמנט נוף מעוצב )חברת החשמל  2°°1-', נצבעה בשנות ה 2°61-בשנות ה

 בתל אביב(.“ רדינג“

אגן   –נבנה מלכתחילה כברכת השקטה, שבמהלך הזמן נחלקה לאגנים פנימיים  “ רדינג”מעגן רדינג של תחנת הכוח 

חיצוני ואגן אמצעי, שבהם שרויים המים בשקט יחסי המסייע לשקיעת גרגרי הסדימנט שהם נושאים, ובריכת קירור 

פנימית, שבה נאגרים מים שקטים ללא סדימנט מרחף ונשאבים לקירור מתקני ייצור החשמל בתחנת הכוח )תמונה 

דונם. צורת   22-דונם, וזה של ברכת הקירור הפנימית, שנחפרה ביבשה, כ   61-(. שטח המים בברכת ההשקטה כ 21224

מ' )כרבע מאורכו של   001-היא כשל משולש, שאורך בסיסו בחוף כ “(  מעגן רדינג )” בֵרכת ההשקטה של תחנת הכוח  

(. שורש שובר הגלים הראשי של הבֵרכה הוא בגדתו הצפונית 21224מ' הימה )תמונה  001-חוף שדה דב( והוא מזדקר כ

מ', פונה   201-מ' וקצהו המזדקר לים, שאורכו כ   611-(. אורכו כ 0103מערב )אזימוט  -של שפך הירקון וכיוונו לצפון 

טון. רום קדקודו   °(. שוברי הגלים בנויים מרובד אבנים מצופה בשריון אבנים, שמשקלן עד  213כמעט צפונה )אזימוט 

מ'. צורת ברכת הקרור הפנימית היא כשל אהיל מּוטה, אורכה   6-מ'. עומק המים המרבי המקורי היה כ  7+ מ' ורוחבו 6

מ'. מוצאם של מי הֵקרּור, שדוָפן בקירות בטון כדי למנוע הפרעות   211מ' ורוחבה )מול החוף(    111-)לאורך החוף( כ 

(. כאמור לעיל, פליטת מי הקרור שומרת על שפך הירקון מפני ִהסתמּות 21224בזרימתם, הוא אל שפך הירקון )תמונה  

 בחול. 

המראות ונחיתות מדי שנה(, הנמצא מצפונה של תחנת  41,111-הוא נמל תעופה שוקק )כ 21228“ נמל התעופה דב הוז”

בעקבות  2°04-ג'(. נמל התעופה נבנה והחל לפעול ב21218-ו 21224בתוך גבולות העיר תל אביב )תמונות “ רדינג”הכוח 

“, נתיבי אוויר בישראל ” ובו שכנה חברת  “,  רדינג ” ( סמוך לשפת הים מצפון לתחנת הכוח  2°06-2°0°המרד הערבי ) 

שפנחס רוטנברג, מַיֵסד חברת החשמל, הקים, אשר קיימה טיסות פנימיות וטיסות סדירות לקהיר ולביירות. שדה התעופה 

ק"מ לאורך החוף( ורוחבה             220-ק"מ )מהם כ   1-דונם לאורך רצועת אדמה, שאורכה כ   2,111-משתרע על פני כ 

מ' מזרחה ממנו, בתוך   011-211-מ'. מסלול ההמראה/נחיתה של שדה דב נמשך כמעט במקביל לקו המים, כ  °11-411

המרזבה המפרידה בין רכס דור החופי הקבור ברובו שלאורך חוף זה לרכס מגדים המזרחי יותר. מרחקו של מסלול 

המלבן של שדה דב. אזור -ההמראה מן החוף גדל ככל שהמסלול מצפין, וקצהו מזדקר צפונה מעבר למתחם דמוי 

המרזבה כולו, וכך גם שיפוליו המערביים של רכס מגדים ממזרח לרכס דור שבתחום שדה התעופה המגודר, מופרים 

 חול רב נחפר ושימש כתשתית למסלולי ההמראה והנחיתה.  –מאוד 

( וקבעה את מועד הפינוי של שדות התעופה  012821126אישרה הממשלה את טיוטת חוק שדה דב ) 1124בחודש מאי 

דונם, השטח העירוני הפנוי הגדול ביותר בתל   1,011-כ   –( מחוף שדה דב. בשטח שהתפנה  2272112°הצבאי והאזרחי )

מתוכננת בניה של רובע מגורים גדול ומלונות לאורך החוף )ארי כהן אדריכלים ושלמה אהרונסון אדריכלים,   –אביב  

כלי שיט )תמונות  011-(. מעגן רדינג הקיים, המוכרז מזה שנים רבות כנמל, יוכשר לשמש כמעגנה זמנית, שתכיל כ1128

כלי שיט, אשר תשתרע   2,111-א'(. בבוא הזמן תוחלף המעגנה הזמנית במעגנה גדולה, שקיבולתה כ 21218-ו   21224

מ'. קטעו הצפוני של חוף שדה דב,   411-לאורך החוף משפך הירקון בקצהו הדרומי של חוף שדה דב צפונה לאורך כ 

 שייוותר אחרי בניית המעגנה, ישולב ברובע המגורים החדש, יושבח לרווחת הציבור וישמש לצורכי רחצה ונופש. 

( בחוף הרחצה של תל ברוך מציין )שרירותית( את גבולו הצפוני של חוף 21°704126°1701ִשְרטֹום תל ברוך )נ"צ  

כתחליף לחופי תל אביב, שזוהמו בביוב )אתר   2°08ג'(. חוף תל ברוך הוכשר לרחצה בשנת  -א'21218שדה דב )תמונות 

הראשון שנבנה בחופי תל אביב כדי ליצור   –הוקם מול חוף זה שובר גלים מנותק    2°68טבע ונופים בישראל(. בשנת  

ובעורפו )במרחב הימי שבין שובר הגלים לבין החוף( התפתח ִשְרטֹום תל ברוך  –( 1114חוף רחצה ונופש מוגן )שטדלר, 

ג'(. שובר הגלים בנוי משילוב של סוללת אבן ורשתות גביונים )ארגזי רשת פלדה ממולאים באבן -א' 21218)תמונות  
_________________________ 

ומחלוצי הטיס העברי, שנספה ”  ההגנה “התעופה על שם ֹדב הוז, סגן ראש עיריית תל אביב, מראשי תנועת העבודה, ממייסדי ארגון נמל  1.212
 2   821.21821.-בתאונת דרכים ב
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(. בעת בנייתו היה 1114מ' מעל פני הים, ועליו נוצק שביל מבטון המשמש כטיילת )שטדלר,    1קטנה(. רומו בסביבות  

מ'. השרטום הרחב בעורפו התפתח בתוך       120-1מ' בלבד מן החוף ועומק המים סביבו היה    211-שובר הגלים רחוק כ 

דונם )למעט שינויים עונתיים(. חול זה נגרע   21-מ"ק, והוא משתרע על פני שטח בן כ  20,111-נפח חולו כ –שנים  8-0

(. הים, 1112בחלקו הגדול לאורך מספר מאות מטרים מהחופים משני צדי השרטום, אשר הוצרו )יחזקאלי ושות',  

שהציף את החופים האלה, הטביע את שורת דרגשי אבן החוף שבקרבת קו המים המקורי ויצר בחופים האלה מפרצים 

שנים לאחר בניית שובר הגלים   6-', כ 2°71-( מעיד שחוף תל ברוך בשנות ה 2°76ג'(. ניר )21218צרים וארוכים )תמונה 

המנותק, היה רחב מהחוף הנוכחי. השינויים שנצפו עם הזמן בצורת וממדי השרטום הם בעיקר תוצאה של שינויים 

נכון לא תוכנן כראוי. שובר גלים, -(. שובר הגלים המנותק בחוף תל ברוך אל1114בעוצמתן של סערות החורף )שטדלר, 

שנועד לשפר חוף רחצה, צריך שְיַיֵצר בעורפו גוף מים רדוד ומוגן מגלים לרווחת המתרחצים. שרטום, שהתפתח בחוף 

 (2 720הרחצה והתחבר לשובר הגלים, מעיד על כשל תכנוני )פרק 

(. התרחבות נמל התעופה דב 21211' הראשונות )תמונה 2°01-אונת החול בפער הירקון השתמרה בחלקה עד שנות ה

מערביות של תל אביב )שיכון ל', רמת אביב החדשה ונופי ים( על שטח זה בשנים הבאות -הוז ובניית שכונותיה הצפון

מ' אורכה וכמה עשרות   2,001-כ   –הותירו רק את רצועת חוף שדה דב הצרה הכלואה בין מעגן רדינג לשרטום תל ברוך  

מ'   220-2מטרים רוחבה. רומו הטופוגרפי של החוף האחורי, היכן שטיילת תל ברוך סלולה, גבוה בדרום החוף כדי  

לרומה של רצועת החוף החולית )שפת הים( והוא עולה בהדרגה צפונה בגלל התרוממותו של רכס דור )רכס יחסית  

מ' מדרום  111-, כ26°0החוף(, הקבור מתחת לשפך הירקון וחוף שדה דב. רכס דור נחשף בצפון חוף שדה דב בקו רוחב 

לשרטום בחוף הרחצה של תל ברוך, והוא ממשיך וָגֵבַה צפונה. אגפו המערבי של הרכס גודד על ידי גלי הים והיה 

לפעמים הוא צולל מתחת לרצועת החוף   –מ'. הרכס גלי    8-למזקף שפל אך תלול, שגובהו בקטע חוף זה לא עלה על כ 

ושוב נחשף. יחידות הסלעים הנחשפות במזקפי שדה דב הן כורכר עליון )כורכר דור( מחופה בחמרת נתניה )חמרה 

עליונה(. טיילת תל ברוך שנסללה לאורך חוף שדה דב, הדשאים והצמחיה שנשתלו לאורכו ומגרשי החניה שנבנו עבור 

 הרוחצים בים החריבו את מזקף החוף, ורק קטעו הצפוני שרד.

שנה נאסף מידע רב מחוף שדה דב וקרקעית הים מולו על ידי חברת החשמל )יחזקאלי ושות',   01במשך כמעט  

( ובשנים 1120,  1128,  1120גלזר ושות',  -; גפן1121, 1122, 1121גלזר ושות', ; 111°, 1114, 1117, 1118גלזר, ; 1112

 Lia Marine Ltd., 2017; Ocean; 1127מחלקת המדידות,    –האחרונות גם על ידי עיריית תל אביב )עיריית תל אביב  

Science Ltd., 2013( .מידע זה מתאר במידה רבה גם את קרקעית הים מול חופים אחרים במרכז ישראל, שנחקרו פחות . 

; 82220חוף נטויים במבנה רעפי מדורג )פרק  -מ'( של דרגשי אבן   20לאורך קו החוף פרושים ְצָברים רחבים )עד  

חוף ישרה מאוד -(, שחלקם מצוי רוב הזמן מתחת לקו השפל. ושם הם יוצרים רצועה מקבילת 8221-ו 8221, 824תמונות 

מ'( נמשכים  0-6ו'(. שרטומות חול זעירים )21218מ' )תמונה  0-ג'( עד עומק כ-ב'21218מ' מהחוף )תמונות  61-1במרחק 

חוף מבצבצים מעל המים. רצועת הדרגשים רציפה כמעט למלוא אורכם של חוף שדה דב -מקו המים אל דרגשי אבן 

מ' מצפון לֹשרטום תל ברוך עולה רצועת הדרגשים המרועפים   170-ג'(. כ -ב' 21218וחוף הרחצה של תל ברוך )תמונות  

ד'(. גדמי כורכר שכיחים גם כן 21218חוף צפופה )תמונה -ונחשפת לאורך קו החוף )חוף תל ברוך הצפוני( כמחשופי אבן

החוף, ובולטים במבנם -לאורך חוף שדה דב. הם שאריות של חלקו המערבי של רכס דור שגודד, גבוהים מדרגשי אבן 

 המסיבי ובסימני מיסוס שעליהם.

הצטברו חולות בקטע “(  רדינג ” ' )השנים הראשונות אחרי הקמת בֵרַכת ההשקטה של תחנת הכוח  2°61-בשנות ה 

חוף שליט לכיוון דרום. אחרי -נכון בגלל שטף חול סמוך-מ' מצפון לברכת ההשקטה, אל 601-611-מ' ל 111החוף שבין 

מ' הימה(,   001-)עם שובר גלים חדש, המזדקר כ “  רדינג ד ” הרחבתה של ברכת ההשקטה, שנבנתה עבור תחנת הכוח  

, שבהן כיוון שטף החול השליט היה 2°°1-2°78, נגרפו ונגרעו חולות מקטע חוף זה, ובשנים 2°71-אשר החלה לפעול ב

מ' מזרחה בהשפעת ברכת ההשקטה החדשה. שעורי נסיגת החוף אינם   20-21-ככל הנראה לכיוון צפון, נדד קו המים כ

חופית -משמעותיים, וִהָצרּות )נסיגת( החוף התחלפה מדי פעם בהתרחבותו בגלל שינויים בכיוון הסעת החול האורך 

' שוב התהפכה המגמה, חולות הצטברו לאורך קטע זה והחוף התרחב )יחזקאלי 2°°1-(. בשנות ה1112)יחזקאלי ושות', 
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; מחלקת המדידות של עיריית תל אביב(. תחילה התרחב החוף מצפון לשפך הירקון עד הרצליה במשך 1112ושות',  

(. לימים הואטה התרחבות 1111מספר שנים כתוצאה מהעמקת שפך הירקון והטלת החומר החפור אל הים )צביאלי,  

החוף, הן מדרום לשובר הגלים של ברכת ההשקטה והן מצפונו, והתחלפה בנסיגתו בשעורים של כמה עשרות 

בקרקעית הים מול חוף שדה דב,   1118סנטימטרים בשנה. הניטור השנתי השיטתי שחברת החשמל מבצעת משנת  

+ מ' 2פעם הצטברות חול ופעם גריפה בשעורים של   –של הצרת החוף בתקופה זו “ מעורבת”מצביע גם הוא על מגמה 

(. 1120,  1128,  1120גלזר ושות',  -; גפן 1121,  1122,  1121גלזר ושות',  ;  111°,  1114)גלזר,    1118מ' מאז שנת   -6עד 

החוף החשופים בדרך כלל צוברים חול וממתנים מקומית את שעורי הנדידה של קו החוף בקרבתם. שוב, כל -דרגשי אבן

 –החוף הטבועה מהחוף  -השינויים שנמדדו במיקומו של קו החוף אינם משמעותיים. מרחקה המרבי של רצועת אבני 

 מציין ככל הנראה את שעור ההצפה המרבי של חוף שדה דב מאז היווצרותם.  –מ'  61-כאמור, כ

גם השפעתו של שרטום תל ברוך על חוף שדה דב מדרומו )ועל חוף תל ברוך הצפוני מצפונו( מקומית: כאמור לעיל, 

מ' ויצירת מפרצים קעורים ארוכים )תמונה   170-מ' )שעור מרבי( לאורך כ   01-10היא ניכרת בהצרת החופים כדי  

 ג'(.21218

שנה( נרפאו זה  00שנה( ושרטום תל ברוך )מאז  87השיבושים האפשריים שגרמו ברכת ההשקטה )מאז בנייתה לפני 

מכבר: הושג שיווי משקל במאזן החול לאורך חוף שדה דב, ומורפולוגית החוף הנוכחית נשמרת באיזון דינאמי     

(steady state)  (020222למעט השפעה זניחה של עליית פני הים )פרק 

א'(. הסלעים הטבועים הם סלעי כורכר בעלי תבליט 21218קרקעית הים מול חוף שדה דב סלעית מאוד )תמונה  

(. למעט כמה שקעים 227; תמונה 2ה'(, שנותרו אחרי גידוד מחציתו המערבית של רכס דור )פרק 21218מחוספס )תמונה 

מ'(, המשתרעת כמעט מקו   411-811-שנתמלאו בחול וסילט, מחשופי הסלע רציפים, והם נמשכים כחגורה רחבה )כ 

מ' ממנו, אשר תופסת את מרביתה של קרקעית הים הרדודה מול חוף שדה דב.  011-מ' במרחק כ 820-0החוף עד עומק 

התבליט החדודי של מחשופי הסלעים מַחספס מאוד את קרקעית הים, אך הוא שפל למדי והבדלי הגובה בדרך כלל אינם 

חוף אחדות, שבולטות מעט מסביבתן ורוחבן משתנה, נמשכות למרחקים -מ'. רצועות סלעים מקבילות   2עולים על  

שונים. שטחים נרחבים של קרקעית הסלע מכוסים בשכבה דקה של חול שאת עובייה לא ניתן היה לאמוד בקידוחי 

ב'(. עוביים -א' 21218)תמונות   (Lia Marine Ltd., 2017) מרין -, שבוצעו על ידי חברת ליה pricking) –שטיפה )דיקורים 

מ' ממערב לחלקו הצפוני של גוש הסלעים החשופים. בדרומו   0מ' בשקעים הקרובים לחוף, ואינו עולה על   2מגיע עד 

מלוכדים מתעבה -של תחום זה מעמיק מצע הסלעים כלפי השקע הסטרטיגרפי של פער הירקון, וכיסוי הסדימנטים הלא 

 מ' ויותר. 6-הצוק עד כ

כיסוי המצע הסלעי בחול וחשיפתו מתרחשים כל העת ללא הפסקה כתוצאה מפעולת גלים וזרמים. מפות ֶהפֵרשיּות 

, 1118)מפות דיפרנציאליות( שנתיות בין מפות בתימטריות מסתיו של שנה אחת לסתיו של שנה קודמת מאז סתיו  

(, 1280⁰  –מ' )שיפוע הקרקעית הממוצע    10שחברת החשמל מדדה בתחום שבין חוף שרתון לחוף תל ברוך עד לעומק  

מ' בקטעים   5220-2מצביעות על הפרשים שנתיים קטנים בעוביו של אותו כיסוי על סלעי הקרקעית, בדרך כלל עד  

מ' בין מעגן רדינג לֹשרטום תל ברוך   21-מ' ולאורך רצועת סלעים חשופים בעומק כ  7-קצרים לאורך החוף עד עומק כ

 (2 1120, 1128, 1120גלזר ושות', -; גפן1121, 1122, 1121ושות', ; גלזר 111°, 1114גלזר, )

חוף, המרוחקת עד             -רכס דור שב ומתרומם מצפון לשפך הירקון, ונמשך כשורת גבעות מאורכות מקבילות 

מ' מקו המים, לאורך כל קטע החוף מקצהו הצפוני של חוף שדה דב עד תל מיכל. קטע הרכס הדרומי, המכונה  101-111

)מעט צפונה מֹשרטום תל   21°700מ' מקו רוחב    2,811-מ', נמשך לאורך כ   011-כאן חוף תל ברוך הצפוני, שרוחבו כ 

. Sea and Sun)אזור החוליות הצפוניות ביותר, שנותרו בתל אביב(, מעט דרומה ממתחם    201110ברוך( עד קו רוחב  

רוקטי בשמו הערבי, נ"צ -תל א   –  21220מ' )תל ָרקית   01-לאורכו מתנשאות בעורפו פסגות הרכס לרומים עד כ 

_________________________ 

בתל רקית ובגבעות שמדרומו נמצאו שרידים של מחנות אדם פרהיסטוריים משלהי התקופה הפליאוליתית העליונה וכן מהתרבות .21 11
(. המוצב התורכי ששכן בפסגתו, אשר נכבש במלחמת העולם 111.הכבארית של תחילת התקופה האפיפליאוליתית )חלאילה ושות',  

 2 111.הראשונה, הוסב לבסיס צבאי בתקופת המנדט הבריטי. בסיס זה ִשמש את צה"ל עד שנת 
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מ'(, ומשם צפונה הן   02, הוא הגבוה שבהן,  2012221271486

מ'. חזיתו המערבית של הרכס   10-ל   20מתנמכות לרומים שבין  

( °81 -שגודדה יוצרת צוקי חוף תלולים )שיפועים תלולים מ 

מ'(, שבהם נחשפות רוב יחידות   20-21בעורף החוף הצר )עד  

הסלע הבונות אותם. שטחו הגבעי של רכס זה, שנותר במצבו 

הטבעי, הופר מאוד עקב נסיעות של רכבי שטח, שהעמיקו 

והרחיבו ערוצים טבעיים ומלאכותיים שיורדים מערבה בחזית 

הצוקים המערבית, חרצו ערוצים חדשים רבים בגב הרכס המזרחי 

המתון ובמרזבה המקבילה לרכס ממזרחו שיורדת דרומה, 

והשמידו צמחיה טבעית שכיסתה חלקים גדולים מפני השטח. 

הערוצים האלה מעמיקים ומתרחבים עם הזמן, ודרכם נסחפים 

הימה נפחים גדולים של הסדימנטים הדטריטיים המכסים את 

 (212102-ו °204, °20°; תמונות °2722האזור )פרק 

צפונה לחוף תל ברוך ממשיך צוק השרון בקו ישר לאורך חוף 

מזרח עד תל מיכל. חוף הצוק, הידוע -263-2°-הצוק בכיוון דרום

או החוף הירוק, הוא הצפוני בחופי תל  Country Club-גם כחוף ה

אביב. אורך חוף הצוק, הכולל גם את החוף הנפרד וחוף הסירות 

ק"מ. חוף זה, שבעבר היה בתחום  128-מדרום למעגנת הרצליה, כ

זה, שבעבר היה בתחום השיפוט של עיריית רמת השרון, הועבר 

לידי עיריית תל אביב. החוף שלמרגלות הצוק הוא חוף רחצה, 

שבו מבני שרותים, מסעדות וכיו"ב. כאמור לעיל, לאורכו נבנתה 

טיילת המתחברת דרך חוף תל ברוך לטיילת תל אביב בגשר מעל 

מעגן רדינג. הצוק שבעורפו של קטע חוף זה הוא מדרגה נמוכה 

(, שבתחום 27811מ', קו רוחב    01מ' מעל קו הסערות, אך היא מגיעה לגובה ניכר בתל מיכל )   21-0למדי, שגובהה  

( לאורך מרבית °21, נחשפות כל חמש יחידות הצוק )פרק  (. אף שהוא נמוך 21216השיפוט של עיריית הרצליה )תמונה  

החורצים   V-ק"מ, מרובים הערוצים דמויי ה   7-קטע החוף מפער הירקון עד תל מיכל. לאורך קטע זה, שאורכו פחות מ 

מ', ועשרות רבות נוגסים בשפת הצוק למרחקים יותר   01מהם מנקזים את עורף הצוק למרחק העולה על  11-בו. יותר מ

קטנים. בכל המקרים ניתן ליחס את יצירת הערוצים לגורם אחד בלבד: חשיפה של שפת הצוק לנגר עלי כתוצאה 

(. בצוק עצמו בוצעו °2722מסילוקו של כיסוי החול הרבוד, ובמקרים רבים גם מכריה של בורות חמרה בעורף הצוק )פרק 

( ומלון מנדרין מצפונו, 27186)קו רוחב    Sea and Sunשינויים רבים של מדרוג וחתירה בקרבת מתחם המגורים  

והמורפולוגיה הטבעית שובשה. הרכס, אשר נחפר לחלוטין באזור מוצאו לים של מפעל הביוב האזורי מיד מצפון 

 , Sea and Sunשוקם על ידי מילוי מלאכותי בחול, אך הוא שוב מותן בעת בנייתו של מתחם ,   Sea and Sunלמתחם 

דונם בעורפם של חוף תל ברוך וחלק   °11,2-המים. השטח, שמשתרע על כ מ' מקו    40שכיום פולש מערבה למרחק  

יחידות דיור וכן שטחי תעסוקה, מסחר ומלונאות(, ומתוכו   21,111-מחוף הצוק שבהמשכו מיועד לבניה מסיבית )כ 

; תכנית 0711החוף והקמת פארק חופי לשמירה על ערכי הנוף והטבע )אתר תכנית  דונם לפיתוח רצועת   011-הוקצו כ

 החוף יהיו חלק מן הפארק, ועליהם תיסלל טיילת עליונה.(. צוקי 1111, 0711פיתוח פארק החוף תא/

(. כל יחידות הכורכר נחשפות 21216בלט מאוד בסביבתו קודם לבנייתה של מעגנת הרצליה )תמונה    21226ל מיכל ת 

מ' בולטים בתוך יחידת החמרה העליונה   220-שחורים בעובי עד כ -בצוק שגודע אותו במערבו. קרקעות בצה אפורים 
_________________________ 

מקאל. ככל הנראה העניקה ועדת -שם העיר המקורי אינו ידוע. שם התל בערבית היה מכמיש, ןאפשר שהוא נגזר משם האל הפניקי רשף  1.211
 “(.טבע ונופים בישראל”עקב הצליל הדומה של השמות )אתר  –תל מיכל  –השמות הממשלתית לאתר את שמן הנוכחי 

 

חוף צר מאוד  –חוף תל ברוך הצפוני 2 1.2.1תמונה 
חוף ובעורפו צוקים גבוהים. רכבי -משופע בדרגשי אבן

שטח חרצו והפרו את הסדימנטים המכסים את מורדות 
הרכס המזרחיים והשמידו צמחיה טבעית שכסתה 

 – 1922אותם )מתוך תכנית פיתוח פארק החוף תא/
 (2 2.2.מסמך הגנה על המצוק, 



733 

; 2°7°בתל, ומצויים גם כן על פני הכורכר העליון מדרום לתל וממלאים ערוצים בין גבעות הכורכר מסביבו )בקלר,  

(Bakler, 1978, 1979 תל מיכל הנו אתר ארכיאולוגי גדול, שבו נחשפים שרידים ארכיאולוגיים שלא ברצף החל מהמאה .

, 2°42קשר עם ממלכת החיקסוס במצרים( עד לתקופה המוסלמית )הרצוג,    –לפנה"ס )תקופת הברונזה התיכונה   28-ה 

2°46  ;(Herzog, 1986, 2001; Gifford et al., 1989 ככל הנראה, שכנה בתל מיכל עיר קטנה, אשר בראשיתה שמשה .

כתחנת מסחר מקומית לטובין שיובאו ממצרים ומקפריסין. שיאה של התפתחות העיר היה בתקופה הפרסית, שבה היא 

ק"מ צפונה   8דונם, אך חשיבותה ירדה והיא התנוונה בד בבד עם התפתחות אפולוניה, השוכנת   611-השתרעה על פני כ

בתקופה ההלניסטית שמש אזור תל מיכל לגידול כרמים ותעשיית יין. החשמונאים, שכבשו את (2  2128ממנה )פרק  

ממערכת ההגנה של ממלכתם לאורך נחל הירקון. בתקופה הרומית המקום, הקימו בו מבצר, שהיה ככל הנראה חלק  

המוקדמת, עד לכיבושה של יפו בידי הרומאים, ִשמש המבצר להגנה על הנתיב הימי המזרחי של הובלת דגנים ממצרים 

, בנו בתל 7-המוסלמים, שכבשו את הארץ במאה ה (2  20202021)פרק    (Herzog, 2001)לרומא, שהתנהל לאורך החופים  

(, 21281; תמונה  2228חלק ממערך הגנת החופים שלהם מפני הצי הביזנטי החזק )פרק  “(,  מחראס )” מגדל תצפית  

 .(Brandfon, 1989: 195-197)ששרידיו נחשפו בחפירות ארכיאולוגיות בראש התל 

, אך  (Herzog, 2001)הממצאים הארכיאולוגיים מעידים על סחר ימי אינטנסיבי שהתנהל בתל מיכל בשנות קיומה 

(. אין עדויות לקיום נמל 12021כרבים ממעגני ארץ ישראל בים התיכון גם מקום נמלה של העיר מעולם לא נתגלה )פרק  

נכון היה זה נמל פתוח -אל 2  (Grossman, 1995, 2001)בנחל גלילות, הנשפך אל הים מדרום לעיר, כהצעתה של גרוסמן 

 (2220212כנמלה של אשקלון )פרק 

' לאורכו של קטע חוף זה שונו מאוד את פניו, אך מתארו 2°01-בעקבות בניה של מבני חוף רבים מאמצע שנות ה 

הקווי נותר בעינו. כיום מצוי תל מיכל בעורפה של מעגנת הרצליה כשהוא מגומד על יד בנייניה הגבוהים )תמונה 

“ חוף הנכים ” לשעבר    –(. צוקו יוצב )למעט סחיפה במדרונו המערבי( באמצעות קירות ועמודי בטון, למרגלותיו  21217

נסלל כביש, בשיפוליו המזרחיים עוברות דרכי עפר ובסביבתו פזורות ערמות רבות של פסולת בניין,   –בהרצליה  

 שקבלנים ובנאים שפכו בניגוד לחוק.

' הועלה הרעיון לבניה של איים מלאכותיים על מפתן היבשת הרדוד מול חוף תל 2°61-כבר החל מאמצע שנות ה 

ע בפתרון מצוקת הקרקע בעיר, ובשנים  התבצע במשותף על ידי ממשלות ישראל והולנד סקר  2°°7-2°°°אביב כדי לסֵיִ

אשר בדק אם מצויים במפתן היבשת הישראלי חומרי מילוי בכמות מספקת ובאיכות מתאימה “, ֵמיָזם איים מלאכותיים” 

מ'   2,111עד    411קמ"ר, במרחק של    2מ' מעל פני הים ושטחו    °לבנייתם )נפח חול המילוי הנדרש לבניית אי שמפלסו  

מיליון טון סלעים ואבן נדרשים לבניה של סוללת   21-מלמ"ק, ועוד כ   01-מ', הוא כ   11-ל   26מהחוף, בעומקי מים בין  

מגן ֶהקפית(, ואת ההשפעות הסביבתיות של בניית איים )אפשרויות פגיעת האיים בסביבה, פגיעותם, ואמצעי ההגנה 

אי ריבועי בודד, קבוצה   –. נבדקה השפעתן של כמה צורות איים חלופיות  (Artificial Islands Project, 1998)הדרושים( 

על החוף   –מ' מהחוף    1,111-2,101חוף )שדה תעופה( במרחק  -של כמה איים מרובעים ואי שצורתו רצועה מקבילת 

שבעורפם. איים כאלה כמוהם כשוברי גלים מנותקים גדולים: תוך מספר שנים יצטברו הסדימנטים כבליטת חוף רחבה 

חופית ותביא לסחיפת חול -וגדולה )ֹשרטום( לאורך החוף שבעורף האיים, אשר תחסום את הובלת הסדימנטים האורך 

 (1212211212.בקלר, ‘ . תל מיכל קודם לבנייתה של מעגנת הרצליה )צילום: נ1.2.2תמונה 
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(. כדי למנוע זאת יהיה צורך בהזנת חול מלאכותית לחוף זה ובחפירה ושאיבה 726; תמונה  720מהחוף שמצפונה )פרק 

 (72202מתמידות של חול מעברו הדרומי של המחסום אל עברו הצפוני )תמונה 

תל מיכל(, ושל -תאורן של מעגנת הרצליה, אשר נבנתה בחוף שבחזית תל מיכל )קצהו הצפוני של קטע חוף תל אביב 

 2 2128התמורות שהיא חוללה בקטעי החוף מדרומה ומצפונה ניתן להלן בפרק 

 

 פולג-. חוף הרצליה2128

. רכסי 24611עד פער פולג בקו רוחב    27864ק"מ, מתמשך ממוצא נחל גלילות בקו רוחב   2220-קטע זה, שאורכו כ

מגדים ודור מתמשכים בהקבלה לקו החוף ולצוק השרון, כאשר רכס מגדים הוא רצועה גלית של גבעות במרחק      

מ'(  211-מ' מהחוף, ורכס דור נגדע על ידי צוק השרון קרוב לשיאו, או מעט מערבה )על פי רוב פחות מ 2,611עד  2,111

מן השיא. המרזבה בין הרכסים הנה שטוחה עד גלית, בלתי מנוקזת והיא ְרפּוָדה בקרקעות, שמוצאם בחמרה העליונה 

מתקיימות שלוליות עונתיות )שלולית געש ובריכת געש(,   2411-ו   2424(. בקווי הרוחב  122°ובצות מקומיות )תמונה  

ק"מ מדרום לפער פולג(, נוטה רכס מגדים   0-)כ   2487-ו   2408דונם. בצפון קטע חוף זה, בין קווי הרוחב   01-ששטחן כ

מערבה ונצמד לרכס דור, ושני הרכסים מתמשכים קמעא צפונה )גבעת וינגייט( עד שהם צוללים ונעלמים כביכול מתחת 

 לפער פולג. 

צוק השרון, אשר צולל מתל מיכל ונעלם מתחת לרצועת החוף באזור המוצא של נחל גלילות, שב ומופיע מיד 

( אין גובה 2760מצפונו, באזור המלונות של חוף הרצליה. הצוק מתרומם כלפי צפון: עד הרצליה ג' )בערך קו רוחב  

מ', אך מכאן ואילך, עד פער פולג, הוא מופיע כחומה קווית רצופה, שגובהה נע על פי רוב בין     11-21הצוק עולה על  

(, אשר שומרת על 24061מ' בקו רוחב    84מ'; שיאו הגבוה ביותר של הצוק הוא   81מ' )עם שיאים העולים על  00-ל 11

ב'(. גם כאן ניתן להבחין בקטעי צוק, אשר 227מזרח )תמונה  -243-מזרח לדרום -223-מתאר קווי, שכיוונו נע בין דרום 

מ'. ראוי לציין את חוף תל   61-11-מ', הקעורים כ   1,811עד    111-קטעים, שאורכם מ  20-כ –חזיתם קעורה כלפי מערב 

, שהוא קמור כלפי מערב: בליטה לאורך קטע חוף, 27471וקו רוחב  27788קטע חריג בין קו רוחב  –ארשף )אפולוניה( 

צוק תל ארשף שבקצה הקמר, אשר  (Galili et al., 2018)לדעת גלילי ושות' מ' הימה.  41מ', המזדקרת עד  2,011שאורכו 

מבצר צלבני שחומותיו המערביות בצד הים   –מ' הימה מהחוף בסביבתו הקרובה, הנו צוק מלאכותי    01-11בולט כדי  

 א'( הגנו עליו מפני גידוד הים, שִכָלה את הצוקים באגפיו.°221)תמונה 

צוק השרון, אשר צולל מתל מיכל ונעלם מתחת לרצועת החוף באזור המוצא של נחל גלילות, שב ומופיע מיד 

( אין גובה 2760מצפונו, באזור המלונות של חוף הרצליה. הצוק מתרומם כלפי צפון: עד הרצליה ג' )בערך קו רוחב  

מ', אך מכאן ואילך, עד פער פולג, הוא מופיע כחומה קווית רצופה, שגובהה נע על פי רוב בין     11-21הצוק עולה על  

(, אשר שומרת על 24061מ' בקו רוחב    84מ'; שיאו הגבוה ביותר של הצוק הוא   81מ' )עם שיאים העולים על  00-ל 11

ב'(. גם כאן ניתן להבחין בקטעי צוק, אשר 227מזרח )תמונה  -243-מזרח לדרום -223-מתאר קווי, שכיוונו נע בין דרום 

מ'. ראוי לציין את חוף תל   61-11-מ', הקעורים כ   1,811עד    111-קטעים, שאורכם מ  20-כ –חזיתם קעורה כלפי מערב 

)קו החוף התוחם את הגן הלאומי ים אפולוניה(,   27441וקו רוחב    27788קטע חריג בין קו רוחב    –ארשף )אפולוניה(  

 –מ' הימה ובָקֵצַה תל ארשף    41מ', המזדקרת כדי    2,011-שהוא קמור כלפי מערב: בליטה לאורך קטע חוף, שאורכו כ 

( חומותיה המערביות של עיר 1124ב'(. לדעת א' גלילי )מידע בע"פ, יולי  21214מ' )תמונה   01-11צוק בולט הימה כדי 

המבצר הצלבנית אפולוניה בראש צוק תל ארשף צוק תל ארשף, אשר מַדְפנות את מורדות הצוק בצד הים )תמונה 

 א'(, הגנו עליו מפני גידוד הים, שפגע בצוקים באגפיו והותירוהו ככף קטן. °221

, המנקזים אזורים קטנים בעורף הצוק )תמונה V-בקטעים אלה מופיעים בפני הצוק מספר ניכר של ערוצים דמויי 

. לאורך כעשרת הקילומטרים שבין מרכז חופו 2°21(. תופעה זו נמשכת גם מצפון לפער פולג, עד סביבות קו רוחב °217

מ'(. בחלקם הגדול אלה ערוצים   281-ערוצים )צפיפות ממוצעת: ערוץ אחד ל  71-של נוף ים לפער פולג פרוצים בצוק כ

שתחילתם בכריית החול הרבוד בעורף הצוק ובחשיפה ו/או שבירה מלאכותית של דרגש הקלקארניט בראשו )בייחוד 
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(. הגדולים שבהם התפתחו כתוצאה מחפירה ופריצת דרכים, היורדות אל הים °281בקטע בין געש לפער פולג( )תמונה 

(. עם זאת, קיימים מספר ערוצים ביניהם, אשר הסיבה לתחילת ֵערוצם אינה °204)ארסוף, שפיים, געש, וינגייט( )תמונה 

ברורה, שכן כיום אין להבחין בחשיפה מלאכותית שתרכז נגר עלי ותגרום לסחיפה. יתכן וערוצים אלה, שהם צעירים 

ותלולים ביותר, התהוו כאשר הצוק הנסוג מזרחה החל לקטוע את חלקו העליון של המדרון המערבי של רכס דור, ובו 

ראשים של רשת הניקוז. הגדלת השיפוע של התעלות התחיליות הפך אותן למסלולי גלישה והתמוטטות מואצים. במלים 

אחרות: נסיגת הצוק יתכן והשפיעה על מערכת הניקוז העליונה באופן אנלוגי להורדה מהירה של מפלס הבסיס. פרט 

לבודדים, מתחילים כל הערוצים האלה עשרות מטרים אחדים מזרחית לשפת הצוק, ואף לא אחד מהם מנקז את המרזבה 

המערבית שבין רכסי דור ומגדים. רובם מסתיים במרגלות הצוק, ובעונת גשם הם בונים מניפות חול קטנות בנפח מטרים 

(. סך כל החומר הנסחף דרך ערוצים אלה הנו °216מעוקבים בודדים, אשר נסחפות על ידי הגלים הלוחכים )תמונה  

 (°28212מבוטל לעומת נפח דרדרת הגזירה וההתמוטטות מפני הצוק )פרק 

( לפער פולג היא הצרה ביותר לאורכו של צוק 27418רצועת החוף בין שרידי מצודת ארסוף )אפולוניה, קו רוחב  

מטרים ספורים בין קו השפל לבסיס הצוק. זהו גם הקטע הגבוה ביותר )בממוצע( של הצוק. ראוי עוד לציין כי  –השרון 

(, התקיים מרבץ של חצץ 1221)תמונה    1121-לאורך מרביתו של קטע זה, עד לכיסויו בסוללת מגן להגנת אפולוניה ב 

חוף ברצועת -(, ורצועה של אבן 827; תמונה  82228וחלוקים שאירי גס )רסיסי כורכר למינרי( בכל רצועת הליחוך )פרק  

ֵארעּו גלישות גדולות לאורך הצוק בקטע הנ"ל   2°48-2°42. בעונות החורף  2420עד קו רוחב    2741הגאות, מקו רוחב  

(, אולם מרבית הדרדרת של גלישות אלה נסחפה עוד באותה עונה, וכעבור שנה כמעט ונעלמה. גלישות °21)תמונה  

, וסינרי הדרדרת שלהן עדיין 1111-גדולות בצוק נוף ים שמצפון לאפולוניה ארעו גם כן בעשור הראשון של שנות ה 

 מ'. 0-2מצויים למרגלותיו. חלק מן הגלישות החל מדרגש הקלקארניט, ואלה גרמו לנגיסות מקומיות בצוקים בשעור 

, תל ארשף )אפולוניה( וחוף השרון בין געש למכללת וינגייט )בשני האחרונים גם 21227רכסי הכורכר בסידנא עלי 

 רצועת החוף שבחזיתם( הם גנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות חופיות. 

 בקטע החוף המתואר ניתן לציין תופעות מיוחדות )מדרום לצפון( כדלקמן:

 מ', גובהה עד   120-220ע'רבי( מנקז את המרזבה של הרצליה באמצעות מנהרה רחבה ) -נחל גלילות )בערבית ואדי אל

מ' ברכס הכורכר. בעבר ניקזה המנהרה, אשר נזנחה בתקופה   2°1מ'(, שנחצבה בתקופה הביזנטית לאורך    22°

בפי הצלבנים(   (Lac de Catorieאו ִבְרֵכת קטוריה  “(  הִבצה ” אל באסה )בערבית    –המוסלמית הקדומה, מי בצות  

(. 2°°0, זורמים מי גשמים בצינור שהונח לאורכה )צוק ואיילון,  2°10-וכיום, לאחר ניקויה ב   –(  122°)תמונה  

(, ובו 2786מסרף( באוכף של רכס דור )קו רוחב  -מהמנהרה יוצא נחל גלילות בתעלה מלאכותית )שמה הרבי אל 

(. אורך נחל גלילות, היחיד 2°7°)בקלר,  1יחידת החמרה העליונה עבה במיוחד, חרסיתית ביותר, ובסיסה נמוך מרום 

 ק"מ והוא נשפך אל הים מיד מצפון למעגנת הרצליה. 1-מערב, פחות מ-מנחלי השרון שזורם לדרום

(. הצוק 2767התרוממות כללית של כל יחידות הסלע בחוף הרצליה, ממוצא נחל גלילות עד נוף ים )סביבות קו רוחב    •

 נמוך יחסית ופרוץ לסרוגין על ידי דרכים היורדות לחוף ועבודות פיתוח ובניה. 

  ( עם חפיר גדוע מצפונה ודרומה, ומערכת ביצורים שנתמוטטה 20-החורבות של מצודת ארסוף הצלבנית )המאה ה

(. כאמור לעיל, סוללת מגן מסיבית מאבנים גדולות נבנתה 2121°-ו 21214א', °221א', 8224עקב נסיגת הצוק )תמונות 

 (2121°2להגנתן )תמונה 

  שטחים נרחבים מופרים עקב חפירות 27°01-ו 27417בתחום מפעל תע"ש הנטוש בראש צוק נוף ים, בין קווי הרוחב ,

והקמת סוללות, מבנים ומתקנים שונים בעבר. הקרקע, שזוהם מאוד במשך שנות פעילותו הארוכות של המפעל, 

 טופל עד כה באופן חלקי ובזמן הנוכחי לא ניתן להשתמש בו.

________________________ 

עוליים, -( בעיני המוסלמים לזכרו של עלי בן 11191/19919לאחר כיבוש אפולוניה על ידי הממלוכים נתקדש המקום )ראש הצוק בנ"צ    1.219
. מסגד סידנא עלי )גם חרם סידנא עלי, ובעברית: המקום הקדוש 1191-טאב, שנפל בקרב עם הצלבנים ב ‘ ח -מצאצאי החליף עומר בן אל 

חרם, ששכן -. המסגד ובית הקברות המוסלמי העתיק לידו שימשו את הכפר אל 18.1וצורתו הסופית עוצבה בשנת  1291-אדוננו עלי( הוקם ב
 )1112.יוסף, -; בן1899לידו עד מלחמת העצמאות, אשר התפרנס ממכירת אבטיחים )וילנאי, 
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, מדרום ומצפון ליישוב ארסוף שעל ראש הצוק, המנקזים 24100וקו רוחב   27°06ארוכים יחסית בקו רוחב  V-ערוצי  •

אוכפים ברכס דור. בערוצים אלה נפרצו דרכי ירידה וניקוז לחוף. סחיפה וחתירה על ידי נגר עלי יצרו בהם נקיקים 

 (°2042-ו °20עמוקים תוך שנים מועטות, אשר עומדים למשוך אליהם את ניקוז המרזבה המערבית )תמונות 

בתיו הקיצוניים של היישוב ארסוף מצויים בקרבה מסוכנת לצוק. צינורות ובורות הניקוז ואדמת הגנים שבחזית    •

הבתים נסחפים במורדות הערוצים על אף מדרגות האבן וקירות הבטון שנבנו כדי למנוע את הסחיפה. בהמשך 

מערב הישוב, והוא -הסחיפה ֵיָחֹשפּו יסודותיו של קיר מגן מבטון, שנבנה כדי להגן על הבית הקיצוני שבצפון 

 יתמוטט.

. כאן הוסר ראש הצוק עד הפליאוסול החיוורין. בשטח המגורד התפתח ניקוז 2412שטח מגורד ומגולח בקו רוחב     •

 , המגיעה אל פני הצוק. (badlands)פרוע ומערכת בתרונות 

במקומות שבהם מי הניקוז יוצאים בשפת הצוק נוצרו מרזבי סחיפה עמוקים, אשר ביחידת הכורכר העליון הרך יחסית   •

 (°2072משפך )נוף ים, מדרום לוינגייט( )תמונה -מתרחבים למכתשים דמויי

ובהם דרכי עפר, היורדים מקבוץ געש לחוף. כיום אין אפשרות לראות   2427-ו   2420שני ערוצים ארוכים בקו רוחב    •

שפיים -אם הם טבעיים או מלאכותיים במקורם. שולי הערוצים סחופים בצורת בתרונות. אלה והערוצים שבארסוף 

 הם ארבעת הערוצים הגדולים ביותר החתורים בצוק השרון.

 סדרת עמקים תלויים בצוק ממערב לקיבוץ געש.  •

(. ארובות אלה גודדו, °20ארובות סחיפה עמוקות ביחידת הכורכר התחתון בחזית הצוק בין געש לוינגייט )תמונה     •

 1111-2°°02וברובן נעלמו בשנים 

 )בין געש ליקום(, אף אלה במקום בו החמרה התחתונה נחותה. 2407בסביבות קו רוחב  V-קבוצת ערוצים דמויי  •

. ערוץ זה, וזה שמצפונו, חותרים דרך הכורכר העליון במקום שהחמרה התחתונה 24071ערוץ מסועף גדול בקו רוחב   •

 מתקערת כלפי מטה.

 שאירי בעורף הצוק, ושרידים של פרצה מלאכותית כלפי החוף.“ אי”עם  240°0ערוץ כפול בקו רוחב   •

, שמגיע לרצועת V-, הנגרם על ידי קער בלוח הקלקארניט המנוקז על ידי ערוץ דמוי 2487אוכף באזור קו רוחב     •

 הליחוך.

פער פולג, ממוצא נחל גלילות עד תל ארשף )אפולוניה(, השתנה מאוד -קו החוף בדרומו של קטע חוף תל מיכל 

מ' מהחוף, בין קווי  411-(. המעגנה בנויה לאורך כ21217)תמונה  2°°1-2°°1בעקבות בנייתה של מעגנת הרצליה בשנים 

מ' הימה, משנה כיוונו   811מ', מזדקר    411. שובר הגלים הדרומי הראשי של המעגנה, שאורכו  27861-ו 27040הרוחב 

 חוף העיר הרצליה הקרוב למעגנה מצפונה מוגן על ידי שלושה שוברי –מעגנת הרצליה: )א( מבט מדרום  1.2.92תמונה 
 (;.112.2.22צביאלי, ‘ גלים מנותקים ונשמר, אך חופה הצפוני הרחוק מהמעגנה נסוג )צילום: ד

 Google Earth, .1212.212)2(א אנכי של המעגנה ושלושה שוברי הגלים המנותקים “)ב( תצ

 ב

 תל
 מיכל

 א

 תל  מיכל
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(. שובר הגלים הראשי הוא 1111מ'( )צביאלי,    011-מ', ומרחקו מן החוף כ   6ונמשך צפונה במקביל לחוף )עומק קצהו 

טון ליחידה לאורכו            21מבנה רובד אבנים מצופה בשכבת שריון עשויה מיחידות דולוס מבטון בלתי מזוין במשקל  

+ מ' ולאורכו 020מ', רום קדקודו    7טון ליחידה בראשו. עומק המים המרבי של שובר הגלים היה בזמן הבניה    26-ו 

(. שובר הגלים המשני הצפוני 1114מ' )שטדלר,    8+ מ' דרך מרוצפת בלוחות בטון טרומיות, שרוחבה  8נסללה במפלס 

מ'. המעגנה משתרעת על שטח של     211-מ' לים. רוחב פתחה של המעגנה, הפונה צפונה, כ   811של המעגנה מזדקר  

דונם שטח ציבורי   °°-דונם מים מוגנים, ו   216דונם חוף ים בנוי )טבעי ומיובש(,    200דונם, הכולל, בין השאר,    820

(. כבר בעת בניית המעגנה הצטבר חול רב בחוף 2°°°המיועד לגינון, חניה ושימור אתר תל מיכל בעורפה )האן ושות',  

(. חלק מחול זה שימש לייבוש הים ולבניית המעגנה, 2°°1-מדרומה )מקור חלק מהחול בהעמקת שפך נחל הירקון ב 

. רק מעט מהחול עקף את המעגנה, ונזק גדול נגרם לחוף המורעב 2°°1-2°°2וחלק אחר נסחף בעקבות הסערות בחורף 

 Nairn and Baird, 1966;1110; דרור, 2°°4; צביאלי ושות', 1111; צביאלי, 2°°6; רון, 2°°8מחול שמצפון לה )ליבלר, 

(Rosen, 1998b; Zviely et al., 2000; Klein and Zviely, 2001 חוף, שאורכם -. שלושה שוברי גלים מנותקים מקבילי

מ'( נבנו במרחק           011-מ' )אורכם, כולל זה של זה של המרווחים המפרידים ביניהם, כ   41-ו   211,  201מדרום לצפון  

חוף הנכים בשפך נחל גלילות וחוף   –מ' מן החוף מצפון למעגנה כדי ללכוד חול ולשמר את החוף. חוף זה    111-כ 

מ' בעורף שוברי   °1-211אמנם התרחב מאוד )   –(  27088מ' אורכו )עד מלון דניאל, קו רוחב    001-אכדיה בעורפם, כ 

מ' במפרצים הסהרוניים שביניהם(, אך בגלל השפעתה השלילית הגדולה של המעגנה למרחק ארוך   71-00הגלים,  

מאורך החוף שמצפונה ומיעוט החול העוקף את המעגנה לא הצליחו הֹשרטומות, שהתפתחו בעורף שוברי הגלים )חוף 

מ'   2,011-אכדיה(, לחבור אליהם במשך זמן ארוך על אף קרבתם לחוף. רצועת החוף שבין המלונות דניאל והשרון, כ 

מרוחבה המקורי לפי צביאלי ושות'   003-80מ' )   2720עד    21-ב   2°°7(, הוצרה עד  27620מצפון למעגנה )קו רוחב  

מרוחב רצועת החוף, לפי החוקרים האחרים המצוטטים לעיל(, וקיימות   61-813-מ', או כ   01-11המצוטטים לעיל;  

ק"מ מהחוף שמצפון למלון השרון )חוף זבולון וחוף השרון( וגידוד ניכר  0-1עדויות לחתירה חזקה וסילוק חול לאורך 

(. נוסף על אלה ִנַדֵקק מעטה החול, המכסה את קרקעית הים שממול לחופים האלה, 21217של הצוקים בעורפו )תמונה  

(, והמערבולות שנוצרו סביב השקעים, שהתפתחו בה וחשפו את תשתיתה הכורכרית, גרמו 1114מ' )שטדלר,    2כדי  

מ' בקרבת שורש   01-(. החוף מדרום למעגנה אף שהתרחב בכ 2°°6)רון,    2°°1למספר גדול של מקרי טביעה מאז קיץ  

חוף -שובר הגלים הראשי שלה כבר בזמן בנייתה, היה נתון גם כן לסחיפה משום שהמעגנה עצרה את הסעת חול צמודת 

התייצבו החופים   2°°7מ'. מאז    011-(, והתרחבות החוף דעכה דרומה לאורך כ 21217; תמונה  0262221דרומה )פרק  

( חול, אשר שוקעים 1114מ"ק )כמה עשרות אלפי מ"ק לדעת שטדלר,  20,111-(. כ1111; צביאלי, 2°°4)צביאלי ושות', 

(. מקורם בחול שמגיע מדרום למעגנה, 1111ומצטברים בפתח המעגנה ומרדידים אותו, נחפרים מידי שנה )קליין ושות', 

חופית דרומה -מצטבר לאורך צדו החיצוני של שובר הגלים הראשי ובחלקו גם עוקף אותה, ובחול שמגיע בזרימה אורך 

 (11112ומצטבר לאורך שובר הגלים המשני 

העיר ארשף או רשף )על שם רשף, אל האש, הפריון והשאול הכנעני( נבנתה על גבעה בולטת ברכס מגדים )קו רוחב 

לפנה"ס )התקופה הפרסית(. המקום נכלל בתחומי השפעתה של  6-מ'( על ידי מתיישבים פניקיים במאה ה 01; רום 2741

העיר צידון, שקיבלה את חוף ארץ ישראל לניהולה מידי השלטון הפרסי. העיר הפניקית עסקה בייצור וצבע ארגמן  

 2 (Roll and Ayalon, 1993)וקיימה קשרי מסחר עם האזור האגאי 

בתקופה ההלניסטית המשיכה העיר, ששמה הוסב לאפולוניה )על שם אל האש של היוונים והרומאים(, להתפתח 

לפנה"ס השתלט אלכסנדר ינאי   1-תחת שלטון בית סלווקוס, ונמלה היה מעגן חשוב בין יפו לדור. בסוף המאה ה 

החשמונאי על שורה של ערי חוף הלניסטיות, בהן אפולוניה, וצרפן לממלכתו. אפולוניה, שישבה על דרך החוף, הוסיפה 

לגדול גם בתקופה הרומית והפכה לעיר הגדולה בשרון )בין יפו לקיסריה( ולמרכז העירוני של האזור כולו. סחרה הימי 

ישו הנוצרי בפי “ עיר המציל” –התרחב מאוד והגיע עד רומי וצפון אפריקה. בתקופה הביזנטית גדלה אפולוניה )סוזוסה 

דונם, והיו בה כנסיה גדולה, מערכת   611-תושביה הנוצרים( עוד והגיעה לשיא פריחתה. העיר השתרעה על שטח של כ 

ותעשיות ארגמן   Roll and Ayalon, 1993); 2°4°מים מפותחת, מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית וייצור יין )רול ואיילון, 
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 ,.Tal et al;2°02וזכוכית גולמית )שהתבססה על חול ים נקי מהחוף, סיד ועצי אלון לבֵעָרה מיער השרון הסמוך( )כהנא, 

2004; Freestone et al., 2008; Tal, 2015; Freestone, 2020   לפנה"ס נכבשה העיר בידי המוסלמים.   681-ואחרים(. ב

שמה הוסב לארסוף, והיא בוצרה והוקפה בחומה להגנה מצד הים מפני ציי האימפריה הביזנטית וסביבה נחפר חפיר. 

 העיר שמרה על מעמדה המרכזי גם בתקופה המוסלמית הקדומה, והיו בה שווקים גדולים ותעשיית קדרות מפותחת.

את ארסוף )ארסור בפיהם(, ִבצרּוַה, בנו בה מפעל מים )רול,   2-כבשו הצלבנים בראשות בולדווין ה   1°2822212-ב 

נפלה גם ארסוף בידי   2247-( ועֹשּוַה מרכזה של רוזנות ארסור. בעקבות מפלת הצלבנים בקרב קרני חטין ב 2°°2

הארי סמוך -דין לריצ'רד לב -בין צלאח א   72°222°2המוסלמים, שהרסו את ביצוריה, אך בקרב הגדול, שהתחולל ביום  

הם הקיפוה בחומה, שִצְפתה  –ליער ארסוף ונסתיים בנצחון הצלבנים, שבה העיר לידיהם. הצלבנים שבו ובצרו את העיר 

א'( ובחפיר יבש למרגלותיה בצדדיה הפונים אל היבשה )תמונה °221את מדרון צּוקה הפונה מערבה אל הים )תמונה  

( ובנו נמל חדש )הנמל הצלבני המערבי( בצורת טרפז למרגלות הצוק )תמונות 2182-א'(, הקימו מצודה גדולה )ב21214

 (2 2121°-ב' ו21214

ימי מצור נפלה ארסוף בידי הסולטאן הממלוכי ביברס, אשר שָרפה, הרס את חומותיה ואת   81, אחרי  2160במרץ  

 ,Roll; 2°4°,  2°41מבצרה וסתם את נמלה באבני מפולת מחומות העיר כדי למנוע נחיתה צלבנית נוספת )רול ואיילון,  

(1999; Rosen, 1998b העיר, שנותרה נטושה עד היום, שוחזרה בחלקה וכיום היא הגן הלאומי תל ארשף )תמונה .

21214 2) 

(, שהיה פעיל מהתקופה הפרסית עד תום התקופה 2121°תמונה    –נמלה הראשון של אפולוניה )הנמל הדרומי  

המקום המוגן למחצה היחיד לאורך החוף בין יפו לדור.   –הביזנטית, נבנה בין מרדדי הכורכר בחזית חופה של העיר  

חוף טבוע, -מ', בין חופה הדרומי של העיר לשרטון כורכר מקביל   0הנמל שכן, ככל הנראה, ברצועת מים, שעומקה עד  

(. שפתו הפנימית, הבולטת מעל פני 2121°אשר סיפק לכלי השיט הגנה חלקית מגלים בקיץ ובעונות המעבר )תמונה  

ה  ת ת ו ס ן  ו ט ר ש ה ל  ש  , ם י מ ה

י  ד כ ה  א ר נ ה ל  כ כ  , ה ק ל ח ו ה ו

ן  להכשירה כמזח. על השרטו

נמצאו מספר ריכוזים של אבני 

 , י גזית ועמודי אבן לקט, אבנ

שככל הנראה הונחו במקום כדי 

להגביהו על מנת לשפר את הגנת 

המעגן. בחלק הצפוני של המעגן 

)עומק          ע  טבו ר  נמצא קטע קי

י   0-2 ו ניצב לקו החוף בנ  ) מ'

גזית גדולות, שאורכו         י  מאבנ

מ', ובו פתחים, אשר שמשו   21-כ 

לכניסה ויציאה של מים כדי למנוע 

הצטברות טין בתוכו )גרוסמן, 

(. מן הנמל 111°; גלילי,  2°°2

הקדום של העיר לא שרד כמעט 

דבר מלבד ריכוזים של אבני גזית 

במקומות שונים במעגן, אשר זוהו 

בעבר כשרידי נמל בנוי מהתקופה 

 הביזנטית.

הצלבני: )א( מבט ממזרח )צילום: ד' שי, תל ארשף )אפולוניה( . חורבות 1.2.2תמונה 
GFDL ב( חורבות העיר בראש הצוק והנמל הצלבני “(; ויקישיתוף”; מתוך 221., ינואר(

 (2212.טל, משלחת מחקר אפולוניה,  'למרגלותיו )תצ"א באדיבות א

 א

 ב
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על קרקעית החול מול אפולוניה 

נמצאו עשרות עוגני אבן ומתכת, 

ומטענים מספינות טרופות )בהם 

מטענים של אבני כורכר מסותתות, 

ן -אל  נכון ממחצבות בחופי צפו

השרון והכרמל(. רוב הממצאים הוא 

מהתקופה הפרסית עד לתקופה 

. סביר Galili et)(al., 1993bהביזנטית 

להניח שספינות אלה נטרפו בסערות, 

 שפרצו בעת שהן עגנו במעגן. 

 –הנמל הצלבני )הנמל המערבי  

ת   ו נ 2תמו 1 ו 214 2-ב'  1 21 ל ° ש  )

ה  פ ו ק ת ב תו  י ש א ר ש ה,  י נ ו ל ו אפ

הביזנטית, שכן למרגלות הצוק 

שחוזק כמבצר העיר, והוא תואר 

על ידי המשלחת   2478-ומופה ב 

ץ  ר א ת  ר י ק ח ל ת  י ט י ר ב ה

 (,Conder and Kitchenerישראל 

כאמור לעיל, צורתו כשל 2  1881-83)

 01x01-טרפז: גוף מים סגור )שטח כ 

(, התחום 1111א' גרוסמן, מידע בע"פ, מרץ    –מ'    126-121מ'(, שקרקעיתו מכוסה בחול )   220-120מ"ר( ורדוד )עומק  

( )תמונה Galili and Zviely, 2019;111°קירות ניצבים לקו החוף ובמערבו ברצועת סלעים )גלילי, בדרומו ובצפונו בשני 

 ;Grossmann, 1995, 2001', ותוצאותיו פורסמו במספר מאמרים 2°°1-ב'(. מחקר יסודי של הנמל נערך בשנות ה21214

Roll, 1999)   ועוד(. בשונה מיתר נמלי הארץ, פתח הנמל הצלבני, שפנה מערבה, היה בקצהו הדרומי של שובר הגלים

. השרידים של שוברי הגלים הצפוני והדרומי נותרו על שרטונות הכורכר, וסימני מ' מערבה מקו המים   81-הראשי, כ 

חציבה לאורך שפתו המזרחית, הקרובה ליבשה, של גדם הכורכר המערבי המוצף מעידים על קיומו של שובר הגלים 

( נועדה בניית פתח הנמל בדרום למנוע 1112) Grossmann-( וb2°44) Emery and Neev (2°61 ,)Rosenהמערבי. לדעת

(. סברה זו איננה נכונה, שכן תנועת החול העיקרית לאורך 02022את מילוי הנמל בחול המוסע דרומה לאורך החוף )פרק 

החוף באזור זה היא צפונה כפי שהוכיחו תוצאות של ניסויי מעקב אחרי נדידתו של חול צבעוני, שפוזר על פני קרקעית 

. הִמְתָוה של שרטונות Klein et al., 2004b, 2007);  1116,  1111הים, אשר נערכו על ידי קליין ושותפיו )קליין ושות'  

מ'( בין   221הכורכר היא שהכתיבה את צורת הנמל: שטח העגינה המוגן נמצא מצפון לפתח הכניסה הצרה והרדודה ) 

שרטונות הכורכר. קרוב לוודאי שבגלל ממדיו הקטנים, פתחו הצר החשוף לסערות החורף ורדידותו שימש הנמל סירות 

; גלילי, 1111דיג וסירות קטנות לשינוע סחורות מספינות גדולות, אשר עגנו בים הפתוח )י' רול, מידע בע"פ, מרץ  

111°2) 

שתוארו לעיל אינם אלא “  שוברי הגלים ” סבר שבאפולוניה כלל לא היה נמל, ולדעתו שרידי     (Raban, 1993a)רבן

שרידי מחסנים או חלק ממערכת הביצורים של העיר, אשר נבנו על גבי מרדדי כורכר מוצפים ואפשר שגם על חוף חולי. 

מ' מערבה מקו המים, שעומקם כמה עשרות סנטימטרים   111-לדעתו, שרטונות הכורכר בחזית החוף, המזדקרים כ 

עם זאת, אין “.  נמל ” בלבד, מעולם לא אפשרו התקרבות של כֵלי שיט, אפילו סירות שהשוקע שלהן רדוד מאוד, אל ה 

לשלול את האפשרות שהנמל ָהחזק כבֵרָכה, שנֻּקתה תדיר מחול שחדר אליה, אשר שמשה לעגינה, תיקונים, טעינה 

. הנמל המערבי 1אפולוניה ונמליה. קווי הגובה במטרים.  1.2.12תמונה 
. 1הלניסטי(. -. הנמל הדרומי )נמל פרסי1. כניסה לנמל המערבי. .)הצלבני(. 

.. אזורים עם סימני סיתות וחציבה )מתוך 2-ו 1כניסה לנמל הדרומי. 

(Grossmann, 2001 
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 ופריקה של סירות קטנות.

אתר אפולוניה מצטיין במראה 

המרשים של שרידיו הצלבניים, 

והוא הוכרז באונסק"ו כאתר בעל 

חשיבות עולמית המצוי בסכנת 

נבנתה סוללת   1121הרס. בשנת  

מגן לאורך מרגלות צוק אפולוניה 

( כדי למנוע את 21201)תמונה  

ת  ו ט ט ו מ ת ה ו ו  ד ו ד י ג ך  ש מ ה

השרידים של חומות ומבני המבצר 

; °2822המשוחזר בראשו )פרק  

(. הסוללה, הבנויה 21214תמונה  

מ',   20-מסלעים גדולים, שרוחבה כ 

מ' והיא מכסה  8-0מתנשאת לגובה 

ם  י נ ב מ ה י  ד י ר ש ת  א ן  י ט ו ל ח ל

העתיקים )בעיקר שברים של חומת 

המגן( שנפלו ונצטברו על החוף 

 א'(.°221-א' ו8224)תמונות 

 

 . פער פולג2120

. דרך הפער 24721-ו 24611מ', קוטע את רציפותם של רכסי דור ומגדים בין קווי הרוחב  2,111-פער פולג, שרוחבו כ

 (2 421ק"מ לפנים הארץ )פרק  020-מנושב חול רב מרצועת החוף ויוצר אונה רחבה, הנמשכת כ

( ולנחל 2120התגבהות מקומית למרגלות הרי שומרון, אשר גרמה לנחל קנה ויבוליו להדרים ולחבור לירקון )פרק  

טירה -(, הותירה את נחל פולג ללא יובלי הר. הנחל, שראשיתו בין א 2127אלכסנדר לפנות בחדות צפונה )פרק  

קמ"ר בין הרצליה לאבן יהודה   220והוא מנקז אזור קטן בן  ק"מ בשטח מישורי, 27-רמת הכובש, נמשך לאורך כ לקיבוץ

במרכז השרון באמצעות חמישה יובלים קצרים )מדרום לצפון הנחלים רשפון, רעננה, חרות, דרור ואודים(. נחל פולג 

הוא נחל אכזב. בקטעו האחרון חותר האפיק מתחת לטבלת מי התהום, שממלאים אותו. הספיקה השנתית הממוצעת של 

 מ"ק לשניה )אתר השרות ההידרולוגי לישראל(. 87מלמ"ק, ושיאה  0020הנחל היא 

המים שהנחל הוליך ניקוו במרזבה שממזרח לרכס מגדים, ויצרו בצות נרחבות שהציפו את רובה. נחל פולג ממשיך 

מ' בחלקה התחתון  21-רוחב כ –( 21202)תמונה “( הרומאיתהפרצה ”או “ שער פולג)”את דרכו דרך ִפְתָחה חצובה צרה 

באוכף הנמוך, המשפיל את צמד הרכסים בין קיבוץ יקום לבין מושב   מ'   20-מ' בחלקה העליון, גובה למעלה מ   11-וכ 

פאליג, או         -הנחל המפלג, או החוצה, ובערבית ואדי אל   –ק"מ מהים(. מכאן שמו    221-, כ 200212402אודים )נ"צ  

ראוי לצֵין כי מהבחינה המורפולוגית אוכף זה אינו קשור לשקע “(.  נחל הסלע המבותר ” פאליק )הצלבנים קראוהו  -אל 

לפנה"ס( כחפיר אשר ניתק את רכס   2°-של פער פולג. הפתחה, שנחצבה כבר בתקופת הברונזה התיכונה )במאה ה 

( )תאור בהמשך(, ִנקזה גם את מי הבצות. 2°70הכורכר כדי להגן על מצודת תל פולג שעל הרכס מדרומה )גופנא,  

במהלך הזמן נזנחה הפתחה ונסתמה. בתקופה הרומית היא הועמקה ונפרצה בשנית, אולם בשנים הבאות שוב חסמו 

חולות שבאו ממערב את הפתחה, ונוצרו בצות נרחבות, שנקוו במרזבה. חלק מן הבצות אף גלש אל המרזבה המערבית 

דרך אוכפים נמוכים ברכס מגדים והציף חלקים ממנה. בצת רמאדן )ִבְרֵכת רמאדן( הנרחבת, אשר בעבר השתרעה על     

, וכיום חוצה נחל פולג את 2°07-2°00דונם מתל יצחק של ימינו בדרום עד אבן יהודה בצפון, נוקזה בשנים    8,111-כ 

 

חלק דרומי  –מגן בחזית צוק אפולוניה: )א( מבט מן הים . סוללת 1.212תמונה 
 (1.21.2.2112(; )ב( חלק צפוני )121.2.211פולקמן, ‘ )צילום: מ

 ב

 א
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שטח הבצות בתעלה שפיתוליה יושרו וגדותיה הוסדרו. מן  

', נותרו 2°01-הבצה, אשר שרידיה יובשו בראשית שנות ה 

הבֵרכֹות והבצות של פארק יקום. כיום מימי הנחל הם מי 

שטפונות חורף ומי קולחין מיישובי האזור שחלק מיובלי 

הנחל מזרימים אליו מזה עשרות שנים. נוספים אליהם 

שפכים, שמקורם ביישובים בהרי יהודה ושומרון, אזור 

התעשיה על גדות נחל רעננה ותקלות במכוני הטיהור 

רעננה וקולחי השרון. לאורך גדות הנחל צמחיה סבוכה. 

נציגיה העיקריים של צמחיית הגדות, שעדיין לא נפגעה על 

ידי הזיהום, הם עבקנה שכיח, קנה, פטל קדוש ושנית 

 גדולה.

נחל פולג מנקז את המרזבה המערבית מדרום לקו רוחב 

, וחוצה את רצועת החוף בתעלה מלאכותית. עד לפני 2461

שנים מועטות, לפני שניקוז הנחל בקטע זה הוסדר אף הוא 

באופן מלאכותי וגדותיו דופנו, נחשפו אדמות בצה ואופֵקי 

כבול לאורך גדותיו בשקע הצר בין רכסי דור ומגדים 

ג'(. ברצועת החוף נודד אפיק הנחל בשטח 8214)תמונה  

מ'  711-שצורתו כשל משפך, שצדו הרחב משתרע לאורך כ

(. אפיק הנחל 02128)פרק    (Lichter, 2009)מקו המים  

מ' דרומה כדי להרחיק את   411-ברצועת החוף הוטה כ 

השפכים מחוף הרחצה הגובל בו, ולאורך -מימיו משופעי 

גדתו הצפונית הונחה סוללת אבנים גדולות כדי למנוע 

 כניסה של כלי רכב אל החוף הדרומי של נתניה. 

לפנה"ס(: תל פולג          24-ו   2°בקרבת נחל פולג מצויים מספר שרידי יישוב מתקופת הברונזה התיכונה )המאות  

( בתחומי מכון וינגייט, חרבת פלגית מדרום 2088°°1240001(, חרבת חילפים, תל עשיר )נ"צ  2001711248410)נ"צ  

מדרום לכפר הנוער ְנֵוה הדסה(.   –  2040°61240461מזרח השפך )נ"צ  -ק"מ מדרום   8-לשפך נחל פולג ותל זוריקיה כ 

(, נחשפו שרידי מצודה, מבנים שונים ומגדל 02020בתל פולג, הקרוב מאוד לסעיף של דרך הים שמצפון לירקון )פרק  

מ' מעל פני הים(, שנחל פולג מקיפו במעין   10(. התל שכן על גבעת כורכר ברכס מגדים )רום  2°70מתקופת זו )גופנא, 

. תל פולג היה מיושב ברציפות מתקופת הברונזה התיכונה עד התקופה הרומית. תושביו פרצו את רכס 21224פיתול מדרום

(. 21202הנחל ושימש כחפיר שהגן על היישוב )תמונה  אשר חיבר את קצות הפיתול של “, שער פולג”הכורכר ויצרו את 

מונה את תל פולג כאחד מנמלי הפניקים הפנימיים, אשר נבנו על גדות נחלי  )Raban, 1987; 1111, 2°°4ג', 2°40רבן )

 נמצאה כל עדות ארכיאולוגית לסברה זו. (, אך עד כה לא 1210ארץ כנען דאז בתקופת הברונזה התיכונה )תמונה 

רכסי דור ומגדים שבים ומופיעים מצפון לפער. יחידות הכורכר והקלקארניט הרבוד עליהן של רכס דור מתרוממות 

מ'  27מ' צפונה מפער פולג, אך הרכס נמוך יותר מאשר המשכו מדרום לפער פולג ) 011-, כ2470כלפי צפון עד קו רוחב 

מ'(. החול הרבוד באזור זה, אשר סבל מהפרעה מלאכותית אינטנסיבית, הפך לחול מנושב המרובד לאורך   84לעומת  

. רכס מגדים מופיע כקו 2478מזרח. בכיוון זה נחפר נקז אזורי מלאכותי, המגיע לחוף בקו רוחב  -קווי רוח בכיוון צפון 

, שנוטה מעט מזרחה. רכס 2478עד קו רוחב  2462נמוך מקו רוחב  S)גבעות המתאחדות לרכס סיגמואידי )בצורת האות 

 

 (11212. שער פולג )מתוך זיו, 1.211תמונה 

_________________________ 

, כלתה את מרבית התל. התל והבצות סביבו הם כיום שמורת תל פולג. 1812-מחצבת כורכר בפסגת הרכס, אשר התחילה לפעול ב    1.219
 הבורות במחצבה מוצפים בחורף והופכים לבֵרכות עונתיות.
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זה, שרובו חול רבוד על חמרה עליונה )שבה ממצאים אפיפליאוליתיים רבים(, יוצר את גבולו המזרחי של פער פולג. 

 שכונת רמת פולג )נתניה דרום( יושבת על חלקו הדרומי המיושר. 

מנוקזת וגלית עם תכסית של פיסות וטלאי חול מנושב -המרזבה שבין רכסי דור ומגדים היא בעלת טופוגרפיה בלתי 

מערב לתוך פער פולג. בערך -ק"מ, נמשך בה בכיוון דרום   1-המרזבה הולכת ומשתפלת אל פער פולג. ערוץ, שאורכו כ 

 מ' מקו המים. 111-מבצע ערוץ זה תפנית מערבה, ומאבד את זהותו בקרבת קו הסערות, כ 2471בקו רוחב 

 

 בית ינאי-. חוף נתניה2126

ק"מ בתחום העיר נתניה. קטע זה משתרע בין קו  7ק"מ, מהם  2020-בית ינאי שמצפון לפער פולג אורכו כ-קטע נתניה

הנטוש בחוף בית ינאי.   “ מזח ההעפלה ” בצפון, בקרבת    2°°01, מעט צפונה לשפך נחל פולג, עד קו רוחב  24721רוחב 

 קטע חוף זה דומה כמעט בכל לקטע החוף שממוצא נחל גלילות עד פער פולג.

, בזמן המרד הערבי, בעת 2°04מזח ההעפלה בחוף בית ינאי נבנה כמזח חלופי ליצוא פרי הדר ויבוא דשנים בשנת  

א'(. המזח, שנבנה מעץ 21201)תמונה    2°0°העברי השימוש בנמל יפו, והקמתו הושלמה באוגוסט  שנמנע מהיישוב  

החול לאורך שלא הפריע לתנועת  “,  שקוף ” ב'(, היה מזח  21201והוקם על גבי עמודי עץ שננעצו בקרקע ושרדו )תמונה  

(. בנייתו היתה חלק מתכנית לעגינת אניות מעפילים בחוף הזה, שנקרא אז חוף כפר ויתקין. התכנית לא 02622החוף )פרק 

)נ"צ   “  מצפה ההעפלה ” יצאה לפועל עקב הקמת מחנות צבא בריטיים באזור. הצוק הצופה על החוף כונה  

ספינות המעפילים   26-כיד ִזכרון ל  מ' מעל פני הים(, ובו הוצב שלט של רשות הגנים הלאומיים   0,  20708°122°°108

גן לאומי נחל  –)אתרי טבע ונופים בישראל ורשות הטבע והגנים  2°08-2°0°שנחתו בחופי נתניה ועמק חפר בין השנים 

 (2 'ג21201)תמונה  www.parks.org.il)חולות מכמורת, -חוף בית ינאי-אלכסנדר

קו, -שיפועית עד אנכית, ישרת -פניו של צוק השרון, לכל אורך הקטע בין פער פולג לפער אלכסנדר, עשויים חומה דו

מזרח. בקנה מידה קטן יותר ניתן להבחין לאורכו                      -213-מזרח לצפון -203-שכיוונה משתנה בהדרגה מצפון 

מ'. הקערוריות   1,111עד    011-מ' מזרחה בהטלה אנכית(, שאורכם נע מ   81-01קטעים קעורים כלשהם )עד    11-20-ב 

(. הסיבה הנראית לעין היא 2°64-ו   2°01צפון נתניה )קווי רוחב  -ניכרת במיוחד בקטעים לאורך חוף שושנת העמקים 

קשיותו המיוחדת של הכורכר התחתון באזור זה, והישרדות ְקָדמֹות מקומיות של כורכר מסיבי כאתרים של נסיגה איטית 

 יותר. לכל אורכו צוק השרון הוא גבוה, טרי ותלול, ואין שינויים משמעותיים בעובי של יחידות הסלע הנחשפות בו. 

הצוק גודע את רכס דור סמוך לשיאו. שפת הצוק משוננת בשינון מקומי בסדר גודל המגיע עד מספר מטרים ממזרחה  

תעלות סחיפה, המנקזות   01-הקילומטרים של קטע זה יש למעלה מ   2020תוצאה של תהליכי גלישה. לכל אורך    –

 

ההעפלה בחוף . מזח .1.21תמונה 
 בית ינאי:

 

)א( מזח עץ ניצב על עמודי עץ 
נעוצים בקרקעית הים לפני 

. המזח אינו 1111השלמתו בשנת 
מפריע לתנועת החול לאורך החוף 

)הארכיון ההיסטורי של קריית 
 טבעון(;

 

)ב( שרידי המזח כיום )צילום: עמי 
 (;112.2.221עמרם, -בן

 

)ג( תמונה פנימית: מצפה ההעפלה  
שלט רשות הגנים הלאומיים  –

(        1292.211טייכר, ‘ )צילום: א
הן מתוך אתר ‘ ג-ו‘ )תמונות ב

פיקיוויקי, מאגר תמונות שיתופי 
 של ישראל לשימוש חופשי(.

 א

 ב

 ג
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שטחים קטנים, עד מספר מאות מטרים רבועים, לאורך הצוק. רוב השטחים האלה נוצרו על ידי כריה, או יישור, 

 מלאכותיים. 

בדומה לשיאו של רכס מגדים באזור זה, אין שיאו של רכס דור מודגש על ידי פרשת מים חריפה, אלא מיוצג על ידי 

מ' באזור בית ינאי. קו שיא הרכס אינו  01-10-מ' דרומית לנתניה ל 01-80רצועה של כיפות גליות ונמוכות, שרומן נע בין 

 מ' מזרחית מקו החוף.  011ישר וחד, בדומה לצוק, אלא מסתלסל מאוד ומגיע במקומות עד 

מ'. המרזבה המערבית מצויה   80-01מ' מן החוף, עם שיאים ברום    2,411עד    2,111-ראשו של רכס מגדים מצוי כ 

. למעשה 03מ' במרבית אורכו של קטע זה. שיפועי הרכס מתונים ביותר, ואינם עולים על    21-21ברום ממוצע של  

 מתבטא רכס מגדים בגליות כלשהי בנוף בלבד.

ראוי לציין כי באורח כללי רכסי דור ומגדים מקבילים. המרזבה שבין הרכסים )המרזבה המערבית(, אשר באזור זה 

אפשר לקרוא לה מרזבת נתניה )למעשה היא המשכה המורפולוגי של המרזבה הנמשכת מהרצליה עד וינגייט מדרום 

ולעתים גם  –לפער פולג ולמרזבת דור בסף הכרמל בצפון(, הנה רדודה ומישורית. שיפועיה המערביים )לכיוון רכס דור( 

מ', המדקקת מערבה בכיוון   8-ְרפּוִדים בשכבה רצופה של קלקארניט, שעוביה מגיע ל  –המזרחיים )אזור גבעת שפירא( 

מ' של   0-2-שיאו של רכס דור. ככל שניתן לראות ממשיכה תצורה זו לכסות את החמרה העליונה. היא מכוסה, כרגיל, ב 

חול רבוד, המתגלה על ראש רכס דור כְטָלֵאי חול נודד, המנושב בכיוון המרזבה. אין למרזבה כל ניקוזים טבעיים, והיא 

וקו   2440מעוצבת על ידי המורפולוגיה האיאולית של הקלקארניט והחול המנושב. בתחומי העיר נתניה, בין קו רוחב  

, מחולקת המרזבה לשניים על ידי שורת גבעות נמוכות ביותר, העשויות כנראה קלקארניט וחול מנושב 2°02רוחב  

 בלבד.

מ'(,   81(, מגיע צוק השרון לגובה ותלילות ניכרים )עד  2°261בדרום נתניה, בין פער פולג למלון כרמל )קו רוחב  

במספר, שתחילתם בנגיסה סהרונית בלוח הקלקארניט. מנגיסה זו מתמשך   11-אולם מרובים בו מפרצים מקומיים, כ 

לכיוון בסיס הצוק. נראים הדברים שכל הערוצים האלה תחילתם בכריה מלאכותית בראש הצוק,   Vערוץ עמוק בעל חתך

ויש לראות בהם תחילתה של מערכת בתרונות, אשר סופה לחתור עמוק לתוך המרזבה המערבית בין רכסי דור ומגדים, 

שכיום היא אינה מנוקזת, ואשר מתקיימת בה חפירה לא חוקית לסילוק חול רבוד וחמרה עליונה. במקומות שונים נוצלו 

ערוצים אלה לחציבת דרכים מראש הצוק אל רצועת החוף. דרכים אלה, וכן מגרשי חניה שפולסו סמוך למוצאיהן בראש 

(. בשנים    °2722הצוק, נסחפו ונהרסו על אף הניסיונות של עיריית נתניה לחסמם ולייצבם במילוי אבנים ועפר )פרק  

; 24°71נסלל כביש שיורד אל חוף הארגמן )חוף הרחצה מצפונו של בית ההבראה בית גולדמינץ, קו רוחב   2°°6-2°°0

החוף שמדרומו קרוי חוף פולג או החוף הירוק(, המלווה במערכת ניקוז המגינה עליו מפני סחיפה, אך המדרונות 

מ' בעורף שפת הצוק, נבנה  61שלצדדיו נחרצים ונסחפים על ידי מי נגר. על החוף, מתחת למלון כרמל, המתנשא לגובה 

מ'. הקיר נועד להגן על בסיס הצוק   0-מ' ועומק יסודותיו כ   211מ', אורכו    0בחזית הצוק קיר בטון ישר, שגובהו  

מהתקפת הגלים, ובחזיתו פוזרו גושי אבן גדולים, שנועדו לגרום להתנפצות הגלים ופיזור האנרגיה שלהם בטרם הגיעם 

ס"מ מיסודות הקיר נחשפו   01-01-אל הקיר. גושי האבן האלה נקברו בחלקם בחול כתוצאה מגריפת חול מהחוף, וכ 

ב'(. הסחיפה בראש הצוק העשוי חמרה )דרגש הקלקארניט, שִחָפה על החמרה, נחפר וסולק °288; תמונה  °2721)פרק  

 במהלך בנייתו של המלון( נמשכת כל העת, ושפת הצוק הנסוגה נמצאת כיום בקרבה מסוכנת לגדר המערבית של המלון.

כאתר מזבלה של העיר נתניה, וחלקים   2°241-ו   24°01עד לפני מספר שנים שימש ראש הצוק שבין קווי הרוחב  

מ'. חלק מערוצי הצוק נסתמו אף הם בשפכי פסולת. עם הזמן   21נרחבים ממנו כוסו בערמות אשפה ופסולת בגובה עד  

שנוצר בדרך זו אינו שונה, מורפולוגית, מן “  צוק הפסולת(. ”°2721נתהדקה הפסולת והפכה להיות חלק של הצוק )פרק 

 (2 °287הכורכר בגדותיו. המילוי מהווה שכבה נקבובית יציבה מכוסה בצמחיה, שמונעת סחיפה )תמונה 

מרזבת נתניה   –' התרחבה מאוד העיר נתניה, בייחוד כלפי דרום, וכיום רובו של עורף הצוק  2°41-מאמצע שנות ה 

( צפונה. מהנוף הטבעי 2461בנוי בצפיפות מרמת פולג )קו רוחב  –ושיפוליו המערביים של רכס מגדים עד לכביש החוף 

מ'(, המוקפת בעצי   2דונם, עומקה עד   21-הזעירה )כ“ שלולית דורה”של עורף הצוק שרדה רק שמורת הטבע העירונית 

(. בשנים האחרונות מנוקז חלק 2447אקליפטוס, ובה מצוי הריכוז הגדול ביותר בארץ של פרחי אירוס הארגמן )קו רוחב 
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משטח ההצפה המקורי באמצעות נקז. הפסולת בראש רכס דור אף היא סולקה ברובה כדי לפנות שטחים לבניה, סלילת 

כביש, העובר כמה עשרות מטרים   2°°6-כבישים וגינון. לאורכו של ראש הצוק, בין בית גולדמינץ למלון כרמל, נסלל ב

משפתו. חלק נכבד מדרגש הקלקארניט שבראש הצוק ממערב לכביש זה, שעוביו בקטע צוק זה היה כמה מטרים, נחצב 

 וסולק כדי שלא להפריע לנוסעים בכביש לצפות אל הים.

', אשר בתיה ורחובותיה המערביים נבנו אף הם לאורך 2°41-צפונה ממלון כרמל משתרעת העיר נתניה שלפני שנות ה

ק"מ סמוך לשפת הצוק. הצוק לאורך רצועה זו טופל באורח מלאכותי, הן על ידי יישור וגינון בראשו והן על ידי   0-כ 

ניקוי חוזר של דרדרת למרגלותיו. אין להבחין בשינוי כלשהו בהתנהגות הצוק באזור זה למרות החששות והתחזיות 

שהשקיה, ניקוז, זעזועי קרקע בשל בניה ותעבורה וכיו"ב יגרמו לנסיגתו המואצת. בַקִּויותו ובהרכב פניו דומה הצוק 

בנתניה לכל אזור צוקים אחר. נקודות תצפית בשפתו ודרכי ירידה שנחצבו ונסללו לאורכו אף הן מתמוטטות בשעור 

דוד, -; בן 2°41דומה לנסיגת כל הצוק )רון,  

2°°0  ;(Ben -David and David, 1998 

(. נעשו ונעשים נסיונות 21200)תמונה  

למניעה של נסיגת הצוקים בעורפם של 

מיתון הצוק העליון, כיסוי   –חופי נתניה  

ברשתות ושתילת צמחיה מייצבת על מנת 

(, °280למנוע סחיפה במדרונותיו )תמונה  

ודיפון בסיסו בסוללות אבנים גדולות 

)שהונחו על יריעות פלסטיק( כדי למנוע 

פגיעה הרסנית של גלים בבסיסו וסחיפה על 

ידי מי נגר בראשו. גידוד הצוק בחוף שבין 

נבלם בעיקר עקב   2°00-ו 2°10קווי הרוחב 

ההרחבה של רצועת החוף החולית שבעורף 

ומצפון לשני הֹשרטומות הגדולים בחוף 

הרצל בנתניה, אך סחיפת הצוק העליון 

נמשכת. השרטומות האלה התפתחו בעורפו 

החוף )אורך -של זוג שוברי גלים מקבילי 

מ' וזה של הצפוני  101שובר הגלים הדרומי 

כ   111 ניהם  בי והמרחק  ,   211-מ'  ) מ'

 ב א

רון(.‘  )צילומים: צ 19.9.1983; )ב( נתניה, 5.1980צפון והרס דרכים שיורדות לחוף: )א( עין התכלת, -. גידוד צוק נתניה12.33תמונה   

 

שרטומות חוף הרצל, נתניה:  )א( השרטומות המזדקרים מן  1.2112תמונה 
הם לוכדים חול מוסע דרומה לאורך החוף )ב( ומרחיבים  –החוף אסימטריים 

את חוף העונות מצפונם; )ג( חוף סירונית מדרומם מורעב מחול וצר; )ד( 
לעתים השרטונות אינם מגיעים אל שוברי הגלים המנותקים וצורתם משתנה 

 Google –‘ חופי ועוצמתו )צילומים: א-לפי מצבי הים, כיוון שטף החול האורך
Earth, .211ד112122.212צביאלי, ‘ ד –‘ ג-ו‘ ; ב ; ‘–Google Earth, .212 2) 

 

 ג

 ד

 ב

 נתניה

 א
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שתכנונם היה לקוי )שכן שוברי הגלים המנותקים נועדו לַבֵדל פיסת ים רדודה ומוגנת מגלים ללא שרטומות בעורפם 

(. לבד מצוקי 21208-ד' ו7220)תמונות  2°02-ו 2°16בין קווי הרוחב  2°71-2°6°לשימוש המתרחצים(, אשר נבנו בשנים 

-השרטום הדרומי מזדקר הימה כ  –נתניה מהווים השרטומות האלה את התוואי המורפולוגי הבולט ביותר בחופי נתניה 

-מ', רוחבו בקו החוף כ   171-דונם, והשרטום הצפוני מזדקר הימה כ   01-מ' ושטחו כ   171-מ', רוחבו בקו החוף כ  171

מרחקי שוברי הגלים ממרגלות הצוק שבעורפם, אשר נמדדו במפות  ).Spar, 1976;2°71דונם )ניר,  14-מ' ושטחו כ 171

מ' עבור שוברי הגלים הדרומי   241-מ' ו   111, הם  102021216מיום    Google Earthהמרכז למיפוי ישראל ובתצלום  

שנים נוצר שיווי משקל דינמי חדש   0שנים מזמן בנייתם, ובתום    0-והצפוני, בהתאמה. השרטומות התפתחו בתוך כ 

נבנה מ' מצפון לשרטום הצפוני    101-(. מרגלות הצוק שבעורף שוברי הגלים מוגנות בקיר תומך קטן, וכ 1114)שטדלר, 

 Spar, 1976 2); 2°71מ', שרק שרידו נותרו )ניר,  211-דורבן קצר, שאורכו כגם כן 

גלים דרומה עדיין ניכרת היטב בחוף נתניה, שבה כיוון החוף -חופית מושרת -השפעת מרכיב הזרימה האורך 

(. השרטומות צוברים 0262221(, כמעט מקביל לרוב חזיתות הגלים הפוגעים בו )פרק 0210)תמונה  26-203)אזימוט( הוא 

חול בתקופות של שטף חול מוגבר מצפון ואז מראם הסימטרי בדרך כלל מתעוות. לעתים מציף הים את קצות 

ד'(. השרטומות מהווים -א' ו 21208ד' לתמונות  7220השרטומות המערביים ומפרידם משוברי הגלים )השוו תמונה  

(. 21208חופי. הם מונעים הספקת חול אל חוף סירונית מדרומם, שהוצר מאוד )תמונה  -מכשול על שטף החול האורך 

גידוד מרגלות הצוק בעורפו של חוף סירונית הצר חייב את עיריית נתניה לבנות הגנות קשיחות לאורך חלקן )שטדלר, 

' הראשונות 2°°1-(. מאידך גיסא, הם גורמים להצטברות חול בחוף העונות מצפונם ולהרחבתו. עד לשנות ה 1114

מ' תוך כיסוי מלא של הדורבן הקצר בשכבת חול. השפעה זו דעכה עם   00התרחב חוף העונות בשיעור ממוצע של  

(. כיום רוחבו של חוף זה 2°°8מ' מצפון לשוברי הגלים )חוף קריית צאנז( )דגני,   2,811-המרחק צפונה עד לטווח של כ

קבוע למרחק גדול יותר, והצוק שבעורפו מוגן מגידודם של גלי הים. ראוי לציין שעל אף רוחבו של חוף העונות, 

 (11142)שטדלר,  1118המסלעה, שהוקמה למרגלות הצוק בעורפו, ניזוקה קשה בסערת חורף 

(, מלון        2°8°0בנֵוה שלום )קו רוחב    –במספר מקומות נפרצו בצוק שמצפון לנתניה דרכים היורדות אל החוף  

Blue Bay    2°782( ובקו רוחב  2°6°1(, חבצלת השרון )קו רוחב  2°04°(, שושנת העמקים )קו רוחב  2°016)קו רוחב 

בחבצלת השרון נסלל כביש היורד אל מסעדה, שנבנתה על החוף הצר. כתוצאה “.  נעורים -הדסה ” מדרום למוסד  

גבוה ובולט אל הים, ויסודות של “  אי ” מסחיפת חול מהחוף, הופכת המסעדה, הבנויה על משטח בטון, בעונות חורף ל 

 (2 02°משטחי הבטון וגרמי המדרגות היורדות אל החוף נחשפים )תמונה 

כורכר נחצב בֶהקף רחב מראש רכס דור בעורף הצוק בקטע שבין שושנת העמקים וחבצלת השרון. באזורים אלה 

עורף הצוק בעל טופוגרפיה מלאכותית עם ניקוז מקומי אל פני הצוק. מן הצוק נשאר חלקו התחתון בלבד )הכורכר 

התחתון(, וחזית ראשו היא קירותיהן המערביות הדקות )כמה עשרות סנטימטרים( של מחצבות הכורכר, הנקטעות כיום 

 על ידי הצוק הנסוג והמנוקזות על ידי ערוצים תלויים. 

חוף נעורים שמתחת למתקני  

-והמכינה הקדם “  נעורים ” משטרת 

צבאית ״אחד משלנו״ שעל הצוק 

(, סבל מחתירת 2°42)קו רוחב  

(. 02°גלים וגריפת חולות )תמונה  

את החוף הזה הרחיבו באמצעות 

מילוי חול, ועל הצוקים התלולים 

שבעורפו הגנו מפני גידוד גלי הים 

באמצעות מסלעות וקיר מגן אנכי 

(. קיר 21200שנבנה לאורכו )תמונה  

וחלק   1118זה נפרץ בסערת חורף  

 

 מבט מראש הצוק –“ נעורים”. קיר מגן לאורך חוף 1.211תמונה 
 (222.)מועד הצילום אינו ידוע; מתוך שטדלר, 
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 (2 1114גדול מחול המילוי בחוף נשטף )שטדלר, 

לבית ינאי כרויות מחפורות בעורף הצוק. כמה מהמחפורות מולאו בעפר ורסיסי “ נעורים-הדסה”באזור שבין מוסד 

 –ס"מ לשנה בממוצע  11כורכר, והניקוז המערבי אליהן הופסק על מנת למנוע את סחיפתם. נסיגת צוק השרון באזור זה )

( גרמה להתמוטטות גדרו המערבית של המוסד )הוקמה גדר חדשה, Zviely and Klein, 2004ב';  1111צביאלי וקליין,  

(. סוללות אבנים °200מזרחית יותר(, ובבית ינאי הגיעה שפת הצוק לקרבה מסוכנת אל בתי היישוב וחצרותיו )תמונה  

גדולות, שנערמו לאורך בסיס הצוק כדי להגן עליו, אינן מונעות סחיפה וגריפה של חול ממרגלות הצוק מאחוריהן 

(, ולפי שעה אין להבחין בהשתמרות °201)תמונה  

 1122מיוחדת של הקטעים המדופנים. בראשית ינואר  

הניחו תושבי בית ינאי על דעת עצמם ובניגוד לחוק 

סוללה רחבה של אבנים גדולות למרגלות הצוק בניסיון 

להגן עליו, גרמו לצמצום משמעותי ברוחב רצועת 

תמונות הליחוך ולחסימתה המוחלטת במקומות אחדים )

ב'(, אך מקץ כשנתיים הקיר כבר החל -א' 21206

 ג'(.21206להתמוטט )תמונה 

 

 . פער אלכסנדר2127

מ'. יש סימנים המעידים כי עוד בתקופות היסטוריות   2,011-הוא כ   11142-ו   2°°01רוחב הפער שבין קווי הרוחב  

היה מוצא נחל אלכסנדר בפער טבעי ברכס דור, היכן שהנחל סחף וחתר דרך החמרה העליונה עד לתשתית הכורכר 

העליון. לאורך קטע זה אין כמעט מדרגת חוף, פרט למדרגת חמרה נמוכה בין מוצא נחל אלכסנדר לתל מכמורת. זהו 

ו  ק ע  י מג בו  ך, אשר  נמו ר  ו אז

מ' ויותר מזרחה   211הסערות עד  

מקו המים הממוצע. עורף החוף 

ו  ק ר  ב ו ע ה  ז כ ר מ ב ש ה  ע ו צ ר ב

הסערות זרוע רסיסי כורכר לָוחיים 

קשים, שמקורם אינו ברור )תמונה 

(. יתכן ומקורם במחשופי 21207

כורכר גדומים, שהם כיום מכוסים 

בחול המנושב. הפער עשוי אונת 

חול מנושב על מצע של חרסית 

נחלים ומשקעי בצה מעל חמרה, 

ק"מ אל היבשה.   020-החודרת כ 

 

 (1212.2212.רסיסי כורכר זרועים בחולות פער אלכסנדר ) 1.2192תמונה 

24.2.4.21 

 ג

21.4.4.22 

 ב

 א

21.2.4.22 

. קיר 1.212תמונה 
סלעים למרגלות צוק 

‘(, ב‘, בית ינאי )א
שנבנה בניגוד לחוק, 
מתמוטט כשנתיים 

‘( אחרי בנייתו )ג
 –‘ )צילומים: א

ידיעות ”עיתון 
 ‘ב“; אחרונות

 צביאלי(. ‘ ד –‘ ג-ו
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מ' מן החוף. החול   2,211-מ', במרחק כ   011-ָקֵצַה המזרחי הוא בתוך פער שברכס מגדים, שרוחבו )בין פסגה לפסגה( כ 

מזרחיים, אשר מאחוריהם, בחלקו המערבי של הפער, -יוצר רכסי נישוב אורכיים נמוכים ומסולסלים עם קווי רוח צפון 

אגנים קטנים חסרי ניקוז ועתירי צמחיה, שעומדות בהם שלוליות חורף. מדרום לשפך נחל אלכסנדר, סמוך למחלף ינאי, 

' ואשר כיום 2°°1-אגן רדוד, שנתהווה במהלך החפירות להקמתו של מחלף ינאי בתחילת שנות ה  –מצויה שלולית ינאי 

מ' מעל פני הים והוא מוצף תמיד במי תהום גבוהים.  8-דונם, רומו כ 211-הוא ָתחּום בכבישים של מחלף ינאי. שטחו כ

; 420בשלולית גדלים צמחי מים וצמחי גדות סבוכים, כגון מיני גומא, קנה מצוי, סוף מצוי, סמר מצוי ואחרים )פרק  

א'(. הצמחיה הטבעית של אזורי החולות, בעיקר בשטחים מופרים, נדחקת בהתמדה בשל התפשטות של מיני 426תמונה 

 צמחים פולשים, כגון שיטה כחלחלה וטיונית החולות.

-, מהגדולים בנחלי השרון )מוצאו בין הרי עיבל וגריזים(, מנקז את מרכז השומרון )אזור טול כרם 2122°נחל אלכסנדר

ק"מ. נחל אלכסנדר הוא נחל הררי אכזב בעל  88-קמ"ר ואורכו כ 060שכם( וחלק משפלת החוף. שטח אגן ההיקוות שלו 

שיפוע גדול, הזורם ממזרח למערב, אשר לעתים הופך להיות נחל שטפוני, הזורם מדרום לצפון למרגלות ההרים. 

אל פער ברכס חדרה, בין קיבוץ מעברות “  אפיקי עמק חפר ” בהמשך דרכו משנה הנחל את כיוונו וזורם מערבה ממאגר  

מתל אביב לחיפה. שני   8(, סמוך לכביש  22°70681282014נ"צ    –אפשאר על גדת נחל אלכסנדר  -לתל חפר )תל אל 

תנון( ונחל שכם )ואדי נבלוס(, ויובלים נוספים הם הנחלים אברך )מוצאו -יובליו העיקריים הם נחל תאנים )ואדי א 

מערב( את המרזבה שבין רכסי חדרה -בהרים(, בחן, אמץ ואביחיל )מוצאם בשרון(. הנחל חוצה באלכסון )כיוון צפון 

נחל   –ק"מ    6-כ –עד שפכו אל הים “ אפיקי עמק חפר”ק"מ, מבלי למשוך כל ניקוז ממנה. ממאגר  020-ומגדים, מהלך כ

אלכסנדר הוא נחל איתן, הניזון ממים שפירים של מעיינות קטנים לאורך הערוץ, מי תהום גבוהים, דליפות מבריכות 

דגים ומאגרים, מי נקז מהשדות החקלאיים ומי קולחין מטוהרים, ובחלקו התחתון, הקרוב לים, גם ממי ים שחודרים 

הרחק מזרחה בתוך אפיקו. אפיקו המקורי המפותל של הנחל, שעלה בעבר לא פעם על גדותיו והיה מקור הבצות בעמק 

ושיפועו שּונה. כיום,            2°60-'(, יּושר והורחב ב 2°81-' וה 2°01-בצות ואדי חווארת, שרובן יובש בשנות ה )   1.2.1חפר 

מ' מזרחה לקו המים יוצר נחל אלכסנדר נפתול דרומי, החוצה את המרזבה המערבית באפיק ישר שכיוונו בערך  611-כ 

מערב. הצמחיה בגדות הנחל לאורך אפיקו היתה עשירה מאוד, ועל מיניה נמנו עצים ושיחים רבים, בהם אלת -103-צפון

ערבה מחודדת, סמר חד )שיחים( ומינים רבים  המסטיק, אשל הפרקים, אקליפטוס המקור )עצים( וקנה מצוי, פטל קדוש,

 אחרים )אתרי המשרד להגנת הסביבה, טבע ונופים בישראל, קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים(. 

מ' לפני קו המים סתום הנחל בשרטון חולי, ומימיו מגיעים לים בזרימה עילית רדודה ולא תמיד רצופה   211-כ 

סכרה רשות הניקוז בעונות הקיץ את שפך הנחל בסוללות חול כדי להרים את מפלס   1118ובשטפונות חורף. עד שנת  

מ'. מעת לעת ובעונות החורף נפרצו הסוללות בשל הצטברות מים בנחל, זיהומיו  2מימיו בכמה עשרות סנטימטרים עד 

נשטפו ושוב הן הוגבהו. סכירת הנחל מתבצעת כיום רק במצב קיצוני של סכנה לבריאות הציבור ו/או בריאות הנחל 

(. באזור זה חסומה המרזבה על ידי הגבעה שעליה בנוי המושב חופית. ממערב לגבעה זו ניכרת 1117)אנגרט ויהל,  

 תעלת זרימה עתיקה של נחל אלכסנדר, שדרכה הוא זרם אל קו המים בתוואי דרומי מעט יותר מן הנוכחי. 

ניצול אינטנסיבי של מי התהום וניקוז של שטחי הבצות הורידו את המפלס של מי התהום, רוב הנביעות שהזינו את 

מלמ"ק מים לשנה. במקביל   120-מלמ"ק מים לשנה, אינה עולה על כ   8-הנחל יבשו, וכיום שפיעתו, שבעבר היתה כ 

' הזרמה אינטנסיבית של שפכים ביתיים )בעיקר מנתניה(, חקלאיים )רפתות 2°01-לירידה בשפיעה החלה בשנות ה 

_________________________ 

, בתקופת מווייליח )המלוח( -אל )הנחל המלוח( ובפי הערבים    Flum Saleשמו המקורי של הנחל אינו ידוע. בפי הצלבנים הוא נקרא    1.218
 Hilehהוא מצוין בשם נחל    (Jacotin, 1212(  1988-כשם הקנה השופע לאורך גדותיו, ובמפת ז'אקוטן מ ” קצב-ואדי אל“הממלוכים היה שמו 

במפת החברה לחקירת “  נהר איסכנדורה “ )” איסכנדרון -אל ” עד להקמתה של מדינת ישראל נקרא הנחל    18-ב'(. משלהי המאה ה 1881)פז, 
סוחר ערבי שהיה   –זבורה  -( על שמו של אסכנדר אבו 1981-)במורה הדרך של לונץ מ ”  זבורה -נחל אבו “( או 1991-ארץ ישראל ועתיקותיה מ

(. בגלל צלילו 1.29אוסף את יבול האבטיחים של עמק חפר באמצעות סירות ששטו במעלה הנחל, ומַיצָאם למצרים מנמל שהקים בשפכו )פרק 
אשר יוחס לאלכסנדר ינאי, שבכיבושיו הגיע עד ”,  נחל אלכסנדר “ ִאמצה ועדת השמות הממשלתית של ישראל את השם, אך שנתה אותו ל 

 הנה )ומכאן גם שמו של המושב בית ינאי, הסמוך לשפך הנחל(. 
חווארת על שם השבט הבדואי ששכן במקום, -כפר יונה לחדרה. בעבר נקרא האזור ואדי אל -עמק חפר משתרע בצפון השרון בין נתניה  1.2.1

ושמו העברי תנ"כי )מלכים א', ד: י(. האזור, שהיה משופע בבצות ומוכה בקדחת, נרכש על ידי יהושע חנקין עבור הקרן הקיימת לישראל 
 )2 19-.1: 1891צבי ושות', -)וייץ בתוך בן 1821ונמשכה עוד עד  18.9-בעסקה משפטית מסובכת, שנשלמה ב
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שכם ואזור התעשיה -אזור טול כרם“, תנובות”ובֵרכות דגים( ותעשייתיים )חלקם הגדול מטייבה, המתקן לטיהור שפכים 

נופיו, רוב בעלי החיים נכחדו, מגדותיו נעלמה הצמחיה  לנחל. השפכים פגעו קשה בנחל וגרמה להרס “(  עמק חפר ” 

 והנחל הפך לתעלת שפכים ומדגרה ליתושים )אתר צלול(. 

חיפה חוצה את האזור על סוללה מוגבהת וגשר על -נוף פער אלכסנדר הוא כיום מוצר אנושי חדיש. כביש תל אביב 

טופוגרפיה של השטח ממערבו, וכן את הצמחיה הטבעית -נחל אלכסנדר. הבניה של סוללת הכביש שיבשה את המיקרו 

המלווה את מוצאו של הנחל. האזור שבין החוף והכביש אשר מדרום לנחל אלכסנדר הנו כיום חוף הרחצה המגודר של 

בית ינאי, אך זה שמצפון לנחל משופע בפסולת מנושבת מן הים ונפולת מזהמת מן הכביש המהיר. גבעות קטנות של חול 

הוכנה תכנית אב להמשך שיקומו. חלק  1110-, וב2°°0מנושב ממסכות במידת מה את הזיהום. שיקום הנחל החל בשנת 

נכבד מהשפכים טוהר )הזרמת המזהמים מהמקורות בשרון נפסקה כמעט לחלוטין, שפכי נתניה וכפר יונה מטופלים 

במכון טיהור ופתרון חרום לשפכי נחל שכם בוצע(, גדות הנחל נוקו ולאורכן נשתלו עשרות אלפי שתילים וניטעו מאות 

עצים, אשר נבחרו בהתאמה לתנאים האקולוגיים ולהיסטוריה של הנחל, ובמקביל החלו להופיע צמחים ובעלי חיים 

 שנעלמו בעבר מהאזור )אתרי המשרד להגנת הסביבה, צלול וקרן קיימת לישראל( אף שמי הנחל עדיין מזוהמים.

 

 גבעת אולגה-. חוף מכמורת2124

מ'   011-בצפון )כ   11700)תל מכמורת( בדרום עד קו רוחב    11142ק"מ אורכו, נמשך מקו רוחב    7קטע חוף זה,  

מדרום לשפך נחל חדרה(. אזור החוף הוא גבעי רק בחלקו. צוק השרון באזור זה מקוטע בניגוד לרציפותו הכמעט מלאה 

גדור המדורג -מדרום לפער אלכסנדר. האזור אינו אחיד מבחינה מורפולוגית, וניתן להבחין בו שני קטעים: חוף מכמורת 

 –בדרומו, ושורה של שמונה גבעות גבנוניות גדועות לאורך צדו של קו המים בצפונו  11007בין פער אלכסנדר וקו רוחב 

אזור   1111)כיום בשנת   11867-ו 11007ממערב לאזור המטווחים של גבעת אולגה, בין קווי רוחב  21212חמש גבעות גדור

מצפון לחוף הרחצה של   21212מיועד להמשך הבנייה בשכונת עין הים מדרומה של גבעת אולגה(, ושלוש גבעות חנקין 

 2 11611-ו 11017גבעת אולגה, בין קווי הרוחב 

מ'( בדרומו, שחדירתן אל היבשת מועטת )פחות     411-011גדור בנוי כסדרה של קשתות ארוכות ) -קו החוף מכמורת

מ'   201מ'(, חדירתן מגיעה עד    211שהן קצרות )הגדולה שבהן אורכה    –מ'(, אך אחת עשרה הקשתות הצפוניות   61-מ 

אינן אלא מפרצי כיס קטנים, שחדרו לשקעי חמרה בין גבעות גדור.   –מזרח  -43-21-וכיוון הקף גזרתן נע בתחום צפון 

ערוצים קטנים המנקזים את עורף הצוק.  6-לאורך כל צוק השרון בקטע צפוני זה, ממכמורת עד גבעות חנקין, אין יותר מ

אף לא אחד מהם חודר יותר ממספר עשרות מטרים מזרחה משפת הצוק, ושטח הניקוז שלהם מזערי. בכל המקרים נקל 

 לראות כי הערוצים נוצרו בעקבות חשיפת קלקארניט, או חמרה, מכיסוי החול הרבוד. 

מזרחה למדרגת החוף )שהיא צוק כורכר, או כורכר וחמרה( דומה הנוף לאזורים שמדרום ומצפון )סף הכרמל(, ויש 

מרזבה )עמקי -לראותו כהמשך מורפולוגי אורכי של נופים אלה: מישור חופי ועליו רכסי כורכר אורכיים, וביניהם עמקי 

אורך( מקבילים. הן הרכסים והן העמקים מכוסים תצורות חוליות: קלקארניט, חול קוורץ רבוד וחול קוורץ מנושב. 

תשתית העמקים עשויה חמרה וחומרי מילוי חוליים וחרסיתיים, שהם כיום בבחינת קרקע. חמרה מופיעה גם בעדשות 

 ושכבות ביניים בתוך רכסי הכורכר. 

. הרכס יוצר גב גבעות וגבנונים נמוכים                 11108מ' מזרחה מקו החוף, מקו רוחב    2,111-רכס מגדים מופיע כ 

מ' מעל למרזבה. רצועת גבעות זו  21מ', אך לא יותר מגובה  10-11מ'(, שרום שיאיהם אינו עולה בדרך כלל על  20-21) 

מ'   °11( עד  11101מ' באזור מכמורת )קו רוחב    2,011-נמשכת במקביל לחוף תוך שצירה מתקרב מעט אל קו המים: מ 

מ' ליד נחל אלכסנדר,   81-(. כמו כן, הרכס משתפל באופן מתון כלפי צפון משיא של כ 11411בנחל חדרה )קו רוחב  

חיפה לאורך צירה של רצועת -מ' ליד נחל חדרה. גם באזור זה חצוב הכביש המהיר תל אביב  12מזרחית למכמורת, עד 

_________________________ 

שמקורו בבית אולגה ויהושע חנקין, שנשתמר “,  גבעות חנקין ” שמקורו בתל גדור, שהוא הגבוה בגבעות האלה, ו “, גבעות גדור”השמות   1.2.1
הראוי יותר על “  גבעות אולגה ” על הגבעה הדרומית שביניהן, הם כינויים הניתנים כאן בהעדר שמות רשמיים. שמות אלה הועדפו על השם  

 “.גבעות אולגה”)כיום שכונה משכונות חדרה(, ועם האזור החופי הזה כולו, הוא חוף “ גבעת אולגה”למנוע בלבול אתרים עם היישוב מנת 
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מ' ויותר( כרויות בה ממזרח לו. מחפורות אלה עמדו חשופות במשך שנים  21גבעות זו, ומחצבות כורכר גדולות )עומק 

רבות, ושימשו כמזבלות של העיר חדרה ויישובים אחרים בסביבתה. הן מולאו באשפה ובאפר פחם מתחנת הכוח 

 מצפון למוצא נחל חדרה, וכיום הן אינן חשופות.“ אורות רבין”

מרזבת גדור היא האזור האורכי הנמוך אשר בין רכס מגדים לבין עורף החוף )שולי רכס דור(. במקומות בהם אין רכס 

דור מופיע ביבשה, פתוחה המרזבה ומשתפלת ישירות אל רצועת הליחוך )פער נחל אלכסנדר, חוף הרחצה של גבעת 

אולגה(. באזור זה מן הראוי לכנות את העמק האורכי בשם מרזבת גדור )על שם תל גדור, המשקיף עליו ממערב(. 

 (2 2821( אל מרזבת דור באזור סף הכרמל )פרק 2020המרזבה נמשכת צפונה לאורך מישור קיסריה )פרק 

קשה להבחין בין התצורות החוליות, הממלאות את מרזבת גדור ושיפוליה, בשל תכסית הצמחיה, המעברים 

ההדרגתיים בין תצורה לתצורה, מיסוך המחשופים על ידי מוצרי בליה חוליים, עיבוד חקלאי והסעות רוח )כיסוי, חשיפה 

 וסילוק(. ניתן לסווגן כדלקמן:

הקרקע -אלה מכסים את תשתית הכורכר של המרזבה, הנמשכת בתת   –(  °2128-ו   82120)א( חמרה וקרקעות )פרקים  

 בין רכס דור לרכס מגדים. עוביים מגיע למטרים אחדים.

מ', בלויה ובלתי מלוכדת, והיא מתמזגת עם החול   2-120התצורה, בעובי  –( °2120-ו 8212121)ב( קלקארניט )פרקים 

הרבוד שעליה ומצדדיה ועם החמרה שתחתיה ומצדדיה. במרזבה, שלא כמו בשפת הצוק, קשה לעקוב אחרי התצורה 

רציפויות ִצִדיות )לטרליות(. עד תל גדור מכסה תצורה זו לא רק את החמרה שבמרזבה, אלא אף -הזו, ויתכן כי יש בה אי

את החמרה והכורכר שבשיפולי רכס דור. שטחי הקלקארניט מצוינים על ידי טופוגרפיה גלית ובלתי מנוקזת, האופיינית 

 לנופים איאוליים. 

מ', מונחת על חמרה, או כורכר, אך היא,   0תצורה זו, שעוביה בדרך כלל עד    –(  °2126)ג( חולות רבודים )פרק  

מקנה להם עיצוב איאולי של סחף רוח. מבחינה   (deflation)כאמור, ִצִדית לקלקארניט. נשיבת רוח והסעת חול  

 מורפולוגית קשה כיום להבחין על פני השטח בינם לבין החולות המנושבים שעליהם. 

פיסות דקות של חול מנושב פזורות כיום על מדרונות רכס דור ולרוחב המרזבה. מקור  –( °2127)ד( חול מנושב )פרק 

 חשוב לחולות האלה הוא פער נחל אלכסנדר.

בכל מקום במרזבה בו חשופים הקרקעות, החמרה והקלקארניט הבלוי יש עיבוד חקלאי. לא כן שטחי החול הרבוד 

והחול המנושב. אולם ראוי לציין כי באזורים שבהם שכבת החול מעל לחמרה אינה עבה מתפתחת צמחיית בר צפופה, 

מלוכד( מעל -מים )חול בלתי-הכוללת עצים )אשל, חרוב, אלון התבור, אלת מסטיק( והמנצלת יתרונות של שכבה אוגרת

תשתית חמרה אטימה יחסית. המרזבה אשר מדרום לתל גדור כמעט ואינה מתנקזת במערכת ניקוז עלי, וזאת בשל העדר 

נגר עלי משמעותי. כל מי המשקעים מחלחלים בתוך השכבות החוליות וזורמים דרכן אל מאגרים מקומיים בתשתית 

תבליט גלי, עם שקעים ומגבהות מקומיים. -הכורכר, שהיא האקווה האזורית העליונה. המרזבה היא בעלת מיקרו 

פיסות וטלאים של חולות רבודים ומנושבים על גבי רכסי כורכר קטנים וקצרים )בדרך כלל מספר מאות  –מגבהות אלה 

חוצות אותה פה ושם ומצרות אותה, או סוגרות   –מטרים(, הפזורות לאורך ולרוחב המרזבה )ועל מדרונות רכס דור(  

שקע   –(  20°211107( או אזור בֵרַכת גדור )נ"צ  20°111187אגנים מקומיים, כמו השקע שבמערב גבעת אולגה )נ"צ  

דונם, אשר בו ִנְקֵוית שלולית עונתית. בֵרכת גדור היא שריד   220-במורפולוגיה הנישובית של הקלקארניט, ששטחו כ 

מ'( שמדרום לבריכת גדור       20מִבצת סרחייה, אחת משש בצות חדרה הגדולות לשעבר. גבעת האקליפטוסים )רום  

 ( היא תל עשוי קלקארניט על גלעין של כורכר.204411114)נ"צ 

' המוקדמות מכיסוי החול 2°41-' וה 2°71-לאורך קטע החוף בין מכמורת לגבעות גדור גולחה המרזבה בשנות ה 

הרבוד, ולפעמים נכרו גם בורות בלוח הקלקארניט שמתחתיה על מנת להוציא חמרה למטרות גינון. כתוצאה מכך 

התפתחה רשת של בתרונות מן הצוק פנימה, אשר צומחת במהירות ואשר עתידה לגרום לשיבוש טופוגרפי חמור של כל 

על ולא סחף קודם לכן ולהפיכתה לשטח בתרונות. תהליך הצמיחה של רשת הניקוז -המרזבה באזור שלא היה בו ניקוז 

ניתן לריפוי )אלא על ידי החזרת כמויות דמיוניות של חול לכיסוי הקלקארניט -מן המרזבה אל החוף הוא כיום בלתי 

והחמרה שנחשפו(. ראוי לציין כי בעקבות גילוח החול הרבוד נתגלו סימנים רבים של יישוב ובניה קדומים על גבי 
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 הקלקארניט.

' 2°81-מרזבת גדור שממזרח לשרשרת גבעות גדור תפוסה בחלקה על ידי מתקני מטווחים, שהוקמו כאן בשנות ה 

על ידי הצבא הבריטי )אשר נצל את גבעות החוף כחומת מפגע מערבית(. בשל עבודות העפר האינטנסיביות נפגעו קשות 

אושרה תכנית שנועדה להרחיב כלפי דרום את גבעת אולגה )חלק   2°°1המורדות המזרחיים של גבעות גדור. בשנת  

הקומות -מהעיר חדרה(, וכיום המשך הבניה באזור זה של עין הים, שכונתו הדרומית החדשה של היישוב שבנייניה רבי 

 גבוהים, פוגעת בבֵרַכת גדור.

גבעת -דונם בין נחל אלכסנדר בדרום לבין כביש חדרה   0,411-השטח הבלתי מיושב באזור הזה, המשתרע על פני כ 

חיפה הישן(, אשר כולל את רכסי דור ומגדים והמרזבה -)הכביש תל אביב   8אולגה בצפון, ובין חוף הים לבין כביש  

שביניהם, הוא פארק השרון. פארק זה מפריד בין גוש היישובים של חדרה וסביבתה לבין הגוש הבנוי של נתניה 

, 21211א'(, והוא השריד היחיד כמעט של שטח טבעי שיד אדם לא נגעה בו שנותר מיער השרון הקדום 2°°0)קאופשטיין, 

 משום  קודמה   לא   השרון   להקמת פארק   המפורטת   (. התכנית 82120אשר השתרע בעבר מהירקון עד נחל תנינים )פרק  

 בבעלות  הפארק הוא   בתחומי   הקרקעות   הים )חוף גדור(, שהם בבעלות המדינה, רוב   לחוף   הסמוכים   שפרט לשטחים 

  הקרקעות. לבעלי פיצויים ובתשלום הקנייני המצב בהסדרת פרטית וקידום התכנית מותנה

ישראלי, -שיח ומטפסים, כגון אשחר ארץ -חורש טבעי של עצי חרוב מצוי ואלון מצוי )אשר בִצלם גדלים שיחים, בני

פרסיון גדול, פיגם מצוי, זלזלת הקנוקנות, פואה מצויה ואספרג החורש(, מעט עצי אלון התבור, ָכרים של אלת המסטיק, 

פרחים מרהיבים )כגון סביון אביבי, -ומרבדים של שיחים )כגון שרביטן ריסני ואטד אירופי( וצמחי בתה עשבוניים מרובי

גוני, מקור חסידה        -מרסיה יפהפיה, אלקנת הצבעים, כלנית, קחוון החוף, אלמוות הכסף, שומרר בּוַאִסֶיה, תלתן דו 

א'; אתרי רשות 2°°0דונם של חול מיוצב, חמרה וכורכר משטח הפארק )פז,   2,011-אביבי ועוד(, משתרע על פני כ-תל

ם  י פ ו נ ו ע  ב ט ו ם  י נ ג ה ו ע  ב ט ה

 (2 21204בישראל( )תמונה 

ן  , בי בחלק הפארק המזרחי

חיפה -מסילת הברזל תל אביב 

, נטוע יער חדרה )אחדר 8לכביש  

  ) ק ו ר י א  ו ה ת  י ב ר ע ר   –ב ע י

האקליפטוסים הותיק והגדול בארץ, 

 2,011-המשתרע על שטח בן כ 

ם  י ניטע במשך שנ ם. היער  נ דו

על ידי חלוצי   24°6-אחדות החל מ 

חדרה במימון הברון רוטשילד 

דונם,   8,111-בשטחי הבצות )כ 

 6-מ' ב   11הצמיחה ) -( מתוך אמונה מוטעית שעצי האקליפטוס מהירי 24°1-אשר נרכשו על ידי אולגה ויהושע חנקין ב 

שנים( יַיבשו את הבצות. חלק מן הבצות יובש באמצעות תעלות ניקוז, אשר נחפרו ביד לאורך כמה קילומטרים. הייבוש 

' אחרי שאיבת המים והולכתם בצינורות לנחל אלכסנדר )אתר קרן קיימת לישראל(. מבצות 2°01-הושלם רק בשנות ה 

 –חדרה שרדו בֵרכֹות ושלוליות חורף קטנות בלבד. הגדולות שבהן, בֵרַכת סמר )שריד לבירֵכטאס, או בֵרַכת טאס  

הגדולה שבבצות( ובֵרַכת יער )שריד לבצת עטה( מדרומה, נמצאות ביער חדרה. הבֵרכות הן מקום גידול למיני צומח 

רבים, בהם סּוף מצרי, כף הזאב האירופית, שניות, לוטוס הבצות ובייחוד נוריות מים, שממלאות את הבֵרַכה, והן 

 

 השרון: עץ אלון וכרי צמחים עשבוניים . פארק 1.212 תמונה
 “(.ויקישיתוף”, מתוך 222., אפריל idobi)צילום: 

_______________________ 

“. היער ” דהיינו    , la forêtנקרא בפי הצלבנים  “  יער השרון ” ו “,  יער עבות ” שפירושה  “,  ַשרנ  -א  ” הוא במילה האכדית  “  שרון ” מקור השם     ..1.2
קמ"ר,   11.-מסומנים שטחי יער נרחבים בשרון, המשתרעים על כ  (Conder and Kitchener, 1880)במפות הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל 

 שרציפותם נקטעת על ידי הנחלים אלכסנדר, חדרה ותנינים.
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 מושכות מיני ציפורים רבים )אתרי קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים(. 

ב'(. פארק זה והגן 2°°0הוא פארק נוסף שהוקם בגדתו הדרומית של נחל חדרה )קאופשטיין,  “  פארק נחל חדרה ” 

 20212בה העתיד לקום על ידו מתוארים בפרק -הלאומי חפצי

רכס דור רב בו החסר על הקיים. ציר הרכס עובר מספר מאות מטרים מערבית מקו המים ובמקביל אליו, וכל העדות 

מ' עד   011-לקיום רכס הכורכר היא נוכחות רצועה של מחשופי כורכר גדומים ומוצפים במפתן הרדוד, המגיעים מ 

שרק הם נותרו ורק הם מתגלים   –מ' מערבה לקו המים בקטע חוף זה. שוליו המזרחיים של הרכס    611-למעלה מ 

 מ'. 1,711-, לאורך כ1161ועד קו רוחב  1118נוגעים ברצועת החוף החל מקו רוחב  –בתחומי היבשה 

, אין שאיר 11007-ו   11176מ' בין קווי הרוחב    1,011-גבעות גדור המדורג, המתמשך לאורך כ -בקטע חוף מכמורת

 (, העשויים כורכר עליון קשה. 1124( ותל גירית )קו רוחב 11218-ו 11176לרכס דור מלבד תל מכמורת )בין קו הרוחב 

מ' מעל פני   8; שמו הקדום אינו ידוע( יושב על ְקָדַמת כורכר נמוכה )עד רום  2070761111°76תל מכמורת )נ"צ  

(. כיום אי אפשר לקבוע 2120°)תמונה  “  מבואות ים ” הים(, שטוחה ורחבה, שראשה מיושר ועליה בנוי בית הספר הימי  

אם יישור הגבעה הנו מלאכותי או 

שהמדובר במשטח גידוד ימי. ְנָסָגה 

במרכזה של הגבעה )מצפון לתל(, 

היוצרת מפרץ סלעי רדוד )ִמְפתח 

מ'(, משמשת   211מ', חדירה    111

 . כיום כמעגן לבית הספר הימי

ר  כ ר ו כ י  ד ד ר מ ה  ְקָדמ ה ת  י ז ח ב

מוצפים, אשר מהם בולטים סלעים 

ת   ו נ ו מ )ת ם  י ר י ע ז ם  י י א 0ו 2 6 0            

(. תל מכמורת הנו מרבץ 2120°-ו 

.   °20-7עתיקות המגיע לרום   מ'

מרבץ העתיקות משובש על ידי 

ת              נ י מ ר  י ע ז ה ר  פ כ ה ת  ו ב ר ו ח

זבורה, והוא עשיר בחלוקים, טיט צדפים )בעיקר נעמית מצויה(, וחרסים מתקופת הברונזה המאוחרת עד התקופה -אבו

. בראש התל נמצאו יסודות מבנים וכן שרידי מגדל מהתקופה המוסלמית (Paley et al., 1982)המוסלמית הקדומה  

(, אשר נבנו כדי למנוע 21281; תמונה  2228פרק    –הקדומה, שהיה אולי אחד ממגדלי התצפית בתחנות החוף )ִמְחָראס  

; פורת 2°77התקפות של הצי הביזנטי, ואשר בהן הוחלפו או נפדו שבויים מוסלמים ושבויים ביזנטים נוצריים )אלעד, 

 Paley et al., 19822); 200-208: 2°40ושות', 

זבורה )על שם סוחר האבטיחים הערבי הגדול באזור(, שצמחה בתקופה העות'מאנית, הפעילו עד -תושבי מינת אבו

' תחנת טעינה לתוצרת חקלאית של יוגבי השרון במפרץ המשמש כיום מעגן לבית הספר הימי 11-אמצע המאה ה 

ַבִטיח, על שם סחר האבטיחים )כשליש מיצוא האבטיחים של הארץ, בעיקר -(. הנמל נקרא גם מינת אל 2°°0)אביצור, 

הגנה וִפקחה על נתיב   –מבנה גדול ששרידיו נותרו במרכז הכפר    –למצרים(. משטרה תורכית, שישבה בח'אן סמרה  

 התוצרת החקלאית לאורך נחל אלכסנדר שמדרום )אתר מועצה אזורית עמק חפר(.

המעגן הטבעי של מכמורת )כיום תחום המעגן של בית הספר הימי( החל לפעול בתקופת הברונזה המאוחרת, ובמאה 

לפנה"ס התנהל דרכו ובדרך הים הסמוכה סחרה של ממלכת ישראל המאוחדת עם פניקיה. גם בתל גירית )תאורו  21-ה 

מ' בתוך   0-, התעלה ברוחב כRaban, 1987(; 1111בהמשך( פעל מעגן קטן )אתר מועצה אזורית עמק חפר(. לדעת רבן )

מרדדי הכורכר המוצפים מול החוף שמדרום לתל נחצבה על ידי מתיישבי המקום הראשונים, אנשי תקופת הברונזה 

לפנה"ס(, למעבר כלי שיט אל מעגן סמוך לפתחו הרחב של נחל אלכסנדר דאז )לדעת א' גלילי   2001-1111התיכונה ) 

 

 תל מכמורת וסביבתו בתקופה ההלניסטית  1.2112תמונה 
 Raban, 19872))מעובד מתוך 

 חוליות

 בצות  לגונריות

 מעגן
 מודרני

 צפון

 מרדדי
 כורכר

 טבועים

 מרדדי
 כורכר

 טבועים
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(. עשרות עוגני אבן המיוחסים לתקופת הברונזה 2120°( )תמונה  1128א' גלילי, מידע בע"פ,    –תעלה זו הינה טבעית  

מערבי של התל ִשמש למעגן החל מתקופת הברונזה התיכונה )חגי, -התיכונה והמאוחרת מעידים כי המפרץ בצדו הדרום

111° 2) 

תחת שלטון האשורים והבבלים )בחלקה השני של תקופת הברזל( פרח נמל מכמורת שהפניקים הפעילו והשתלב 

בפעילות המסחרית לאורך חופי ארץ ישראל ופניקיה. נמל מכמורת המשיך לפעול גם בתקופות השלטון הפרסי )שטרן, 

ב'( הוא הפך 202020לפסה"נ(, אך לאחר בניית נמל קיסריה על ידי הורדוס )פרק   2-עד ה 0-( וההלניסטי )במאות ה2°6°

 לנמל משני וחסר חשיבות, שאפשר ששמש כמעגן לדייגים ולתושבים מקומיים )אתר מועצה אזורית עמק חפר(. 

הגבעה הסלעית מצפון למעגן מכמורת היא אתר עתיקות הלניסטי, ובחזיתה קברי פיר פניקיים, אשר ניזוקו בגלל 

מ' ממזרח למזח הצפוני של המעגן נמצאה באר ובה חרסים מן המאה               11-(. כ 2120°נסיגת הצוק החופי )תמונה  

מזרחה. יתכן והדבר נגרם על ידי תנועת קרקע מקומית   83-לפנה"ס. כיום נוטה ציר הבאר )המדופנת באבנים( כ   8-ה 

 )איזון בעקבות חפירת הבאר? הטיה טקטונית?(.

השם גירית בעקבות השם הערבי בעל הצליל הדומה( הוא גבנון   –  2074°412112461ג'ריה, נ"צ -תל גירית )תל אל

מ'. שכבת החמרה מתַיתדת אל   21-קטן ומבודד של כורכר עם כיסוי דק של חמרה וקלקארניט ליד קו המים, שגובהו כ 

תל גירית מכל עבריה, ואלו לצד הים התל שגודד גדוע על ידי צוק. ראש התל מכוסה בשכבה דקה של חמרה חרסיתית 

וטבלת קלקארניט )המונחת כאן בחלקה ישירות על הכורכר( ועליה שרידי עתיקות מתקופת הברונזה המאוחרת )גופנא 

המדורג (. חוף החמרה  2120°(. בסביבתו קברים מהתקופה הפניקית והפרסית )גתמונה  08:  2°71צבי ושות',  -בתוך בן 

מ', משמש כיום כחוף רחצה, וצורתו עוצבה על ידי עבודות עפר, מילוי   611-בין תל מכמורת ותל גירית, שאורכו כ 

ובניית מתקנים. המרזבה שממזרח תפוסה למלוא רוחבה על ידי האזור הבנוי של מושב מכמורת, המגיע עד רצועת 

 הגבעות המזרחית )רכס מגדים(. 

מ'. עד   21-רכס דור נגדם עד לבסיסו, והצוק בעורף החוף נוגס למעשה במרזבה המערבית. הצוק נמוך ואינו מגיע ל 

מ'(, שנחרצה בצפיפות על ידי מי נגר.   220לא נשתיירה אלא חמרה עבה, היוצרת מדרגה נמוכה )עד    11111קו רוחב  

במרבית חתכיה נושאת החמרה אופי של קרקע בעל הפרדה ברורה לשכבה עליונה שטופה בהירה עם אופקים של תרכיזי 

(. במקומות 821°כהה מועשרת בחרסית, הניכרת בחריצי הזרימה האנכיים על פניה )תמונה  -גיר ויחידה תחתונה חומה 

שבהם החמרה נחשפת במרזבה )לא בצוק החוף( אי אפשר להבדיל בינה לבין הקרקעות המקומיים של המישור החופי. 

טופוגרפיה -שבות ומתגלות כל יחידות הכורכר והפליאוסולים ברומים גבוהים ונמוכים לסרוגין )פליאו 11111מקו רוחב 

 11011(. בקו רוחב °22שיפועית )פרק -בעל צדודית דו –הדומה בכל לצוקים מדרום לנחל אלכסנדר  –איאולית(, והצוק 

צוללים יחידת הכורכר התחתון ואופק הפליאוסול החיוורין מתחת לרצועת החוף ושוב אין הם נחשפים לאורך החוף. 

מקו רוחב זה עד גבעות גדור הצוק הוא של חמרה עבה, שקרקעיתה אינה חשופה, מחופה בלוח עבה של קלקארניט, 

( נערמים °2120-ו   °2128היוצר את ראש הצוק. בגלל ההבדל בסגנונות הבליה של החמרה העליונה והקלקארניט )פרקים  

(. סחיפת החמרה בקטע זה 821°על החוף גושים אדירים של קלקארניט, אשר יוצרים נוף פרוע בחזית הצוק )תמונה  

יוצרת כל חורף מניפות סחף צבעוניות. הן החמרה והן הקלקארניט אופקיים, או צונחים בנטיה קלה מזרחה, אל ציר 

מרזבת גדור. במקומות אחדים מגיע הקלקארניט עד למדרונותיו המזרחיים של רכס מגדים כשהוא מונח על חמרה 

 עליונה, או כורכר עליון, ומכוסה, או מתאצבע, בחול רבוד. 

צוק החמרה בין מכמורת לגבעות גדור הנו בעל נוף ייחודי בכל צוק השרון. הצוק מפורץ על ידי ערוצים רבים, 

מ'(, אשר אף אחד  00ערוצים )אחד לכל  01-מ' יש יותר מ 2,711המגלפים בו במקומות שונים מעין נוף בתרונות. לאורך 

מזרח, במקביל -מ' מזרחה לקו הצוק. ראוי לציין כי מרבית הערוצים הצעירים כיוונם צפון   61-מהם אינו חודר יותר מ 

 נכון ראשית זרימתם היתה בתלמי רוח קיימים. -לקווי הרוח, ואל

מ', שוב מזדקרת יחידת הכורכר העליון של רכס דור לגובה רב על  2,111-, לאורך כ11887-ו 11086בין קווי הרוחב 

פני השטח ויוצרת את השורה של גבעות גדור, המתרוממות מעל למרזבת החמרה שממזרחן ונופלות כצוקים תלולים 
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הימה. לוח קלקארניט מלוכד, שנוחת בשיפוע קל מזרחה כלפי ציר המרזבה המערבית, מכסה את המדרונות עד רום     

מ'. הקלקארניט מתייתד ונעלם כלפי הגבעות הגבוהות. חמש גבעות גדור קטומות ממערבן בצוק גידוד תלול מאוד,  27

 –)תל גדור    00,  26הנופל מפסגתן הישר אל קו הסערות בבסיס הצוק. שיאי הגבעות מתנשאים, מדרום לצפון, לרום של  

מ' במרחקים שאינם עולים על   26-ו   11הירוק(,    –אח'דר  -)שייח' אל   10(,  204801110°0והגדולה שבהן בנ"צ הגבוהה 

 מ' מבסיס הצוק.  01

(, היה יישוב °212סרירה )הנדיב( בשמותיו הערביים )תמונה  -זיראק )הכחול( או שייח' אל -, שייח' א 21210תל גדור 

שנה. במפרץ הזעיר למרגלות התל בדרומו היה גם מעגן פניקי, שכיום שרידיו   1,711-שנוסד על ידי הפניקים לפני כ 

מוצפים. היישוב בתל התקיים מסוף בית ראשון עד לתקופה המוסלמית הקדומה. על מדרונות הגבעה המזרחי והמערבי 

נלקטו שברי כלי חרס מתקופות הברזל ב', הפרסית והיוונית, ובראשו חרסים מהתקופות הביזנטית והמוסלמית הקדומה 

מ'(, שקירותיו,   x  628  024(. בראש התל שרידי מבנה מלבני קטן ) 2°44; נאמן ופורת,  1111,  2°40)פורת ושות',  

(. פתח הכניסה למבנה 2°44המטויחים בצדם הפנימי, השתמרו לגובה שלושה נדבכי אבן כורכר מסותתים )נאמן ופורת, 

(, ושרידי יסודות, ככל 112°מ' בלבד מקצה הצוק )ברקאי וראצלב,    120-120במרכז הקיר המערבי הפונה הימה מרוחק  

(.  21281( )תמונה 112°מזרחית )ברקאי וראצלב, -מזרחית והצפון-הנראה של מגדלי פינה, נתגלו בהמשך לפינותיו הדרום

ם משלהי התקופה  מעט חרסי

הביזנטית או ראשית התקופה 

( 4-ו   7המוסלמית הקדומה )מאות  

נמצאו בעפר בתוך המבנה )נאמן 

של   C28(, ובדיקות  2°44ופורת,  

דגימות פחם, שנאספו מהטיח 

בקירותיו, מַתֲארכות אותו למאות 

ה   °-ה  21Barka-עד  i  et  a l . , )  

( 2 0 1 ר 7 ת א א  ו ה ש  , ל ת ה  .

ארכיאולוגי מוכרז, עדיין לא נחפר 

 (11112יוסף, -; בן2°°0)שילר, 

תל גדור היה אחד משרשרת 

ת   ו ד צו ” המ י “(  ִרָבאט ) ל ד ג ומ

שהח'ליף “(,  ִמְחָראס )” התצפית  

לסה"נ, זמן קצר לאחר הכיבוש המוסלמי של   7-( הקים לאורך החוף במאה ה 2-מּוַעאוִוָיה ֶבן ַאִבי סּוְפָיאן )מועאוויה ה 

. תכניתו האדריכלית של 22222(1117ח'לילה,  )(  2228פלשתינה הביזנטית, כדי להתגונן מהתקפות הצי הביזנטי )פרק  

המבנה, שבה מגדלים מרובעים נמשכים מן הפינות, אופיינית )עם שינויים קלים( לתכניותיהם של מגדלי תצפית מוכרים 

(Khalilieh, 1999) –  ( ומכמורת )בפרק זה(2120תל מיכל )פרק  (,2228ביבנה ים )פרק.  

התל נהרס כמעט כולו כתוצאה מגידוד והתמוטטות במערבו. על סמך גודל המבנה והקף השטח הנדרש לכניסה 

, דהיינו, (112°ברקאי וראצלב,  )מ' לפחות    0בטוחה אליו, נראה כי מאז בנייתו התמוטטה מקצה הצוק רצועה שרוחבה  

 (11112עד היום )שנת  2111-ס"מ לשנה מ 120נסיגת צוק בשעור ממוצע של 

(, ואת התצפית מראש התל, אשר בשל °212ראוי לצֵין את הנוף הבלתי רגיל של קו המים מתחת לתל גדור )תמונה  

גובה הצוק, תפניות החוף, שפע השרטונות והתצפית החופשית לכל רוחות השמים, הנו ייחודי לאורך כל החוף בין 

לא בוצעו כאן הכשרת קרקע, פינוי   –ארסוף )אפולוניה( לחיפה. נוף זה נשתמר לא במעט בשל קשיי הירידה אל החוף  
_________________________ 

קיסריה או גדרה של קיסרין( מתקופת המשנה, הנזכרת בתלמוד ‘ בזמנו הוצע לזהות את תל גדור עם אוגדור )גדור בשרון, גדרו ד   1.2.1
 )2 12: 1891צבי ושות', -; גופנא בתוך בן1899הירושלמי, אך אין אישור לכך בשרידים הארכיאולוגיים מהמקום )נאמן ופורת, 

 

: מבנה מהתקופה המוסלמית הקדומה בראש תל גדור. )א( תכנית 1.212תמונה 
המרובעים התכולים מסמנים את שרידי מגדלי התצפית; הכניסה למבנה  –המבנה 

עדכון  – 212.מ' בלבד מקצה הצוק )ברקאי וראצלב,  21-221.הפונה מערבה מרוחקת 
מערבי -(; )ב( תצלום של חלקו הדרום111: 1121‘, תכנית מקורית מתוך פורת ושות

 Barkai et al2, .219)22(של הקיר ששרד )תמונה מעובדת מתוך 

 כניסה
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סלעים, הקמת מתקנים ומבנים 

ומשיכה של קווי מים וחשמל, 

ל  ע ה  ב ר ה  ד י מ ב ר  מ ש ף  ו נ ה ו

 ראשוניותו.

 , נגדם עד לבסיסו ר  רכס דו

והצוק בעורף החוף נוגס למעשה 

במרזבה המערבית. הצוק נמוך 

גבעות מ'. עד קו    21-ואינו מגיע ל 

מ' הימה,   11גדור מזדקרות עד  

וגידוד האוכפים שביניהם יצר 

כיס חוליים, שבעורפם -מפרצי 

(. הצפוני 224צוקים נמוכים )תמונה 

שבמפרצים, זה שמעבר לתל גדור, 

-( על שם קבוצת עולים מאירופה, שהגיעה ארצה דרך שנחאי בסין בסוף שנות ה 21282)תמונה “ המפרץ הסיני”מכונה 

ערוצים בלבד לאורך חוף   7' ואנשיה השתכנו בבתיה הדרומיים של גבעת אולגה, לא הרחק ממנו. סך הכל מצויים  2°81

 (. אין קו ברור בין מהלך קו הצוקים לטופוגרפיה של הגבעות שאותן הם עורצים.'מ 811-גבעות גדור )ערוף אחד ב

שנים   21-21-(, הגלישות בחזית הקָדמות מתחוללות אחת    ל °2121בשל קשיות הכורכר ויציבות מדרונותיו )פרק  

(. רצועת הליחוך למרגלות צוקי גבעות אלה, שהיא צרה ביותר )מטרים °212בממוצע, והן ברובן גדולות ממדים )תמונה 

ספורים(, משובשת ביותר בגושי כורכר וקלקארניט ענקיים שנפלו מלמעלה, דרדרת טריה ושיירים של דרדרת ישנה. הים, 

הכורכר. גושים המוטלים בלא סדר על מרדדי  מ' מערבה לקו המים, משובש אף הוא בגושי כורכר רבים,  111-211-עד כ

אלה לא הגיעו לשם על ידי גלגול, 

אלא נשארו במקום בו נפלו, ואלו 

הצוק הוא שנסוג מזרחה כתוצאה 

 מגידוד הגלים וגלישות חוזרות.

( זיהו כי גושי 1126כץ ושות' ) 

הסלע מונחים ברצועות קשתיות 

קונצנטריות סביב תל גדור וסביב 

כפים רבים אחרים, המזדקרים 

הימה מצוקי השרון בין נתניה לתל 

עות . רצו 21218( ' א 21281עפר )תמונה  

מ'   20-הסלעים מרוחקות זו מזו כ 

בממוצע )המרחק הקבוע מצביע על 

הומוגניות מכאנית גבוהה של 

הצוקים, שמהם נפלו גושי הסלע, 

ואת יכולתם לתמוך במדרונותיהם 

התלויים מעל לצנירים, שהגלים 

ִגְדדּו בבסיסיהם(, וסלעיהן קטנים 
_________________________ 

ב'(, אך קשה מאוד -א'.1.22רצועות סלעים סביב ְקָדַמת תל עפר אכן מובחנת בעזרת סימון קווים מנחים )תמונה  1תבנית קונצנטרית של  1.2.2
 )2 111.‘, בתוך כץ ושות .1עד בלתי אפשרי להבחין בהן סביב הְקָדמות האחרות לאורך החוף )תמונה 

 מבט מתל גדור –“ המפרץ הסיני”2 1.211תמונה  
 “(. ויקישיתוף”; מתוך 112.2.212)צילום: אורי, מעלה היצירה, 

על על חגורות -. קווי חוף היסטוריים בקדמת חוף תל עפר: )א( מבט.1.21תמונה 
קו החוף לפני      –‘ גושי סלע בחזית החוף הקדמית המוצפת סביב צוק תל עפר: א

. )ב( תל עפר אחרי 212.אחרי סערת דצמבר  –‘ שנה; ג 12.-לפני כ –‘ שנה; ב 122-כ
המרחק בין רצועות הסלעים קבוע, וסלעיהן  – ’A-A)חתך  1.2.212סערת דצמבר 

חוף שנסתלעה -קטנים יותר וגווניהם כהים יותר ככל שהן עתיקות יותר. )ג( אבן
סביב גושי הסלע זמן קצר אחרי נפילתם לחוף משמשת לתארוך גיל התמוטטותו של 

 (212.‘, הצוק )מעובד מתוך כץ ושות
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יותר וכהים יותר ככל שהרצועה רחוקה יותר מהצוק. רצועות הסלעים מסמנות את קו הצוקים ההיסטוריים בעת 

התמוטטותם. ככל שארכה שהות גושי הסלע בים אחרי שנטבלו במימיו בעת נסיגת הצוקים הלכו ממדיהם וקטנו ככל 

ואפיליתית )תמונה אנדוליתית בקטריאלית שהאריכו גלי הים לַגדדם, ופניהם כהו בגלל בלייה )חמצון ברזל( והתיישבות 

החוף שנותרו היה קטן יותר ככל שהן היו קדומות יותר -הרצועות סמוכות 0-(. נפח הסלעים ברצועות העתיקות מ'ב1206

נכון גודדו, -(, וסלעיהן אל °200תמונה    –)משום שהים העולה גדד את אגפו המערבי של רכס דור, שהלך וִנַדֵקק מערבה  

OSLנשחקו עד דק והתכלו. גיליהם של ארועי הגלישה תוארכו בשיטת 
חוף )סלע הנוצר בזמן -במדגמים מלוחות אבן' ד128

(, שנרבדו סביב גושי סלע אחרי נפילתם לחוף והצפתם עם 82220פרק    –קצר מליכוד של גרגרי חול סמוך לקו המים  

 (2 'ג21281התקדמות הים מזרחה )תמונה 

פני הצוק הנמוך מעברו הצפוני של המפרץ הסיני, המפרידו מחוף הרחצה של גבעת אולגה, ורצועת הליחוך 

2 '( ג °22°גם כן שובשו מאוד בגושי קלקארניט גדולים שניתקו ונפלו ממנו )תמונה  מ',    201-שאורכם כ שלמרגלותיו,  

חרצה צניר עמוק לאורך בסיסו של הצוק התלול )כמעט אנכי(, ולאחריה התמוטט הצוק שמעל לצניר  1121סערת דצמבר 

  ג'( והדרדרת בחוף נסחפה ברובה אל הים.-'א°210; תמונה °2022חודשים )פרק  8-במספר שלבים בתוך כ

( צוללת 11017( עד הדרומית בגבעות חנקין )גבעת הרדאר, קו רוחב  11867בין הצפונית בגבעות גדור )קו רוחב  

יחידת הכורכר מתחת רום פני הים, וקו הסערות נוגס במדרגת חמרה נמוכה. קטע זה יוצר את חוף הרחצה של גבעת 

מ', אשר מתמזג עם מרזבת גדור, שהיא צרה כאן במיוחד בשל שתי שלוחות הנשלחות מרכס   811-אולגה, שרוחבו כ 

מגדים מערבה )הן נושאות את בתיה של שכונת גבעת אולגה(. הפוגה ברציפות הצוק לאורך קטע חוף זה היא שאפשרה 

מערבה(. קטע -נישוב של כמויות חול ניכרות לתוך המרזבה המערבית תוך יצירת גבעה דמּוַית פרסה )פתוחה דרום 

מישורי זה של החוף יש בו מן הדמיון לפער של נחל, אולם הטופוגרפיה המקומית, הממוסכת על ידי חול רבוד ומנושב, 

אינה מרמזת על מערכות ניקוז המוליכות לחוף זה. למרות 

קרבתה לקו המים יש במרזבה )סמוך לגבעת הרדאר( שקעים 

(. לרכס דור אין כאן 20°111186בלתי מנוקזים )למשל בנ"צ  

 ביטוי. 

ונמשך עד קו   11017רכס דור מתרומם בפתאומיות בקו רוחב  

בצורת שלוש גבעות כורכר קטנות )גבעות   11611רוחב  

(, הגדועות מצד הים על ידי הצוק. הגבעות, שראשן 21212חנקין 

מ' בגבעת   10מיושר באופן מלאכותי, הולכות ומתנמכות ) 

מ' בתל עפר מצפון למפרץ בנימין  11-הרדאר, הדרומית שבהן, כ

מ' בגבעה השלישית מצפון(. הן עשויות מיחידת הכורכר   28-ו 

(. הצוק הגובל 21280העליון, הבולטת בשיכובה הצולב )תמונה  

את הגבעות ממערב זקוף וקעור מעט הימה. יחידת החמרה 

העליונה מתגלה בגובה פני הים בשקעים )האוכפים( שבן גבעות 

. הים, אשר חדר אל השקעים האלה, יצר מפרצים 21212חנקין 

קטנים. לוח הקלקארניט אינו מופיע עוד על פני השטח. למרות 

צוקים תלולים )מדרונות כמעט אנכיים(;   –המורפולוגיה החדה  

סינר דרדרת גסה עשויה חצץ כורכר שאירי למרגלותיהם, 

ששיפועו תלול והוא טובל במים; וגושי כורכר רבים ברצועת 

הליחוך שבחזית הצוק ועל מרדדי הכורכר ממערב לקו המים, 

-לא נצפו מאז אמצע שנות ה   –המעידים על שעור נסיגה ניכר  

' תמורות חריפות בצוק זה. אך, כאמור לעיל, בעקבות סערת 2°41

תל עפר: צוק גבוה, זקוף ותלול . צוק 1.211תמונה 
 212.וצניר בבסיסו קודם להתמוטטותו בסערת 
(. .111ואחריה. שיכוב צולב בכורכר )צילום: מרץ 

צוק זה המשיך להתמוטט ולסגת במספר שלבים 
 ‘(.ב-‘א.1.21-ו 1212מזרחה אחרי הסערה )תמונות 
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וק תל ( וצ ג' -' א °210תמונה    –מ'    211-התמוטטו הצוק שמדרום לחוף הרחצה של גבעת אולגה )לאורך כ   1121דצמבר 

 (212812-ו °226תמונות  –מ'  61-עפר לאורך כ

' וכיום היא נושאת מתקני 2°81-( שימשה מצפה רדאר של הצבא הבריטי בשנות ה 11000גבעת הרדאר )קו רוחב  

מ', צורתו   011-ג'(. צוק החוף של גבעת הרדאר, שאורכו כ °288תמונה    –נופש )בית הבראה של האגודה למען החייל  

מ'. סביב גבעת   11-הוא קעור בצפון וקמור עד ישר בדרום. הצוק, שהוא כמעט זקוף, מגיע לגובה של כ   –מתעקלת  

הרדאר נבנה קיר מגן משופע עד כמחצית גובהה, שיפוע מדרונה העלי מותן וצמחיה נשתלה עליו כדי למנוע סחיפה( 

מ' רוחבה, עשויה פסולת בניין,  41ב'(. למרגלותיה, על גבי מרדדי כורכר מוצפים, נבנתה מדרגה רחבה, עד °280)תמונה 

ג'(. עיריית חדרה מתעתדת להפכה לטיילת. על הגבעה מצפון לגבעת הרדאר )קו °288שמרחיקה את קו המים )תמונה  

-2°06( השתמר בית יהושע חנקין, מגדולי רוכשי הקרקעות למפעל היישוב היהודי בארץ, שנבנה בשנים  11002רוחב 

2°01 2 

משתרע מפרץ בנימין )רוטשילד, השם ניתן לציון עגינת ספינתו של  11040בין גבעת הרדאר וגבעת כורכר בקו רוחב 

מ'   211-מ', החודר כ   111( הקשתי, שרוחב ִמְפָתחֹו  2°°0שילר,    –בדרכו חזרה מביקור בחדרה    2°28-הברון במפרץ ב 

מזרחה אל היבשת. מחציתו הדרומית ְרפּוָדה בחולות בשיפוע מתון על מצע של חמרה, הנמשכת ממרזבת גדור, ומחציתו 

בנימין נבנה באמצע   במפרץ עשויה מדרגת כורכר למינרי. פינה זו של המפרץ הקשתי שימשה להשקת סירות.  הצפונית 

על החוף, חסימתו תוך השתלטות    –קומות  -שכונת מגורים מפוארת עתירת בניינים רבי   –“  כפר הים ' ” 2°°1-שנות ה 

ממדים מבטון, שנבנה על חוף הים למרגלות גבעת הכורכר שבצפון -והזרמת הביוב המיוצר בו הימה באמצעות נקז גדול

 המפרץ.

, גובה     204711104נ"צ    –אחדר בשמו הערבי  -)תל אל   21210זו ומתל עפר כמויות גדולות של כורכר נכרו מגבעה  

שכבתי גדול ומפואר ובו חדרים, אכסדראות -מ' מעל פני הים( מעט מצפונה. בראש תל עפר שכן מבנה ביזנטי חד  2°24

חוילה של אחד מעשירי קיסריה, המרוחקת        –מ"ר    0,111-וחצרות )שאבני הבנייה שלהם נשדדו(, אשר השתרע על כ 

; 2°°7לסברת פיילסטוקר )   1.2.1או בסיליקה   Porath, 1988/89);  2°44ק"מ בלבד מקיסריה לסברת פורת )   6-כ 

(Peilstöcker, 2009   ו-Barkai et al.   (1127 במקום שרדו גם קטעי רצפות פסיפס צבעוני ושיש, שרידי עמודים .)

עד   6-ובסיסיהם, לוחות אבן גיר ושברי פריטים ארכיטקטוניים, וכן מעט שברי כלי חרס, זכוכית ומטבעות מהמאה ה 

. Porath, 1988/89; Bijovsky, 2009; Peilstöcker, 2009);  2°°6; פיילשטוקר,  2°44לסה"נ )פורת,    7-ראשית המאה ה 

(, 21280, שהותירו צוק תלול )תמונה  המבנה נהרס בחלקו הגדול כתוצאה מגידוד והתמוטטות חלקו המערבי של התל 

נותרו חלקי מבנים אחדים, שנשתמרו (. במקום °226)תמונה  1121שכאמור לעיל גם הוא התמוטט בעקבות סערת דצמבר 

(. חלק מן המבנים, יחד עם גושי כורכר גדולים, גלשו מראש הצוק ושרידיהם מונחים 1128בצורה גרועה )מאסרווה,  

 החוף שלאורך קו המים ועל מרדדי הכורכר המוצפים ממערבו. -למרגלותיו, על חוף החול והחלוקים, על חגורת אבן

החוף העבה שלאורך קו המים -, מעט מצפונו של תל עפר, חותר הים בחמרה דרך פרצה בחגורת אבן1167בקו רוחב 

שובר   1110( נבנה בשנת  21168מ'. בדרומו של המפרץ )קו רוחב    211-ויוצר מפרץ, שרוחבו ושעור חדירתו ליבשת כ 

מערב. שובר הגלים נבנה מאבנים שלוקטו בגולן. מפרץ -מ', אשר פתחו פונה לצפון 211-גלים )דורבן( קשתי, שאורכו כ

( ומעגן סירות דייגים   )אנוש, משמש כאתר גלישה עממי, ובו מועדון שיט )מועדון ימי חדרה –המכונה חוף זבולון  –זה 

2°°7 2) 

א'(, ההולכת 8214מ' גובהה )תמונה    8-אינו אלא מדרגת חמרה נמוכה, לא יותר מ   21212חנקיןהצוק שמצפון לגבעות 

מ'   011-, כ 11700מ'( שבחזיתה עד להעלמותה בקו רוחב    01וצוללת אל מתחת רצועת החוף החולית הרחבה )עד  
_________________________ 

בפרק ההקדמה( טרם   .12' )ראו הערת שוליים  1891-במהדורותיו הקודמות של ספר זה, שטיוטותיו הראשונות נכתבו כבר בשנות ה   1.2.1
שמה של באר בחווה   –“  מלחה -ביר אל ” כשם התל וצּוקֹו. מקורו בשם  “  תל מלחה ” ִשֵמש השם הערבי  “,  תל עפר ” השימוש בשם העברי  

 )18992חקלאית משלהי התקופה העות'מאנית, ששכנה לרגלי מדרונו המזרחי של התל )פורת, 
היא צורת מבנה, שמקורה באדריכלות הרומית, המשמשת באדריכלות הנוצרית ככנסיה. המבנה מלבני ארוך הבנוי  )basilica)בסיליקה  1.2.1

ְך  –חלקים מקבילים לפאתו הארוכה  1-מערב, והוא מחולק ל-בדרך כלל בציר מזרח מופרדים   )aisles)ולצדדיו שני מעברים   )nave)אולם ָתו 
      זה מזה בשורות עמודים.
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מ' דרומית לנחל חדרה משתנה החמרה, היוצרת את תשתית החוף,   611-מדרום למוצא נחל חדרה. מן הראוי לציין שכ  

 ונעשית חולית יותר ובהירה. כיסוי החול דק יותר מאשר צפונית לנחל.

מ'. צירו   411-מ' ואורכו כ   27-20מ' מזרחית לקו המים. גובהו    011-רכס כורכר קטן מופיע דרומית לנחל חדרה כ 

מזרח(, ובינו לבין רצועת הגבעות המזרחית )רכס מגדים( מתמשכת מרזבה אורכית -113-מלוכסן קצת לקו המים )צפון 

' מחנות צבא בריטים, ותשתיתם עדיין ניכרת )דרכים, מערכות ביוב ואף שרידי 2°81-קטנה. במרזבה זו שכנו בשנות ה 

 מבנים(. כיום משמש השטח שטח הפקר להשלכת פסולת. 
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 . חוף קיסריה31

 . תאור כללי 3133

מ' עד  05725-( לאורך כ55722קטע חוף קיסריה נמשך ממקום העלמם של מתלולי החוף של גבעות אולגה )קו רוחב 

(. ִאְפיּונֹו הגיאומורפולוגי בכך שרובו חולי והמעבר מרצועת החוף אל המישור החופי מתון. 53653תל תנינים )קו רוחב 

קיימת מדרגת חוף באזור של קו המים, שמרדדי  –חוף שדות ים, חורבות קיסריה ואזור תל תנינים  –רק באתרים יחידים 

כורכר מוצפים חוגרים אותה. מרזבת כבארה משתרעת בין רכס מגדים ורכס חדרה במזרח המישור החופי והמשכו 

מערבי. המרזבה מהווה יחידה מורפולוגית אחת, אשר נמשכת ברציפות מצפון השרון אל סף -למרגלות הכרמל הדרום 

(. לפיכך תאורה מתחלק בין הפרקים 3133הכרמל בעורפם של חופי השרון הצפוני, קיסריה וסף הכרמל הדרומי )תמונה  

תאור כללי(   –  3133חוף קיסריה )פרק  

מרזבת   –  3131ומרזבת כבארה )פרק  

 כבארה(.

גם לאורך אזור זה מתמשכים רכסי 

ן           ו ו י כ ( ן  ו פ צ ל ם  ו ר ד מ ר  כ ר ו כ ה

מזרח(. ממזרח מערבה -351-31-צפון 

ניתן למנות במישור החופי את רכס 

, רכס מגדים ושרידים של רכס חדרה 

 (3 3133דור לאורך החוף )תמונה 

ה   ר ד ח ס  כ י   –ר ש י ל ש ה ס  כ ר ה

מהחוף, שראשיתו ברצועת עזה )רכס 

עלי מּוְנָטר( והמשכו -בני סווהילה 

ן  לו ן  -בחו ד ֹור שבגוש  נמצא   –ָאז

ו  ז מזרחה לאזור הנסקר בעבודה 

(. הרכס מתון, 3133-ו   335)תמונות  

מערב, -351-צפון וצירו מתמשך ל 

ק"מ   1-כמעט במקביל לקו החוף, כ 

ק"מ )בצפון( ממנו.   1)בדרום( עד  

הרכס מקוטע ובולט כשורת גבעות 

מ' מעל   55-35-מ', כ  25-15מ' וגובה רוב שיאיו מגיע לרום  055-מתוך משקעי הסחף של המישור החופי. רוחבו מגיע ל

מעגן מיכאל, זורמים ממזרח נחל חדרה, נחל עדה )נחל -פערים ברכס חדרה מול חוף חדרהמפלס המישור. דרך שלושה 

(. 3131ַזְרָקא(, שתחילתו ברמת מנשה בין דליה לעין השופט )תאור נחל תנינים בפרק  -אל   אכזב( ונחל תנינים )ואדי 

(. סופו של הרכס מצפון 3131אזורים נרחבים של הרכס בין חדרה לבנימינה קבורים תחת מרבד חול מנושב )פרק  

לנקודה לאזור ההתרוממות של רכס הכרמל. אין מבחינים ברכס חדרה צפונית  לבנימינה )פער נחל תנינים(, מעט דרומה 

זו, שכן באזור זה תופס רכס הכרמל כביכול את מקומו )צירו הטופוגרפי של רכס הכרמל המערבי נמצא בהמשך לרכס 

לפי   T1מ' )רכס    12-12חדרה(, אולם על מרגלות הכרמל לאורכן שעונים שרידים של רצועת כורכר מקוטעת ברום  

(, שקרוב לוודאי בנויה מן החולות, אשר בדרום נושבו מזרחה ונערמו ברכס חדרה וכאן נעצרו על ידי 3775מיכלסון,  

 (3 531-ו 335מדרונו המערבי התלול של הכרמל )תמונות 

מרזבת כבארה בין רכס חדרה לרכס מגדים ממערבה מתמשכת צפונה למרגלות צוקי חֹוטם של הכרמל             

(3 3131ק"מ, משתפלת במתינות צפונה )פרק    331-3רוחבה  (. המרזבה, ש 3131מערבי, מול חוף כבארה )פרק  -הדרום 

 

 . נחל תנינים ומערכת הניקוז של מרזבת1.31תמונה 
(3 1997כבארה )מתוך פרומקין וקליינהאוז,   
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קוברים שכבת חרסית בקרקעות חוליים, שנוצרו מהשקעת חול מנושב עם סחף חרסיתי, אשר  ברובה  רפודה  המרזבה  

של מי תהום שטחיים )פרומקין וקלינהאוז, שעון  בצתית שחורה. חרסית זו אוטמת את תחתית המרזבה ונושאת אופק  

נביעות מאופק זה ומי שטפונות חורף, שנחל תנינים, נחל עדה ויובליהם מנקזים מהמורדות   15555-מים מכ (3  3777

מערב הכרמל, קיימו בעבר את נחל תנינים כנחל איתן -המערביים של רמות מנשה, בקעת הנדיב הצפונית ואזור דרום 

 ק"מ עד לשפכו אל הים.  52לאורך 

סכרו שליטי הארץ הביזנטים את חלקה הצפוני הנמוך של המרזבה מול קיבוץ מעין   1-ברבע הראשון של המאה ה 

זרקא ומעגן מיכאל בשני סכרים גדולים. -צבי ואת פער מוצאם של הנחלים תנינים ועדה אל הים ברכס מגדים בין ג'יסר א

(, שמימיו הוזרמו באמת 3131פרק  –“מאגר תנינים)”מי המעיינות, הנחלים והשטפונות, שנקוו במרזבה, יצרו אגם גדול 

ג'( דרומה לאורך רצועת החוף אל קיסריה ובנותיה. אחרי חורבנה של קיסריה 313131פרק    –“ האמה הנמוכה )” מים  

ְרס ב  נזנח מפעל המים הגדול הזה, וסכרי האגם, ששרד עד אז                      3562-הצלבנית בידי הסולטאן הממלוכי ַביבֶּ

 (31313שנה, נוצלו להפעלת טחנות קמח, שהוקמו לצד הסכרים )פרק  35555-כ

שנה מאז הקמתו   35755בניגוד למרבית המאגרים העתיקים שהתמלאו בסחף, מאגר תנינים עדיין נקי מסחף אחרי  

מכמות מימיו, אינם נושאים אתם סחף ומשום שחלק הארי של הגרופת והסחף   058משום שמעיינות כבארה, שספקו  

ק"מ בשטח המישורי של בקעת הנדיב, שבו הוא זרם לאיטו קודם לכניסתו אל   1-1שנחל תנינים נשא שקע לאורך  

הגדולות בארץ לאחר בצות החולה  –(. משנזנח מפעל הספקת המים לקיסריה נתחדשו בצות כבארה 3775המאגר )פלג, 

קמ"ר ומלאו את מרזבת כבארה. הבצות, שהתרחבו מאוד, התקיימו עד לניקוזן   6-אשר השתרעו על פני שטח של כ   –

 Conder and; 3777; שילר, 3700השנים האחרונות )אביצור,  555-. הן מופו, תוארו וצולמו ב3133'3715-הסופי בשנות ה

Kitchener, 1881-83; Schumacher, 1887; Mülinen, 1907  קמ"ר  533(, וכיום שטחן אינו עולה על 3135ואחרים( )תמונה

 (31313)תמונה  (Almogi-Labin et al., 2002)( 311252/537651נ"צ  –בלבד )ְבֵרַכת תמסח וסביבתה 

 –  3073מיסודו של ידי הברון מוריס הירש בשנת  “ החברה היהודית להתיישבות)”ניקוז הבצות, שהחל בזכיון יק"א 

Jewish Colonization Association, JCA  וכיום(Jewish Charitable Association 3755-לייבוש השטח ונמשך לסרוגין מ 

. )א( כיסוי החולות של המרזבה המערבית, המוצפת בחלקה המערבי, בין רכס מגדים ממזרח וקו המים. מוצאו 1.31תמונה 
(; )ב( מפת בצות כבארה של הקרן 1661, מתוך קדר, 83931618של נחל תנינים המתפתל אל הים במרכז התצלום )תצ"א, 

 Conder and Kitchener, 1880)3(לחקירת ארץ ישראל 

 א ב

_________________________  
מ' והבצות התחתיות שומריה, אלפווי ודיפלה  33-6.שש הבצות הגדולות: הבצות העיליות כבארה, זרגניה ונזלי במרזבה המזרחית ברום  1.31

 (3 1811במרזבה שממערב לרכס מגדים( )אביצור, 
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ד   3ע 7 1 53 1 3 5
א    " ק י פ י  ד י ל  ע

Palestine Jewish Colonization) 

Association, PICA שהוקמה על ,

ס             מ י י ' ג ד  נ ו מ ד א ן  ו ר ב ה י  ד י

ה  ת  -ד נ ש ב ד  ל י ש ט ו 3ר 7 5 1 )

, Caron, 1922);  3700)אביצור,  

 . לאי חק לשטח  רובן  את  ך  הפ

הבצות שנותרו יובשו )א( על ידי 

הרשות לניקוז נחל תנינים, שמשרד 

לצורך זה,  3727-החקלאות הקים ב

)ב( וכתוצאה מהנמכת טבלת מי 

התהום עקב שלילת מרבית המים 

של שטפונות החורף מרמות מנשה, 

של חברת מקורות לתעלה המובילה את המים למאגר “  נחלי מנשה ” מוטים על ידי מפעל    3760-3767אשר מהשנים  

א', ב'(. באזור שבו היו בצות כבארה נותרה 3707א', 3706שיקוע בחולות פרדס חנה כדי להחדירם למי התהום )איילון, 

מ' חרסית שחורה עשירה בחומר אורגני, המונחת על גבי כורכר. מאז ניקוז הבצות שקעו פני   32-שכבת כיסוי של כ 

(. כיום מעלהו 3777מ' ויותר, בעיקר עקב דחיסת והתכווצות הכבול שהקרקע מכיל )פרומקין וקלינהאוז,   332-הקרקע ב

ק"מ, זורמים מים מליחים שאינם ראויים להחדרה, שמקורם  1-של נחל תנינים הוא אכזב, ורק בקטעו התחתון, לאורך כ

שאינם ראויים לשתיה, אינם נשאבים ולכן ניצל   5 3131(. מי נחל תנינים המליחים 3133בעין חנניה ועינות תמסח )תמונה  

הנחל מייבוש. נחל תנינים הוא היחיד מבין הנחלים במישור החוף שלא זוהם במי ביוב ונשאר נקי עד היום )בחלקו 

 (3 3131פרק  –העליון בלבד, עד לסכר תנינים 

עד למעלה                35555-, היתה מ 3771מן הבצות נותרו ֵעינות תמסח המליחים )מליחות מימיהם, שנמדדה בשנת  

(, המהווים 5555הראל,  -גרינשטיין   –מ"ג כלור לליטר , והיא עולה עם הזמן בעוד ששפיעת המעיינות קֵטנה    55555-מ 

תנינים, הניזון ממשקעים בהרי יהודה ושומרון. המעיינות נובעים לבֵרכה -את המוצא הצפוני של אקוות )אקויפר( ירקון

(, אך רובם 3131( )תמונה  3703גדולה ולכמה בֵרכות קטנות, שסביבן אחו לח מבותר במעיינות, פלגים ותעלות )איילון,  

(. דרך 3133של בעלי החיים והצמחים ששכנו בהן נכחד. מן הבֵרכות מתנקזים המים בשתי תעלות לנחל תנינים )תמונה  

אחת מהתעלות האלה מגיעים לנחל גם מים מתעלה צפונית, המנקזת את שטחי המרזבה, רובם חקלאיים. מֵעינות תמסח 

מ'(, שבגדותיו משוכת צמחיה טבעית וסבוכה, בעיקר קנה מצוי   35-זורם הנחל באיטיות באפיק ישר ורחב יחסית )כ 

מזרח למעגן מיכאל זורם הנחל אל רצועת החוף -(. בפער שברכס מגדים מדרום 3777ופטל קדוש )פרומקין וקלינהאוז, 

 (3 3131והים בתוך פרצה בסכר תנינים )תאורי הסכר וקטעו של מורד הנחל עד לים בפרק 

רכס מגדים חוצץ בין חלקה הדרומי של מרזבת כבארה שממזרח לבין חלקה הדרומי של מרזבת דור, המכוסה בחול 

(. הרכס מופיע כשורת גבעות, שמתעבות ומתפצלות עד 3135-ו   3133מנושב, אשר נמשכת צפונה לסף הכרמל )תמונות  

ממזרח לשדות ים, ומשם הן נמשכות צפונה כרכס כורכר רציף. הגבעות עשויות גלעין של כורכר ועליו  5332קו רוחב 

 (1.311316663. עינות תמסח ).1.3תמונה 

 

_________________________  
, אשר נקט בשיטת ייבוש שגרתית של חפירת תעלות  (L. Caron)נוהל ייבוש הבצות על ידי המהנדס הצרפתי לאון ָקרון 1811-1816בשנים  1.31

ותעלות משנה, שדרכן זרמו מימי הבצות אל נחל תנינים ומשם הימה. הוא נכשל משום שנמנע מלהעמיק את הפרצות בסכרים, שדרכן זרמו 
מי הבצות לים, עד סמוך לרום מפלס הים מחשש שבשעת גאות יציפו מי הים את השטח ומשום שהתעלם מהנביעות שהיו באזור. בסיום 

(, אשר 1893-1189ניהל את המבצע מהנדס הניקוז דב קובלנוב )   1816-משטח הבצות יובש. מ   ./1-עבודתו אמנם ירד מפלס המים, אך רק כ 
העמיק את אפיק נחל תנינים, חפר תעלות עמוקות כדי לחשוף את מקורות הנביעה והוליך את המים בתעלה ראשית אחת )נחל תנינים עצמו(, 

ק"מ צינורות בטון, וייבש את הבצות. קובלנוב נאלץ לאתר כל אחד מהמעיינות הרבים, שנבעו  35-תעלות איסוף ו 13תעלות משנה גדולות,  1
; 1893/96בספיקות שונות, ולנקז את מימיהם אל התעלות. השטח, אף כי יובש, לא היה רצוף ולא ניתן היה לעבדו בשיטות מודרניות )שורר,  

 (18853; פלג, 1811ב' אביצור, 1816איילון, 
3131

מ"ג כלור לליטר  10555-תנינים באזור זה, הנובעים במעיינות והזורמים בנחל תנינים, מליחים. מליחות מי נחל תנינים כ-מי אקוות ירקון 
המים אינם ראויים לשתיה, ומליחותם גבולית אף לצורכי השקיה של מרבית   –מ"ג כלור לליטר    10155-ובחודשי הקיץ היא מגיעה עד ל 

 . Chomicki, 2002)בתוך 1551; גבירצמן, 1555הראל, -הגידולים )גרינשטיין



377 

מ' ואף יותר. הכורכר בגבעות האלה, שנחשף במקומות רבים, ְלָוִחי ונקבובי מאוד, עם  1-5מעטה חמרה אדומה, שעוביו 

תל תנינים )התאור -שבאזור קיסריה“ כורכר תנינים”ריבוד צולב וליכוד קרבונטי קשה. דמיונו לקלקארניט הוא רב, וכן ל

ממערב למחלף   31353/53533-ו   31355/55766מ' בנ"צ    12מ' )שיאים של    15-52בהמשך(. הגבעות מגיעות לרום  

קיסריה(, והן יוצרות את קו הרקיע לצופים מחוף חדרה וקיסריה מצפונה. יש ברכס מגדים צמחיית חוף מגוונת, הכוללת 

(. ניצול השטח למטרות גינון ונופש )מגרש גולף( 03135פרק  –חורשות ועצים בודדים )בעיקר אלת המסטיק וחרוב מצוי 

לא פגע כמעט בטופוגרפיה )אך הפחית מאוד את שטח החורש הטבעי במישור החוף, שממנו נותר רק זה שבפארק 

(, אולם כרייתן של מחצבות גדולות ומחפורות חמרה בחלקיו הגבוהים )מדרום וממזרח למחלף 3530פרק    –השרון  

( יצרה צלקות גדולות וערמות שפכים, שהן תווים בולטים מאוד 3135/5577, ומצפון לו בנ"צ 3131/5502קיסריה בנ"צ 

בנוף. רכס מגדים ממשיך צפונה ללא שינוי מורפולוגי ניכר עד נחל תנינים, אשר אפיקו פורץ דרך אוכף נמוך שמפרידו 

ק"מ מהחוף, שרום שיאה    3-(. חלקו הצפוני של הרכס הוא גבעה מאורכת, המרוחקת כ 31מהמשכו בסף הכרמל )פרק  

  375131313-זרקא, אשר הוקמה ב-מ' ועליה העיירה ג'יסר א 15

רכס דור, שהוא, כפי שתואר לעיל, שריד לרכס כורכר אשר צירו נמצא מערבית לקו המים דהיום, קבור תחת חולות 

המפתן הרדוד שממול לפער נחל חדרה. הרכס שב ומתגלה כרצף מקוטע של שרטונות סלעיים וטבלאות גידוד מוצפות 

( 53752(, אשר נמשך עד חלקו הדרומי של חוף ַכָבאָרה בסף הכרמל )קו רוחב  53550מול חוף שדות ים )קו רוחב  

מ' מקו המים מול מעגן   155-555-(. ממנו נותרו איי חוף מעגן מיכאל )אי היונים והשוניות הסמוכות לו( כ 3133)תמונה 

 (3 3150/5363תל תנינים )נ"צ , דרומית לשדות ים, ועד 5351מיכאל. מחשופי כורכר בקו המים נגלים החל מקו רוחב 

מאשר הכורכר ממנו בנוי הרכס באזור זה הוא, כאמור, מטיפוס מקומי מיוחד. הוא מחוספס, מלוכד ומשוכב יותר  

בקטעי החוף שמדרום ומצפון, אינו סדוק, ובמחשופים הוא מתבלה לרסיסים קשים. הוא עשיר במרכיבים שלדיים, 

ובמקומות רבים דומה מאוד לקלקארניט )למשל, בין חורבות קיסריה לתל תנינים(, וניתן לסווגו כטיפוס כורכר מיוחד, 

 (333133-ו 33315ב', 1352ַהשוּו לתמונות  – 3131)תמונה “ כורכר תנינים”

מנושב, מיוצב למחצה, הנמשכת מרצועת הליחוך בערך האזור כולו מכוסה באונה גדולה של חול  5365עד קו רוחב 

מזרח אל תוך המישור -בכיוון צפון

החופי פנימה. צורתה כשל משולש 

נטוי, אשר בסיסו לאורך קו המים 

חדרה  לי  נח ל  ם ש כיה ן שפ בי

כ  ( ם  י נ י ו   0-ותנ ד וקדקו ק"מ( 

כרכור )בסביבת נ"צ -בפרדס חנה 

ק"מ מקו החוף(.  6-, כ3115/5355

עובי מרבד החול מגיע למטרים 

ספורים, והטופוגרפיה המנושבת 

שלו ממסכת את המורפולוגיה של 

ק  ר  . ר ב ו ק א  ו ה ו  ת ו א ש ף  ו נ ה

פסגותיו של רכס מגדים, שמתארו 

קווי, מבצבצות מבעד לחולות. 

_________________________  
רובם הם בני משפחת ג'ורבאן ממזרח לים המלח   –הם בני השבט הבדואי ַע'ּוָוארנה  ”,  הגשר על הנהר הכחול “, או זרקא-ג'יסר אתושבי   1.31

שנה. אליה הצטרפו משפחות קטנות יותר, כמו   355-ומשפחת עמאש מאזור שכם, שנמלטו מנקמת דם והתיישבו באזור בצות כבארה לפני כ 
; 18-משפחת שיהאב ממצרים, שהפעילה את טחנות הקמח בנחל; חיילים מצבאו של איברהים פאשה, שהגיעו בעת הכיבוש המצרי במאה ה 

קבוצות ויחידים מחוסרי מוצא משותף, אשר גם הם נמלטו בעקבות ריב ונקמת דם או שהגיעו בחיפוש אחרי מקורות מחיה ומסיבות שונות 
מאנים; וחבשים מסודן שהביאו הבריטים. אחרי רכישת אדמות כבארה על ידי חברת פיק"א הועסקו 'אחרות; חֹוָרנים מסוריה שהביאו העות

מקודם אתר לחציבת כורכר   –ריכוזים על גבעת הכורכר    .-, עם תום העבודה, הם התיישבו ב 1811-האנשים האלה בייבוש הבצות, וב 
הם הקימו   18.6-אשר ניתנה להם על ידי מנהלת הברון תמורת ביטול התנגדותם לייבוש הבצות. אחרי המרד הערבי ב  –מהתקופה הרומית 

 (18893; ברנס, 1811; אביצור, .186את העיירה על גבעת הכורכר )גולני, 

 

ה הרוח.“ כורכר תנינים. ”1.31תמונה   ֻמכֶּ
 (311316663.בתמונה הפנימית: מבט מקרוב )תל תנינים, 
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חיפה. כל האזור החולי מנחל חדרה עד -מעטה החול מגיע עד ראשי הגבעות ונמשך מזרחה מעבר לכביש תל אביב 

ביזנטיים, -ממזרח לקיסריה העתיקה עשוי גבעות ושקעים ללא מערכות ניקוז עיליות. מרבד חול זה מכסה מבנים רומיים 

(. החולות המיוצבים מתאפיינים ביער פארק חופי, שבו 035אשר טרם נחפרו, ויש לראות בו תו נוף צעיר ביותר )פרק  

זרעית וַבשטחים -שולטים חרוב מצוי ואלת המסטיק, ַבחולות המיוצבים למחצה שולטים רותם המדבר ולענה חד 

ערבי, כגון אספסת החילזון,  -החשופים יחסית מצוי גם ידיד החולות. בחולות גדלים מיני צמחים רבים ממוצא סהרו 

 (3 3726מלען ארוך, כפתור החולות וחומעה עטויה, שאזור זה מהווה את גבול חדירתם הצפוני )זהרי, -תלת

שבגדתו הצפונית של נחל חדרה, לתל תנינים היה בעבר הרחוק אזור “,  אורות רבין ” כל השטח בין תחנת הכוח  

לסה"נ(.   3573לפנה"ס )ואפשר שלפני כן( עד ראשית התקופה הממלוכית )   3-יישובי צפוף, שהתקיים מן המאה ה 

אזור חקלאי משגשג בתקופות   –שרידים לאין ספור קבורים באדמת החורבות, תחת החולות ובקרקעית הים. גני קיסרי  

גם הם קבורים מתחת לחולות. הגדולים והמרשימים שבשרידי   –הביזנטית והמוסלמית הקדומה מדרום לקיסריה  

5 531331  737(, מערכת אמות המים )תמונות  31335הנמל ומתקניו ) –( 31333-ו 3137היישובים הם בעיר קיסריה )תמונות 

(, התיאטרון הדרומי, ההיפודרום ההרודיאני לאורך החוף והקירקוס הביזנטי במזרח העיר, בית המרחץ 31336-ו 31332

 –“ ארמון שונית הסלע)”ואולמות הפלאסטרה )התעמלות ועיסוי( בכניסה אליו וחלק ממערכת חדרי ארמונו של הורדוס 

א'(. חפירות ארכיאולוגיות ושחזור מבנים שנחשפו מבוצעים כל העת )בקיסריה הצלבנית בתחום הכפר 5315תמונה  

אתרי עתיקות רבים, המרוחקים מקו המים, מצויים כיום אצטדיון המערבי ועוד(, אולם  -הבוסני, התיאטרון, ההיפודרום

בתחומים שבהם מתבצעת חקלאות מטעים אינטנסיבית, בניה של שכונות מגורים ומתקני קיט. לאורך קו המים בין שדות 

ים לתל תנינים בוצעו פעולות חציבה וכריה בכורכר בהקף שאין דומה לו בכל חוף הארץ, וזאת בזיקה לעיר קיסריה 

 קטעים:  5-שנות קיומה. לאורך קו המים ניתן לחלק את האזור ל 35155-ושכונותיה, במשך כ

חוף חדרה, שהוא חוף מתון וחסר צוקי כורכר, אשר דרכו חודרת אונת החול המנושב שתוארה   –קטע דרומי   (1)

 לעיל אל המישור החופי. 

תנינים, אשר לאורכו שב רכס דור ומופיע בתחומי קו המים. רכס מגדים לאורך קטע -חוף קיסריה –קטע צפוני  (2)

 (31353-ו 3133חוף זה חוסם נישוב חול מרצועת החוף מזרחה )תמונות 

 

 . חוף חדרה3135

,      55722מ' מהמקום שבו צולל צוק השרון אל מתחת רצועת החוף בקו רוחב    55725-קטע חוף זה מתמשך לאורך כ 

באזור מועדון השיט מדרום לקיבוץ שדות ים, אשר לאורכו שב  53557מ' מדרום למוצא נחל חדרה, עד לקו רוחב  155-כ

 3  3130)ומולו )תמונהרכס דור ומתגלה בקו המים 

נהר המים הבוקעים( מפריד את החוף לשני קטעים שונים בנופם. הנחל, המנקז  –מפג'ר -חדרה )בערבית נהר אלנחל 

קמ"ר(,   632-מערב הרי השומרון ושפלת החוף )ראשיתו בעמק דותן, בין שכם לג'נין; שטח אגן ההיקוות כ -את צפון 

ק"מ דרך מישור החוף אל הים. יובליו העיקריים הם הנחלים עירון )ואדי ערה(, נרבתה, יצחק, חביבה  25-זורם לאורך כ

מלמ"ש מים בממוצע, ואת מימיו הוא משך ממעיינות שנבעו ממערב לבקה  31-ורושרשי. בעבר נאמדה שפיעת הנחל בכ

(, נביעות של מי תהום גבוהים, מים מבצות שהיו סביבו 325512/3557770ע'רביה, עין ארובות בנחל עירון )נ"צ  -אל 

ק"מ מזרחה מקו החוף, דרך פרצה טבעית)?(   3-נחל חדרה עובר את גבעות רכס מגדים, הנמצא כ ושטפונות בחורף.  

בכורכר. בקרבתה נמצאו שרידים של גשר ומבנה מן התקופה הרומית. מי הנחל מאזור זה הוטו בתקופה הרומית לצרכים 

(, ובעת החדשה לחוות 3703א', ב'; לוין,  3772פורת,    –שדות ים )גני קיסרי  -האזור שבעורף חוף חדרה חקלאיים אל  

חיפה(. מן הפרצה זרם נחל -)תאור בהמשך( בגדתו הדרומית של הנחל )בנקודת מפגשו עם כביש תל אביב “ חפציבה” 

. בעבר היה מהלכו באזור זה נתון לשינויים תכופים, ולאורך רצועת החוף 55766חדרה מערבה ונשפך אל הים בקו רוחב 

נחשפה פה ושם מתחת לחול המנושב חרסית   –מ'    755-655קטע שאורכו    –החולית, אשר בה נדד מוצאו של הנחל  

)כיום אתרה   5501נחל חדרה אל הים מעט צפונה ממקום השפך הנוכחי, בסביבות קו רוחב  ' נשפך 3725-כהה. בשנות ה
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 “(. אורות רבין”של תחנת הכוח 

בדומה לנחל אלכסנדר )פרק 

(, גם נחל חדרה שימש בעבר 3537

כנתיב הובלה, כנראה של תוצרת 

ן  ק ת מ ד  י ע מ ש י  פ כ  , ת י א ל ק ח

מהתקופה הרומית, כנראה רציף, 

אשר הוקם בגדת הנחל הצפונית, 

לא הרחק ממוצא הנחל אל הים 

  , לי וגלי לי 3770)שרביט  ; גלי

(. הרציף בנוי מאבני 5533ושות',  

גזית מלבניות גדולות )ממדים: עד 

3 3 6 x 5 3 2 x 5 3 ד                   2 ו ע ו  ) ק " מ

אבנים נמשו מקרקעית הנחל   15-כ 

סמוך לגדתו הצפונית. באחדות מן האבנים סותתו מגרעות רוחב עמוקות לחיבורן באטבי מתכת ושרידי בטון ימי עשוי 

 (31323; תמונה 6313135מאפר געשי, הדומה לבטון שהיה בשימוש בנמל ההרודיאני בקיסריה )פרק 

על ידי מתיישבים חקלאים החל   –החשוב במקורותיו    –נחל חדרה איבד את מימיו בגלל תפיסת מי עין ארובות  

', שאיבת מים ממקורות המעיין אל מערכת המים הארצית, שהחלה אחרי קום המדינה, ואגירה של מי 3755-משנות ה 

שטפונות, שבעבר זרמו בו. את המים הטבעיים בנחל החליפו מי ניקוז חקלאי, עודפי בֵרכות דגים, שפכי תעשיה 

וקולחים ממתקני טיהור השפכים הרבים באזור )מכון טיהור 

ג'ת, מפעלי נייר חדרה, -שפכים עין שמר, בקה אל ע'רביה 

' הפך חלקו התחתון 3775-' וה 3765-העיר חדרה(, ומשנות ה 

)המערבי( של נחל חדרה, הנמשך מאזור התעשיה של העיר 

עד מוצאו אל הים, בהדרגה להיות תעלת ביוב מצחינה, 

כשאפיקו משמש לא אחת כמזבלה. צמחיית המים הטבולה 

נכחדה וצמחיית הגדות התמעטה ואיבדה רבים מזניה )בין 

המינים ששרדו סּוף מצוי, קנה מצוי, טיון דביק, פטל קדוש, 

; אתרי החברה 3771גומא, אשל, ארכובית ואחרים( )רותם,  

להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, צלול וקרן קיימת 

 לישראל(. 

בעת הרחבתה  3771-3771מוצאו של הנחל הוסדר בשנים 

אפיקו נוקה,  –בגדתו הצפונית “ אורות רבין”של תחנת הכוח 

מ'   35155-מ' בממוצע( והורחב לאורך כ   332יושר, הועמק ) 

(, גדותיו בקטע זה דופנו 55702מהשפך )כיום בקו רוחב  

חוף -בסוללות אבן, ובשפכו אל הים הוקמו שני דורבנים ניצבי

מקבילים כדי להצר את פתחו, להגביר את מהירות הזרימה 

(. 3136של מימיו ולמנוע שקיעת חול שתסתום אותו )תמונה  

מי הקרור, היוצאים אל הים מדרומה של ברכת הקרור של 

מ"ק מי ים חמים לשעה(, ומי רכז   1555555תחנת הכוח ) 

)תמלחת( ההתפלה, היוצאים בקרבתם ממתקן ההתפלה 

 . רציף משוחזר מהתקופה הרומית על גדתו1.31תמונה 
 (10113‘, הצפונית של נחל חדרה )מתוך גלילי ושות

 

 

מערבה אל מוצא נחל חדרה המשוקם: . מבט 1.39תמונה 
הפארק של חברת החשמל בגדתו הצפונית, ופארק חדרה 

מילנר, ‘ ההולך ומוקם בגדתו הדרומית )תצ"א: מ
, לשכת העיתונות הממשלתית(. מתקן 1631131001

ההתפלה בחדרה נבנה בגדתו הצפונית של הנחל ברצועת 
 הקרקע בין ְגֵדָרה של תחנות הכוח לנחל. 
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שמדרום לגדרה הדרומית של תחנת הכוח, חופרים בקרקעית הים ממול לשפך הנחל ומסייעים במניעת סתימה מוחלטת 

, בהמשך פעולות השיקום, הקימה חברת החשמל על הסוללה 5555(. בשנת  3137-ו  3136של פתח הנחל בחול )תמונות 

של הנחל, פארק מגּוָנן מ' מדרומה לאורך הגדה הצפונית  30-37מ', עשויה מאפר פחם(, שנערמה לגובה  355-הרחבה )כ

מ', שיוצר בֵרכה רדודה. כמו כן, באפיק הנחל ממערב לכביש   531במדשאות וירק, ולמרגלותיה מפל מים חמים בגובה  

 החוף הוקם סכר כדי למנוע מעבר שפכים ממעלה הנחל אל מורדו המשוקם.

דונם, הוקם בגדתו הדרומית של הנחל, לאורכה נמשכת טיילת בטון מרוצפת  725פארק נחל חדרה, המשתרע על פני 

באבנים וכיום מוסדרות דרכי גישה אל הפארק. בתחום הפארק צומחות שתי חורשות אקליפטוס, שִנטעו בשנות            

' כדי לעצור התפשטות של חוליות מנושבות. חורשה אחת נמצאת בגדה הדרומית ליד הנחל, לא הרחק מכביש 3715-ה 

דונם שטחה,  255“, חפציבה”החוף, והאחרת בעומק הפארק. סמוך לפארק, ממזרח לכביש החוף, שוכנת חוות המטעים 

. חברת החשמל לישראל )חח"י(, אשר רכשה את השטח, שפצה את מבני החווה 3757ושרדה עד  3756-אשר הוקמה ב

( ושחזרה את מתקני השאיבה של החווה שליד נחל חדרה )אתרי החברה להגנת הטבע, 5551-, ובייחוד מ 3770-)ב 

 המשרד להגנת הסביבה, צלול וקרן קיימת לישראל(. 

בעורף החוף, הן מצפון לשפך נחל חדרה והן מדרומו, זרּוע החוף ברסיסים וחלוקים של כורכר ְלָוִחי. יש להניח 

שרסיסי השיש והחרסים הרבים הפזורים בין חלוקים אלה הם שרידי מבנים, חלק מן המכלול היישובי הגדול של קיסריה 

 לתקופותיה. 

בכל הקטע הזה אין לרכס דור ביטוי ביבשה. דרומית לשדות ים שרדה ממנו שורה של שרטונות גדומים בלבד, 

כנראה על שם היותו במחצית   –מחצית בערבית    –“  נוצאני ” מ' מהחוף. הדרומי שבהם קרוי    555-325המרוחקים  

(. פסגות קבורות של הרכס הגדום מבצבצות מקרקעית הים באזור          3137וחיפה )תמונה  המרחק בין נמלי יפו  

 3(Almagor and Nir, 1979)מ' מערבה לקו המים  125מ' ובמרחק  0מערב לאתר תחנת הכוח, בעומק -שמצפון

, ומעגנּה הוא המבנה הימי הגדול ביותר בחוף 3132“היא הגדולה בתחנות הכוח של ישראל“ אורות רבין”תחנת הכוח 

על חוף חולי  3705-3776מ' נבנתה בשנים  562(. תחנת הכוח ובה צמד ארובות בגובה 3137שבין אשדוד לחיפה )תמונה 

“( אורות רבין )”   3772-3707היא הורחבה בשנים  “(.  מאור דוד )”   55752-ו   55702בעל שיפוע מתון בין קווי הרוחב  

ה       ב ו ג ב ת  י ש י ל ש ה  ב ו ר א ו

מ' נוספה לצמד הארובות   155

ארובה רביעית בגובה 3 המקורי

מ', שבנייתה החלה       525-כ 

, נועדה להפחית 73535535-ב 

את הפליטה לאטמוספרה של 

ך  מזהמים הנוצרים בתהלי

ת  ו ע צ מ א ב ל  מ ש ח ה ר  ו צ י י

מתקנים ייעודיים, שהותקנו 

ה  ל ע פ ו ה ו  ז ה  ב ו ר א  . ה ב

)נעים,   133135537-לראשונה ב

; הפורטל לחקלאות טבע 5537

(. תחנת הכוח, 5537וסביבה,  

ט  ס ו ג ו א ב ל  ו ע פ ל ה  ל ח שה

 

 : החוף החולי(Google Earth, 1019(“ אורות רבין”. תחנת הכוח 1.31תמונה 
 חופית בכיוון דרום.-מצפון התחנה רחב מן החוף מדרומה עקב זרימה אורך

‘מ 033 333  3 

_________________________  
על שם “  אורות רבין ” על שמו של דוד שיפמן, יו"ר הנהלת חברת החשמל לשעבר, אך הוא שונה ל “  מאור דוד ” שמה המקורי של התחנה   1.33

מגוואט, המהווים כרבע מכושר  10385-. כושר הייצור הקיים בתחנה עומד על כ131131883ראש ממשלת ישראל יצחק רבין אחרי הרצחו ביום 
 הייצור של חברת החשמל.
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הוחלט להסב את התחנה כך שתוכל   5533, מייצרת חשמל באמצעות שֵרפת פחם או דלק נוזלי )מזוט(, אך בשנת  3703

 (3 5533לַיצר חשמל גם באמצעות גז טבעי )קצוביץ', 

(. בֵרכת ההשקטה של תחנת הכוח 3137מ' מהחוף )תמונה    35525דונם לאורך    35555תחנת הכוח משתרעת על פני  

נבנה גם מעגן המשמש אותה. אורך בֵרכת ההשקטה של תחנת הכוח  3703-3705, ובין השנים 3770-3777הוקמה בשנים 

לקו החוף )כדי לצמצם ככל האפשר  521מ', נוטה  725-מ', וחלקו המערבי של שובר הגלים הראשי שלה, שאורכו כ 755

מ'. שובר הגלים בנוי מרובד אבנים מצופה  7מ' לים, עד עומק  655-את ההפרעה לשטף החול שלאורך החוף( ומזדקר כ

+ ביחס לאפס האיזון הארצי 6( ורום קדקודו הוא  3:1טון ליחידה(. שיפועו החיצוני מתון )  36-7בשריון אבן )משקלן: 

מ', וקצהו   155-. אורכו כ 3703-(. בנייתו של שובר הגלים המשני, שגם הוא עשוי מאבן, הסתיימה ב 5550)שטדלר,  

מ'   335מ' )בפני הים;    315המערבי, שממנו מזדקר דורבן פנימי אל בֵרכת המעגן, מסתיים בקשת. פתח הבֵרכה, ברוחב  

 מ'(, פונה צפונה. אחרי בנייתה של תחנת הכוח הוקמו שני דורבנים קצרים בקטע החוף מצפונה.  2בקרקעית, שעומקה 

שתחנת הכוח בנחל חדרה כבר בעת הבניה של הבֵרכה החל חול להצטבר לאורך החוף המוגן מצפונה )בין הְקָדמֹות  

שנים מגמר הבניה   0והחוף הסלעי בשדות ים יוצרים(, והוא המשיך והצטבר עד שהושג שיווי משקל חופי חדש כעבור  

, 3701-3770(, שעקב אחרי השינויים בקרקעית הים סביב תחנת הכוח בשנים  3702. ניר ) Rosen,1992);  3775)רוזן,  

מ'. בזמן זה התרחב החוף הצמוד לשובר הגלים הצפוני של   33-2מ"ק חול כיסוַה בעומקי ים בין    3355555-מצא שכ 

 ,Rosen; 3775; רוזן,  3705מ' )פריד,    35255-מ', אך שעור ההתרחבות הולך ופוחת צפונה לאורך כ   555-הבֵרכה בכ 

מ' בחוף שמצפון לבֵרכת   335התרחבות בת מדדו  Klein and Lichter, 2006); 5552( וליכטר וקליין )3701. ַוידה )1992)

(. התרחבות החוף והשינוי במהלכו של נחל חדרה 3137מ' )תמונה  35555-725הולכת ופוחתת צפונה לאורך ההשקטה, ש

כפי   חופית, שכיוונה בחוף זה דרומה, -( מיוחסים לזרימה אורך 5552בחוף לאחר בניית התחנה מדרומה )ליכטר וקליין, 

ְרִלין וִקיט   )פרק   (Perlin, 1999; Perlin and Kit, 1999)שעולה מהמודל להסעת החול הנילוטי לאורך חוף ישראל של פֶּ

( מול חופו המפורץ של קיבוץ שדות ים, המנותק לחצאין  1313532(, ובחלקה היא מיוחסת להתבדרות הגלים )פרק 1363335

; 3775; רוזן,  3705מן הים הפתוח על ידי שוניות הכורכר של רכס דור הגדום )תנאים של תא חופי משני מקומי( )פריד,  

נחפרו וסולקו בממוצע                  55-. עד סוף המאה ה Rosen, 1992; Golik, 2002);  5552; ליכטר וקליין,  3770גוליק,  

(. התרי 3777מ"ק חול לשנה, אשר הצטברו בתוך בֵרכת ההשקטה וסמוך לפתחה )חברת החשמל לישראל,    555755-כ 

)שטיינברג,   3777-3770מ"ק חול נחפרו בשנים    1215555-מלמדים ש הטלת פסולת )חול(, שניתנו לחברת החשמל,  

(. החול פוזר 373235532)ד' צביאלי, מידע בע"פ,    5531-3771מ"ק חול בשנה נחפרו בשנים    725555-155555-( ו 5533

( וכסה את קרקעית הים בעומקי 5551מ' )ליכטר,    35מ' מהחוף ובעומק    125-125בים מול קיבוץ שדות ים במרחק של 

(. ראוי 5533מ', שניתן לזהותה גם צפונה לנמלה העתיק של קיסריה )שטיינברג,  337-335מ' בשכבת חול בעובי  7-1מים 

, שחקרו את התנאים הסביבתיים באזור (LCHF)לציין שמצב זה נחזה על ידי אנשי המעבדה הצרפתית להידראוליקה  

הדורבנים הנזכרים צפונה מזוג    Migniot, 1974 3);  3776קודם להקמתה של בֵרכת ההשקטה )חברת החשמל לישראל,  

גבול האזור המוגן( ניכרת סחיפה מסוימת לא אחידה ברוחב החוף, שמתעצמת בעיקר באזור קיבוץ שדות ים        לעיל ) 

(. רבן           3706מ' מצפון לבֵרכת ההשקטה(, אך היא איננה מיוחסת להקמתה של בֵרַכת ההשקטה )וידה,    35055-255) 

( סבר שבריכת ההשקטה של תחנת הכוח היא הגורם לסחיפת החול מחוף שדות ים ולחשיפה מוגברת של מבנים 5555) 

 לאורך קו המים באזור העתיקות של קיסריה. 

מ'(, עומד על   52-51מ' מקו המים לים )עומק מים    35705המזדקר  “,  אורות רבין ” מסוע הפחם של תחנת הכוח  

מ' ובו   155-(. על גשר המסוע דרך לכלי רכב תפעוליים, ובקצהו המערבי רציף פריקה באורך כ 3137כלונסאות )תמונה 

שלושה עגורני ענק לפריקת הפחם. המסוע, שהיה הראשון מסוגו בעולם, מסוגל לשרת אניות צובר שנפחן עד    

(. למרות שהסעת החול מתחתיו כמעט איננה מופרעת התפתחה 3702טון גם בחורף כאשר הים סוער )שורר,   3255555

 (3 735סביב הכלונסאות )פרק  (scouring)כתוצאה מגריפת חול “( קניון)”לאורכו תעלה 

נבנה בשטח הצר שבין הפארק שלאורך גדתו הצפונית של נחל חדרה לגדרה הדרומית של   5557-5557בין השנים  
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(, 3137-ו   3136מתקן להתפלת מי ים )תמונות  “  אורות רבין ” תחנת הכוח  

מלמ"ש מים באיכות מי שתיה )הופמן,   357החל לספק    5557שמדצמבר  

מלמ"ש מים )אתר רשות המים(. מי הים   357( ותפוקתו כיום היא  5533

 1-ק"מ מהחוף ומוזרמים אל המתקן ב 3352מ' במרחק  32נשאבים מעומק 

קווי יניקה. מי רכז ההתפלה, המוזרמים בחזרה אל הים באמצעות שלוש 

. C 61-35תעלות מוצא מי הקירור של תחנת הכוח לים, חמים ממימיו כדי 

יותר מממוצע   ppm  2-כ   –  ppm  40( מליחותם גבוהה מזו של מי הים  

מליחות מי הים בחופי ישראל(, וסביב מוצאם אל הים נמדדו במי הים 

ערכי עכירות ורוויה בחמצן גבוהים מהרגיל. ריכוזי החלקיקים המוצקים 

של רכז מי ההתפלה, הנפלטים אל הים סמוך למוצאם אל הים, נמוכים 

מ"ג/ליטר   2-כ   –ודומים לריכוזי החלקיקים המרחפים במי הים סביבם  

 (55333מצוטטים בתוך אנגרט ויהל,  – 5535; ברנע וצדוק, 5557)שפיר, 

בין נחל חדרה לקיסריה עשויה תשתית החוף שכבת חמרה אדומה. 

רצועת חמרה זו, אשר באזור גבעת אולגה נמשכת מקו המים עד          

ק"מ   3-מ' מזרחה ממנו, הולכת ומתרחבת כלפי שדות ים )עד כ  055-755

מקו המים(. בקו הסערות מתרוממת תשתית החוף במדרגה מקומית עד 

מ', ומשם מתגֵבַה החוף במתינות אל עבר גבעות רכס מגדים,   2-לגובה כ 

 ק"מ מזרחה. 3-הנמצא, כאמור, כ

לאורך כל עורף החוף בין נחל חדרה לשדות ים )בתחום גני קיסרי 

חקלאיות עתיקות, החפורות “  מוואסי ” לשעבר( מצוי רצף של ערוגות  

אלה הן שּוחֹות, (. ערוגות  3130-ו   53137  032החמרה )תמונות  בחול עד  

בגובה           דונם, המוקפות דפנות חול מאדמת חורבות   132-332ששטחן  

מ', ורוחבן של   375-מ'. אורך הערוגות הארוכות ביותר מגיע ל   1-1

מ'. גודלן נקבע על ידי אפשרות   05-הערוגות הרחבות ביותר מגיע ל 

גיבובו של החול החפור ושמירת דפנות יציבים. הערוגות שמשו במקורן 

)העמקת הערוגה לטבלת מי התהום “  ַמָוואסי ” לגידולים בשיטת ה 

העונתיים העליונים שבגוף החול, השעונים על החמרה האטימה למחצה 

(, הנהוגה גם כיום ברצועת עזה. אחדות מהן עובדו על ידי 035פרק    –

. אם כי כיום שוב אין שימוש חקלאי בערוגות, הרי ברור שהן 3710תושבי הכפר הבוסני ששכן בקיסריה העתיקה עד  

רומיות. הערוגות שוב לא נקברו בחול )להוציא גלישות -נחפרו לאחר כיסוי השטח בחול מנושב, כלומר, בתקופות אחר

חול מן הסוללות אל תחתית השּוחֹות(. על סמך חרסים שנמצאו בשפכי הסוללות ובקרקעית הערוגות מניחים החוקרים 

א', 3772)לקראת סוף תקופה המוסלמית הקדומה( )פורת,  35-וה 7-כי הן נחפרו בעיקר בעת השלטון הפאטימי במאות ה

(. חלקו הדרומי של שטח הערוגות, על גדתו הצפונית של נחל חדרה, הוא בתוך אתר תחנת הכוח. בין 3703ב'; לוין,  

אזור הגבעות לקו המים, בשטח הכולל את הערוגות העתיקות שמצפון לתחנת הכוח, הוקמו מבנים וגודרו שטחים 

 המשמשים לבידור, קיט ונופש. 

 

 נחל תנינים -. חוף קיסריה3131

 . כללי313133

(. 53635, דרומית לקיבוץ שדות ים, עד תל תנינים )קו רוחב  53557ק"מ אורכו, מתמשך מקו רוחב  6-קטע חוף זה, כ

 

 . חוף קיסריה 1.38תמונה
Earth) Google ,11313101.3)  
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רכס דור הטבוע, שצירו בקטע חוף זה עובר סמוך לקו החוף ממערבו וכמעט במקביל לו, וחוגרו ברצועת שרטונות 

 3  3130)מ' מקו המים )תמונה 255-ומרדדי כורכר ואיים סלעיים זעירים גדומים במפלסים שונים, עד כ

( ומפרץ אמת המים שמצפון לקיסריה )קו 5356בקצהו הדרומי של חוף זה, בקטע שבין קיבוץ שדות ים )קו רוחב  

מ'  555נחשף אגפו המזרחי של רכס דור ביבשה ויוצר רצועת חוף קמורה, הבולטת עד  –מ' אורכו  55155 –( 5356רוחב 

(. רצועת חוף זו עשויה ברציפות 3137)תמונה    3151/5353-ו   3153/5355מ', סביב נ"צ    36-כלפי מערב, ששיאה, כ 

מחורבותיה של קיסריה העתיקה, הממסכת את המורפולוגיה הטבעית המקורית. באזור זה אין למצוא אתר בקו המים 

שאינו מעוצב על ידי חציבה, כריה, מילוי או בניה מתקופה היסטורית כלשהי. גם שורת הגבעות הנמוכות, המתמשכת 

מזרח, נכללה בתוך מערך החומות של קיסריה העתיקה. כל שרידי קיסריה קבורים כיום -351-בעורף החוף לכיוון צפון

מ' של חול מנושב שנתייצב ואדמת חורבות )חול עם חרסית, אבן, טיח וחרס, אפר וחומרים אורגניים( בעלת  6-5תחת 

נחל תנינים יוצר רכס דור את -אופי מקומי מיוחד, המעובדת עיבוד חקלאי אינטנסיבי. בקצהו הצפוני של חוף קיסריה 

 (313303-ו 53130 3135ְקָדַמת תל תנינים )תמונות 

 מ' בצפון קטע חוף זה ויוצר את תל תנינים.  515-אגפו המזרחי הטבוע של רכס דור שב ונחשף ביבשה לאורך כ

 –רכס דור הגדום והטבוע בחוף היבש במקומות רבים, ומשטחים וגבעות של כורכר  “ נוגע”בין קיסריה לתל תנינים 

תל תנינים. המפגשים בין רכס -מנקדים את קו המים לכל אורכו של חוף קיסריה   –חלק משיפוליו המזרחיים של הרכס  

קטעים קשתיים מתונים, קעורים הימה, אשר הארוך שבהם מגיע                         32-31דור הטבוע לחוף היבש יצרו חוף עשוי  

. עומק הֵקעּור של הקשתות אינו עולה על מספר עשרות מטרים, להוציא את ארבע הדרומיות  3130)מ' )תמונה 35555-לכ

מ'   325-355אשר חודרים  “(,  המעגן הצפוני )” ומפרצי שדות ים, ההיפודרום ואמת המים  “  המעגן הדרומי ”   –שבהן  

(. מורפולוגיה כזו נגרמת בשל מציאות גלעיני כורכר קשים ועמידים לגידוד ובליה בקו 3137מזרחה אל היבשת )תמונה 

–המים, כגון גבנונים, שרטונות או שרטומות, היוצרים את קצות הקשתות. הכורכר הוא, כאמור, מטיפוס מקומי מיוחד  

מ'( על תשתית כורכר, הנוחתת   3(. לאורך כל החוף יוצר החול כיסוי דק )עד  31330-ו   3131)תמונות  “  כורכר תנינים ” 

 מ'. 1-5-מ' מזרחה לקו המים )רכס מגדים(. כיסוי החול מתעבה מזרחה ומגיע ל 255-מעט מזרחה ושבה ומתגבעת כ

גדמי כורכר טבועים וטבועים למחצה בצורות וגדלים שונים לאורך החוף כולאים שטחי מים קטנים, רדודים ומוגנים 

יחסית מגלי הים. כביתר קטעי החוף הסלעיים בארץ ישראל, בגדולים שבשטחי המים האלה מצאו כלי שיט קטנים 

ובינוניים מחסה בקיץ ובעונות המעבר החל מתקופת הברונזה המאוחרת, כעדות שרידי כלי השיט שנטרפו ומטעניהם 

 (3 5533; גלילי ושות', 5557שהתגלו בקרקעיתם )גלילי, 

 

 קיסריה-שדות ים –. קטע החוף הדרומי 313135

חוף רדוד, הנושא מספר טבלאות גידוד שמבצבצות מעל פני הים, מול חלקו הדרומי של קיבוץ -שרטון כורכר מקביל

מ' עומקו(, שפתחו  1ק"מ( ורדוד )עד  3-מ'(, ארוך )קרוב ל 355-05מפרץ צר )עד  –“המעגן הדרומי”שדות ים כולא את 

הברונזה המאוחרת כפי שמעידים עוגני אבן ִשמש יורדי ים כבר בתקופת  “ מעגן הדרומי”(. ה3137פונה דרומה )תמונה 

. שרידי ספינות ומטענים מהתקופות ) Raban et al., 1993( ומטען מטילי עופרת מתקופה זו, שנמצאו על קרקעיתו  

; 55533  3773; גלילי ושות',  3707ההלניסטית, הרומית ובייחוד הביזנטית, שנמצאו גם כן על קרקעיתו )גלילי וארצי,  

הוסיף לתפקד כנמל גם “ המעגן הדרומי”ש , מעידיםGalili et al., 1993b; Ratzlaff et al., 2017); 5533; רבן, 5557גלילי 

לפנה"ס וִשמש כמעגן פעיל נוסף לנמל קיסריה ההרודיאני אחרי בנייתו וכנמלה של קיסריה הביזנטית לאחר  3-באלף ה

“ מעגן הדרומי ” (. על חשיבותו של ה 5533דעיכת וחדלון הפעילות בנמל ההרודיאני בעת הכיבוש המוסלמי )רבן,  

לסה"נ. על קרקעיתו התגלה מבנה   2-או ה   1-חוף, שנבנה בו במאה ה -בתקופה הביזנטית מעידים שרידי מזח ניצב 

מ' מתחת לפני   1-332שתוחמֹו בעומק  מ', אשר נמשך מזרחה משרטון הכורכר  2-מ' ורוחבו כ 72-מתקופה זו, שאורכו כ

הים. מבנה זה עשוי משני טורים מקבילים של אבני גזית מלבניות גדולות, שבמרכזן נקבים עגולים. סביר להניח 

; גלילי 3707שבנקבים ננעצו עמודי עץ, אשר נשאו מזח ששימש לקשירת כלי שיט קטנים שעגנו בו )גלילי וארצי,  
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 א'(. 3137)תמונה ) Galili et al., 1993b;55533 5551ב'; רבן, 3707ושות', 

( ורוב המעגנים הטבעיים הקטנים )היינו מעגנים חסרי מתקני פריקה, 31313133מעגני קיסריה הדרומי והצפוני )פרק 

הגדולים בארץ ישראל )עזה, יפו, קיסריה, דור ועכו( “ נמלי המדינה”טעינה וְמִשָיה של ממש( לאורך חופי ישראל וסביב 

והלבנט, שהגנו חלקית על ספינות קטנות שִבקרו בהם )בדרך כלל לזמן קצר ובמצב ים נוח(, ִשמשו לסחר חופים 

(cabotage)  ,מקומי ואזוִרי אינטנסיבי בסחורות מגּוונות, שכללו תוצרת חקלאית )יינות ושמנים(, מוצרי אבן ושיש לבניה

“ מעגנים סתגלניים ” ( ִכָנם  5531)   Leidwanger-כלי קרמיקה וזכוכית מסוגים שונים וסחורות אחרות. למעגנים האלה, ש

(opportunistic anchorages) ,הייתה חשיבות כלכלית משמעותית בביטול של מעבר סחורות מיותר בנמלים הגדולים ,

 פיזור ואיסוף בזמן קצר של סחורות ממקומות רבים לאורך החוף ומפנים הארץ וחיבור בין פנים הארץ לאזורי החוף. 

זוג שלוחות סלע גדומות עד גובה פני הים, בולטות מאוד בין השרטונות   –שלוחתי מול שדות ים  -השרטון הדו 

מדרומו. “  מעגן הדרומי ”תוחם את ה –( 3137)תמונה  53357מ' בקו רוחב  375הרבים, וביניהן מפרץ משולש, שִמפתחו 

א'( 5315א'; תמונה  313131פרק    –“  בֵרכת ארמון שונית הסלע )”   53325שלוחתו הצפונית וקָדַמת הסלע בקו רוחב  

המפרץ ” תוחמות את מפרץ שדות ים. חלק המפרץ הפנימי הרדוד, ששרטון טבוע מפרידו מחלקו המערבי הרחב, מכונה  

בקיבוץ. קיבוץ שדות ים הסב את המפרץ, שעומקו מגיע עד         “  אבן קיסר ” על שום שפכיו הלבנים של מפעל  “  הלבן 

מ', למעגן המשרת את מועדון השיט בשדות ים. לאורך כשליש מן השפה הצפונית של שלוחת שרטון הכורכר   1-1

שובר גלים, שלאורכו עוגנות סירות ספורט   3772הקשתי מדרומו, נבנה בשנת  הצפונית, התוחמת את מפרץ שדות ים  

שוקע קטנות, ומזח קטן עשוי אבן מזדקר ממנו אל המפרץ. מזח זה בדרום המפרץ ושורה של מרדדי -וטיול רדודות 

כורכר מקבילים לחוף, המזדקרים מן הים לאורך מחציתו הצפונית של פתח המפרץ, מִגִנים במידת מה על המפרץ מפני 

בניית ” מ'. רציף מתקופת הברונזה המאוחרת, הבנוי ב   52-הגלים ומותירים פתח כניסה ויציאה לסירות, שרוחבו כ 

 מציינות את אגני הנמל הפנימי, .-ו 1, 1המאפיינים הפיסיים, הנמל והמעגנים. הספרות —. חוף העיר קיסריה1.36תמונה 
 (10113‘, תרשים מעובד מתוך גלילי ושות —‘ ; ב.Earth Google, 11313101 —‘ התיכון והחיצוני, בהתאמה )א

  קדמת
  ארמון

 השונית

 קיר ים

 שרטומותו

 שוברי גלים
 מנותקים

 שובר גלים
 מטובע

 שרידי מזח עתיק 
 על קרקעית המפרץ
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מאבני גזית גדולות   3130“ ראשים 

כ  ך  ר ו א 3-ל ה   5 ל ג ת ה ש  , ' מ

במקום זה, נהרס בעת הקמת 

5 3773המעגן )גלילי ושות',  

(. בקרקעיתו הסלעית של 5533

המעגן נחפרו שלוש תעלות, 

המקשרות את המעגן לים, כדי 

למנוע הצטברות חול בתוכו, 

 5535-3772ואכן, בין השנים  

גדל עומק המים בתוך המעגן 

 5551מ'. בשנת    331-335כדי  

נבנה קיר ים לאורך שפת המעגן 

“(, המפרץ הלבן )” המזרחית  

(. דרך זו 31335מ', נסללה דרך שהובילה אל המעגן )תמונה    332מ' והוגבהה כדי    35-ועל רצועת החוף, שהורחבה לכ 

נהרסה בסערת חורף עזה שארעה בשנה זו, אשר ערמה מים רבים במפרץ. לאחריה פוזרו סלעים גדולים בצדה המערבי 

 (3 5533; שטיינברג, 5551הפונה לים כדי להגן על הדרך הזו )ניר, 

( לשורש המזח הדרומי של הנמל 3533252)קו רוחב  “  קָדַמת ארמון שונית הסלע ” בין  “  מפרץ ההיפודרום ” 

(. ההיפודרום, ' א 3137(, קרוי על שם ההיפודרום של העיר קיסריה, שנבנה בחופו )תמונה  3533730ההרודיאני )קו רוחב 

' )י' פורת, מידע 3775-(, שוחזר בשנות ה313131שחלקו המערבי גודד ונהרס לאחר שקיעת נמל קיסריה ההרודיאני )פרק 

, שחסם את שטף החול לאורך 3717(. אחרי בנייתו של שובר הגלים הדרומי במעגן קיסריה בשנת  313135555בע"פ,  

שנים מסיום הבנייה,   5-3מ'. שיווי משקל מורפודינמי לאורך החוף נתייצב בתוך   33-החוף, התרחב חוף ההיפודרום בכ

שלאחריו השתנה רוחב חוף ההיפודרום במטרים בודדים בלבד כתוצאה משינויים עונתיים של אקלים הגלים )שטיינברג, 

מ', ובשפתו המערבית נבנתה טיילת  32הורחב החוף בצורה מלאכותית )מילוי בחול( כדי  3772-3775(. בין השנים 5533

מ', שהפרידו בין ההיפודרום לים, ִאְפְשרּו את שחזור חלקו המערבי של ההיפודרום והגנו על  125והוקם קיר ים לאורך 

חוף( ומטובע, -גם שובר גלים מנותק )מקביל 3772-3771המבקרים בטיילת מרסס הגלים. במקביל לבניה זו נבנה בשנים 

מ', אשר נועד להפחית את אנרגיית הגלים המגיעים לחוף   5מ' מקו המים ובעומק מים של   15מ', במרחק  155שאורכו 

א'(. שובר הגלים 3137ולעודד שקיעה של חול בתחום המים הרדודים ורידוד של קרקעית הים הסמוכה לחוף )תמונה  

המטובע לא תפקד כמצופה, ככל הנראה משום שהוא נבנה קרוב מדי לחוף ובעומק מים רדוד מדי יחסית למרחק מהחוף 

(. גלי הסערות, שהגיעו אל קיר הים, גרמו בו 731ועומק המים הדרושים להפחתת אנרגיית הגלים בזמני סערה )פרק  

( וסחפו חול רב מקרקעית הים הרדודה. בסערות החורף בשנים    1313531נזקים גדולים, תוחזרו ממנו בעוצמה )פרק  

נהרס שובר הגלים המטובע כליל, וקטעים ארוכים של הטיילת ניזוקו. כיום אזור זה כולו נזקק בדחיפות   5533-5535

(. על קרקעית הים ממערב למפרץ ההיפודרום נתגלו שרידי כלי שיט 5533לפעולות שימור, שיקום והגנה )שטיינברג,  

 (55333)גלילי ושות', 

 

 . קיסריה העתיקה313131

 . העיר קיסריה 31313133

על שם מלך הצידונים סטראטו  (Pyrgos Stratonosקודם לִהָּוסדה של קיסריה התקיים במקום היישוב מגדל סטרטון 

ד אשתורת או עבדעשתרת; מגדל שרשון במקורות   – ככל הנראה שיבוש בשפה היוונית של שם האל הצידוני ַעבֶּ

הצידונים, אשר קבלו לניהולם את חופי לפנה"ס לערך. הפניקים   133העבריים(, שנבנה בשלהי התקופה הפרסית, בשנת 

שדות ים. החוף הוגבה והורחב “, המפרץ הלבן”. דרך שנסללה לאורך חוף  13.10תמונה 
(20083, מתוך שטדלר, 2004וקיר ים נבנה כדי להגן על הדרך )צילום משנת   
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ואחרים( כתחנה ימית   3703; לוין,  3775לפנה"ס )נגב,    1-ארץ ישראל מהאימפריה הפרסית, יסדו את היישוב במאה ה 

במרכז רצועת החוף של ארץ ישראל, אשר שימשה לחניית ִרענון והצטיידות וכנקודת מסחר בנתיב השיט בין פניקיה 

( מול פרצה 53525(. היישוב שכן כמה מאות מטרים צפונה לקיסריה הצלבנית )קו רוחב  5533למצרים )גלילי ושות׳,  

מ',   1מ׳ ועומקה עד    255-במפרץ אמת המים(, שרוחבה כ “  המעגן הצפוני )” גדולה בגדם הכורכר המוצף של רכס דור  

(. אפשר שהמעגן המקורי הורחב על ידי 31337-ו 3137א', 737אשר ספקה הגנה מוגבלת לכלי שיט שעגנו במקום )תמונות 

. שרידי (Stieglitz 1996: 606)לסה"נ, כאשר הוא היה חלק מקיסריה הרומית    5-חציבה של אגן פנימי בסוף המאה ה 

ספינות ומטענים מהתקופות ברונזה מאוחרת, הלניסטית, רומית וביזנטית, שנמצאו על קרקעית המעגן, מלמדים 

 שהמקום ִשמש לעגינת כלי שיט החל מתקופת הברונזה המאוחרת עד לבניית הנמל ההרודיאני ואף לאחר מכן. 

לפנה"ס(, הועבר על ידי פומפיוס, כובָשּה   75חוף קיסריה, אשר סופח על ידי אלכסנדר ינאי לממלכת החשמונאים ) 

לפנה"ס( שוב חזר, יחד עם חוף השרון, לממלכת יהודה של   13הרומאי, לנציבות סוריה, ובפקודת אוגוסטוס קיסר ) 

3136לפנה"ס   35עד    55הורדוס, ששלט בה בחסות רומית. הורדוס בנה את קיסריה ואת נמלה הגדול בשנים  
)תמונות   

 ב'(. 313131; תאור הנמל בפרק 31335-ו 531333 3137א' 5357

קיסריה היתה עיר מתוכננת עם מערכת רחובות מרוצפים מקבילים ומצטלבים, ובה שכונות מגורים, מבני ציבור 

דונם. אופייה היה נוכרי, ונבנו בה מקדשים אליליים, מתקני   725-וממשל ומרכזי מסחר ושווקים, אשר השתרעה על כ 

שעשועים ובתי מרחץ. מקדשה הגדול על שמו של אוגוסטוס קיסר היה עשוי אבני כורכר מקומיות, שצופו בטיח לבן 

מושבים. ההיפודרום הגדול של העיר, שנבנה   65555מהודר. תיאטרון העיר הגדול, שאף הוא נבנה מאבני כורכר, הכיל  

( והוקף בספסלי אבן, שימש כזירת שעשועים, למרוצי סוסים ומרכבות ולארועים 3137לאורך החוף מדרום לנמל )תמונה 

צופים.   325555הוא הורחב ויכול היה להכיל עד    3-צופים, ובמאה ה   05555המוניים אחרים. במקורו הוא נבנה עבור  

 חלקיו המזרחי והדרומי )מעוגל( נשתמרו היטב, אך חלקו המערבי גודד והוצף. 

מ"ר, זֻהה על  65x335מכלול ארכיטקטוני גדול, שהשתרע על שטח בן  –“( ארמון שונית הסלע)”ארמונו של הורדוס 

(. שרידיו העיקריים  3137)תמונה    ) Netzer, 1996;  55533  5555( מדרום להיפודרום )נצר,  53325ְקָדמת כורכר )קו רוחב 

אולם גדול עם מסדרונות משני צדדיו, רצפת פסיפס בחלקו המערבי ובֵרכה חצובה גדולה   –השתמרו בחלקו הצפוני  

ב' ותמונה פנימית(. הארמון היה למקום מושבם של נציבי רומי אחרי 5315)תמונה  )  (porticoesמוקפת באכסדרות  

 לסה"נ.  3-סיפוחה של העיר לאימפריה הרומית בראשית המאה ה

הספקת המים אל העיר הושתתה בראשונה על מעיינות מקומיים ובארות רדודות, ומשהתרחבה העיר נבנו אמות מים, 
_________________________ 

3136
 15-ו  Raban ((1992b-( ו1835) Yona-Aviלפנה"ס לפי  .Hohfelder (1881 0)1 לפילפנה"ס  13 –זמן סיום הבניה של הנמל שנוי במחלוקת  

 א'(.01511 .155(, המצוטטים בתוך קוסט )1863) Reinholdלפנה"ס לפי 

 (;Cleave, 1666א אלכסוני מתוך “. קיסריה הצלבנית כיום: )א( תצ1.311תמונה  
 (3 1661, בתוך קדר, 1.31131686מילנר, ‘ א אנכי )צילום: מ“)ב( תצ

 ב א
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(. בעיר 31331-ו 531331 737ג'; תמונות 313131שהובילו מים ממעיינות באגן נחל תנינים ואזור השפך של נחל חדרה )פרק 

 (37733נבנה מערך של תעלות ניקוז, שהובילו אל תעלת ביוב מרכזית מתחת לרחובות מרוצפים )רבן והולום, 

המרכז העירוני החשוב ביותר בפרובינקיית יהודה, שִהָּוה את השער  –קיסריה התפתחה במהירות והיתה לעיר גדולה 

אשר   –  Roll, 1996);  5533והיה מקושר ברשת מסועפת של דרכים סלולות עם יתר ערי הארץ )רול,  הימי של הארץ  

פרובינקיה ” או  “  פלסטינה פרימה ” לסה"נ וכמטרופולין של    6ִשמשה כבירת ארץ ישראל בתקופה הרומית החל משנת  

הגיעה   6-וה   2-בתקופה הביזנטית. במאות ה   2-מחוזות( מראשית המאה ה   1-)בעקבות חלוקת ארץ ישראל ל “  פרימה 

דונם, הוקפה   35325-35255-תושבים, והעיר, שהשתרעה על כ   125555-3555555בין  במהלכן חיו בה    –העיר לשיאה  

 (,Patrichהגנו גם על תושבים מחוץ לחומות העיר המקורית ו לסה"נ    6-וה   2-ק"מ, שנבנו במאות ה  532בחומות באורך 

       53137  032; תמונות  035ב'( )פרק  3772מדרומה היו שטחים חקלאיים נרחבים, שנודעו בשם גני קיסרי )פורת,    3 2001)

)שבמהלכה הם נזנחו   33-(, אשר שרדו גם בתקופה המוסלמית הקדומה, כנראה עד הכיבוש הצלבני במאה ה 3130-ו 

מרידות של חלק מאוכלוסייתה  1(. העיר, שמעמדה התערער בעקבות 3131פרק  –ונקברו בהדרגה מתחת לחולות נודדים 

. (Patrich, 2001)  611/11שנים משנת    7-אחרי מצור שנמשך כ   615/13השומרונית, נכבשה על ידי המוסלמים בשנת  

בתקופתם ִאבדה העיר בהדרגה את מעמדה הפוליטי והכלכלי הרם, בעיקר עקב הגירה משמעותית של נוצרים ושומרונים 

מן העיר שדלדלה את אוכלוסייתה, מעבר של הכוח הפוליטי והמנהלי מן העיר אל רמלה, בירתה החדשה של ֻג'נד 

ִתָיה, וגם בגלל ההרס שנגרם ברעידת האדמה הקשה ב  (. חלק ממבניה ניטש )בעיקר 133לסה"נ )טבלה    717-ִפיִליֹשְ

, מתקנים תעשייתיים, חנויות, מחסני בדרומה של העיר, שהיה לגינות שלחין(; רחובותיה הוצרו ובתי מלאכה ומסחר 

הוקמו באזורי מגורים; הופסקה פעילותו של נמלה הפנימי, שנתמלא בחול, נשאר סתום והוצף מדי פעם סחורות וכיו"ב 

(; והספקת המים לעיר, 3776)טואג,  “  הרבדות של חול מעורב בצדפים וחרסים שחוקים ” בגלי סערות, שהותירו בו  

שנשתבשה מאוד, הביאה לחפירת בארות ולבניית בורות אגירה למים בחצרות בתים ובשטחים שונים בתחומי העיר. עם 

זאת, קיסריה המוסלמית המשיכה להתקיים כמעט ללא הפרעה כבימי הביזנטים, ומרבית מערכות העיר, כגון ניקוז וביוב, 

עירוני בקיסריה על -הרצף היישובי   Patrich, 2001; Avni, 2011 3);  5556המשיכו לתפקד ותוחזקו כיאות )רבן וארנון,  

, עם פיתוח המסחר הימי 35-וה   7-. במאות ה 373233353-מוסדותיו ומערכותיו נמשך גם אחרי הכיבוש הצלבני ב 

והתאוששותן של יתר ערי החוף בארץ ישראל התאוששה ושגשגה גם קיסריה המוסלמית ואף בוצרה )רבן וארנון, 

היא עברה מספר   3373-( חרבה קיסריה, ואחרי חזרתם ב 13733307(. אחרי מפלת הצלבנים בקרב קרני חיטין ) 5556

: חומתה, 3525-3523עד להתייצבותו של שלטון הצלבנים. קיסריה בוצרה בשנים    3555-3307פעמים מיד ליד בשנים  

ק"מ בשטח   336-מ' עובייה, שממנה הזדקרו שמונה מגדלים מרובעים, הקיפה את העיר לאורך כ  1-מ' גובהה וכ 35-35

מ' רוחבו          32  –בחלקלקה, שכיסתה כמחצית מגובהה, ובחפיר  . החומה הוגנה  )31333-ו   737דונם )תמונות    35-של כ 

בתוך חומות שנחפר למרגלותיה ורוצף, והכניסה לעיר היתה באמצעות גשרי עץ, שניתן היה להרימם.   –מ' עומקו  35-ו 

העיר הייתה מערכת רחובות מרוצפים וכנסיה צלבנית. חומת ומגדלי מצודת העיר )מצודת הנמל( בתוך העיר, שהופרדה 

ממנה על ידי חפיר שהקיפּה, נבנו מגושי אבן ענקיים, שנשדדו מבנייני הורדוס, ועמודי שחם )גרניט( רומיים וביזנטיים 

ואחרים(.   Raban, 1989  א'; 3775הונחו בבסיסיהם במארג שתי וערב כדי למנוע במשקלם חפירה מתחתיהם )רבן,  

קיסריה, שהיתה אחד ממבצרי החוף הגדולים של ממלכת הצלבנים, התקיימה עד קרוב לסוף התקופה הצלבנית, כאשר 

 Negev, 1964(3; 121-125': , ב3761והרסּה )פראוור,  23133562-צבא הסולטאן הממלוכי ביברס כבשּה ב

נשדדו עתיקותיה על ידי תושבים   3730-חורבות קיסריה ננטשו, ועד סיומה של התקופה המוסלמית המאוחרת ב 

מקומיים ומושליה הממלוכים והעות'מאניים: לוחות שיש שמשו לתעשיית סיד, פסלים גדולים נמכרו והועברו לאירופה 

בדרך הים, ועמודי שיש ואבנים מסותתות מבנייני העיר וכיכרותיה הושטו או הובלו לאתרי בנייה במקומות שונים בארץ, 

הקימו במקום בוסנים מוסלמים, שנמלטו אחרי פלישת  3001(. בשנת 3703ביניהם יפו, עכו ואפילו חדרה היהודית )ליין, 

)אילן,   3710-הונגרית לארצם, כפר קטן, שנקרא קיסאריה, אשר שרד עד מלחמת העצמאות ב -האימפריה האוסטרו 

3703 3) 

מ' ממערב למצודה הצלבנית, בתוך שטח הנמל ההרודיאני. אורכו של שובר  325-נבנה מעגן לסירות דיג כ 3723-ב 
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מ'. מחציתו הצפונית נהרסה   65-שר טובעה במקום, כ א “  אילת ” נבנה על אניית המעפילים הישנה  הגלים, שבחלקו  

כתוצאה מקריסתו של חרטום האניה הטבועה. קיר הבטון, שהגן על שובר הגלים משטיפת גלים גבוהים, קרס בסערה 

(. 31313135-ו   531הטבוע של נמל קיסריה ההרודיאני שלמרגלותיו )פרקים  “  רציף ”ונפל לים על ה 5535חזקה בנובמבר 

מ' בלבד   355-. רוחב הפתח האפקטיבי למעגן הוא כ 3762מ', נבנה בשנת    75-שובר גלים הִמְשִני הצפוני, שאורכו כ 

 בגלל הקרקעית הסלעית הרדודה.

(. 31333חומות קיסריה הצלבניות וחלק מהמבנים בתוכם שוקמו, וכיום קיסריה העתיקה היא גן לאומי )תמונה  

 (31303)תמונה  5325-ו 5351ק"מ בין קווי הרוחב  2-מצפונה שוכן היישוב קיסריה של היום, המשתרע לאורך כ

מ', אולם בקטעי החוף בין   3לאורך החוף יוצר קו הסערות מדרגה, שבסיסה הנו בדרך כלל כורכר. גובהה מגיע עד  

מ' מפני הים. במקומות אחדים   0שרטונות שדות ים וחורבות מגדל שרשון יש ומדרגת החוף עשויה חורבות עד גובה  

נחשפות במדרגת החוף פתחיהן של מנהרות ניקוז עתיקות. גידוד המדרגה מצפון לחפיר הצלבני הרס קברים מוסלמיים 

בראשה, וניפוי הדרדרת מחומריה הדקים הותיר צברים גדולים של אבנים מסותתות על החוף הצר למרגלותיה )תמונות 

 ד'(.-ג'1330

 

 . נמל קיסריה 31313135

כאמור לעיל, חופה של קיסריה ישר, סלעי וחשוף לרוחות, משברי גלים וזרמים, ופרט לשרטונות כורכר קטנים, 

, אין במקום מפרץ, כף או אזור מוגן אחר, אשר יכולים לשמש 3137היכולים לספק הגנה חלקית לכלי שיט קטנים בים נוח

בסיס לנמל גדול. בניית הנמל במקום זה הוכתבה, כנראה, על ידי גורמים פוליטיים, כלכליים וחברתיים, שאינם קשורים 

נכון בחר הורדוס -ב'(. אל 55533  5551; קוסט,  5533; גלילי ושות'  5557ב'; גלילי,  3701דווקא לסביבה הימית )רבן,  

תולדות מלחמת היהודים עם   –מתתיהו  -במקום זה משום שדור ועכו היו מחוץ לשליטתו וביפו ַעְינוהּו )יוסף בן 

, ואולי גם כמקום עגינה לצי רומי במקרה של פלישה פרתית נוספת ) Levine, 1975;  3703הרומאים, א, כא, ה; לוין,  

ב'(, אך בעיקר בגלל יתרונותיו הכלכליים. הנמל הגדול והמשוכלל שימש מקום עגינה, מחסה 55533  5551)קוסט,  

; בסיס 3130ומנוחה, הצטיידות ושרותי נמל לאניות מכל הסוגים והגדלים בתקופת החורף )שבה ההפלגות היו נדירות( 

איתן לתחזוקה ולהגנה על האניות, אשר הפליגו בין חופי מצרים, הלבנט ואירופה וקיימו את סחרה של האימפריה 

 וסחורות מֲעבר  3130הרומית באגן המזרחי של הים התיכון; טיפול בכמויות סחורה גדולות, בייחוד דגנים ממצרים 

transit)( וראשוניות בהספקת החיטה וסחורות מֲעבר לשּוֵקי רומא באביב3137מגוונות מהאוקיאנוס ההודי וחצי האי ערב ; 

)Raban, 1980ב'; 3701)רבן, 
החקלאי באמצעות הדרכים הרבות שנסללו . הקשר הטוב בין חוף קיסריה לפנים הארץ 3130

בעוד שצוק השרון ובצות חדרה מדרומו )פרק  Roll, 1996); 5555העיר ונמלה )רבן, אליה גם כן סייע מאוד להתפתחות 

( הקשו מאוד על המעבר מחופי השרון וסף 3131-ו   3135; תמונות  3131( ורכס מגדים ובצות כבארה מצפונו )פרק  031

 הכרמל לעורפם.

תאור נמלה של קיסריה שלהלן מתבסס על שורה ארוכה של מחקרים, בייחוד אלה של א' רבן, שהעיקריים בהם אשר 

(. נמל 5557)   .Raban et al-ו   Raban   (3705  53707  5a3775  53776 )(5  55533  5551שמשו להכנתו של פרק זה היו רבן ) 

ַבְסטּוס, קיסריה )נמל  על שם ֵמטיבו של הורדוס,  –בעברית, אוגוסטוס ביוונית הנעלה  – Portus Augostiוגם  Sebastosסֶּ
_________________________ 

3137
וראשית הפרק הנוכחי(, אשר   1.3.31פרק  (סביר להניח שמעגנים טבעיים זעירים כדוגמת המעגנים הדרומי והצפוני, שתוארו לעיל    

 התקיימו כבר בתקופת הברונזה המאוחרת, קבורים מתחת לחורבות נמל קיסריה.
3130

אלפי טון דגנים לשנה, אשר היוו את   1.5-165-כ –מקור התבואות העיקרי של רומא באגן הים התיכון המזרחי היה במצרים, ולהובלתן  
טון   10.55-טון )היו גם אניות שנשאו עד כ   355עד    135אניות, שקיבולת מרביתן היתה    155-נדרש צי של כ   –חלק הארי של ההובלה הימית  

דגנים(. הפלגתן הבטוחה בתנאי הים התיכון היתה אפשרית בדרך כלל בחודשים מאי עד ספטמבר. בגלל מערכת הרוחות בים התיכון די היה 
חודשים. לפיכך אניות שחרפו באלכסנדריה הספיקו לטעון  1-1-שבועות להגיע מרומא לאלכסנדריה, אך ההפלגה חזרה לרומא ארכה כ 1-1-ב 

דגנים לפני בוא האביב ולהפליג לרומא, להיות בין האניות הראשונות הפורקות את דגניהן שם ואף לבצע סבב שני. אניות, שהפליגו 
מאלכסנדריה לרומא בעונת הסתיו, שטו לאורך החוף )בעיקר בלילה כדי להימנע מרוח נגדית(, ואחד מנתיביהן הימיים החשובים עבר לאורך 
חופיו של ים התיכון )נתיב אחר עבר דרך כרתים למערב איטליה(. נמלים גדולים, שהוקמו בפרובינקיות נאמנות לרומי לאורך נתיבי שיט 
הדגנים, ספקו מקומות עגינה בטוחים ומוגנים למספר רב של אניות, כולל אניות הצי של רומי. יתר על כן, הואיל ואניות הדגן הפליגו 

 ב'(.1511בשיירות, נמלים גדולים כנמל קיסריה יכלו להמציא מקלט לכל אניות השיירות בעת סערות )קוסט, 
3137

הורדוס, שהכיר בחשיבות הכלכלית של סחר המעבר, השתלט גם כן על הדרכים היבשתיות של סחר המזרח )בשמים, תבלינים וסחורות  
 ב'(..181יקרות אחרות( לראשונה באמצעות חיתון עם בת מלך הנָבטים ומאוחר יותר על ידי הכנעת הנָבטים בכוח )רבן, 
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ה  נ כ ת נ ש  , ס ו נ א י ב ט ק ו א ר  ס י ק ה

עד   55נבנה בשנים  אוגוסטוס(, אשר  

הנמל המלאכותי , היה  3136לפנה"ס   35

הראשון בארץ ישראל שנבנה בחוף 

ישר ללא מחסה טבעי ובין הגדולים 

והחשובים בנמלי הים התיכון המזרחי. 

הנמל השתרע לאורך רצועת חוף בת   

וי הרוחב    105-כ           53370מ' בין קו

כ 53516-ו  מ' הימה         125-, הזדקר 

מ' מערבה מהשפה המערבית   572-)כ 

של גדמי רכס דור הטבועים, החוגרים 

מ',   0-את החוף( עד לעומק מים של כ 

דונם מהים, שהוקפו  555-וכלא יותר מ

במזחים ורציפים באורך כולל גדול     

3-מ  5 2 5 י   5 פ י צ ר ר  פ ס מ ד  ו ע ו  ' מ

אשר לאורכם יכלו לעגון       “,  אצבע ” 

 (3 31335ספינות גדולות )תמונה  355-כ

ו  שוברי הגלים של הנמל, שהי

מ'(, הזדקרו הימה   25-רחבים מאוד )כ 

בניצב לחוף. שובר הגלים הראשי 

Jהקשתי, שצורתו כשל האות  
313355 

תחם את הנמל מדרומו ומערבו לאורך 

מ'. חלקו המזרחי של   655-יותר מ 

שובר הגלים הראשי נבנה על מרדדי 

הכורכר הטבעיים, שנחצבו ופולסו. 

חלקו המערבי נבנה על סוללות אבני 

מ'(, ששוקעו   32-7גזית ענקיות )אורך  

בים והונחו בצדן הצר על גבי מצע 

חלוקים, ואבני גוויל קטנות מרובדות 

על קרקעית הים החולית. סוללה זו 

ֵקפֹו החיצוני של שובר הגלים. החלל שבין סוללה זו וקיר פנימי, שנבנה ב , מולא 3130“ בניית ראשים ”שימשה כתשתית להֶּ

בחומרי בניה מיובאים, בעיקר גושים ענקיים של בטון עשוי מתערובת של מלט סיד )סידן הידרוכסידי( מעורב באפר 

, גיר כתוש וצרורות סלע, שהתקשתה בעת ספיגת מי הים )מלט הידראולי(. בדיקות Pozzolana)  –  31333געשי )פוצולנה 

. המילוי נעשה באמצעות תבניות עץ (Oleson and Branton, 1992)מעבדתיות של המלט הצביעו על מקורו האיטלקי  

; רבן, 3773צפות או על דוברות, שמולאו בתערובת זו, הושטו לאתרי הבנייה ושוקעו על גבי סוללת האבן )רבן והולום,  

מבט דרומה: )א( תכנית הנמל המשוערת )מתוך  –. נמל קיסריה 1.311תמונה 
Raban et al3, 1006ב( שחזור משוער של הנמל ההרודיאני( ;) 

 א(.“תצ“: אופק)”(; )ג( חורבות הנמל המוצפות 1001)מתוך רבן, 

 

 שובר גלים
 מקוטע חיצוני

_________________________ 
31335

 –א'(  .C1.3-א' ו 1318בהעדר עדות היסטורית על מתאר הנמל נעשה השחזור על פי מתארם של חורבות שוברי הגלים המוצפים )תמונות   
הפוכה   (L  ב'(, ְמֻזָּות .181רבן,  U – קשתי )מחצית אנכית של האות    –חוקרים שונים אמדו את ממדיו ותארו את שובר הגלים על פי טעמם  

 ב'(..C1.3( או בצורת זווית קטומה )תמונה 1511גלילי ושות',  –הפונה צפונה 
זעירים במצב זכוכיתי,  (O1Al.ואלומינטים )תחמוצות חמרן, ) 2SiOרסיסי סיליקטים )תחמוצות צורן,  –פוצולנה )גם אפר או מלט פוצולני(  1.311

 Calcium-Silicate Hydrate (or C-S-H–שמקורם באפר הגעשי, שוקעים בסביבה מימית בסיסית ובנוכחות סידן כמלט הידראולי )תקריש צמנטי 

gel  נגזר משם האתר הרומי של מרבצי האפר הוולקני  “  פוצולנה ” , שמתקשה במים ללא מגע עם האוויר. המונחPozzouli   בקרבת נאפולי
 באיטליה.
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מ' משפת מרדדי הכורכר המערביים(  312-מ' אורכו )כ 155-כ –ואחרים(. קיר ים )שובר הגלים המשני( קצר יותר  5533

(, 135; תמונה  135מערב )פרק  -תחם את הנמל מצפונו. קיר זה, שאינו חשוף לגלי סערות החורף העזים הבאים מדרום 

נבנה מאבנים קטנות מאלה ששמשו להקמת שובר הגלים הראשי למעט ראשו )חלקו המערבי(, שנבנה מאבני גזית 

מ' רוחבו, פנה צפונה כדי למנוע חדירת   15-ענקיות בלא שימוש במלט ימי. פתח הנמל שבין קצות שוברי הגלים, כ 

חולות נילוטיים הבאים עם הזרמים מדרום אל הנמל. בראשו של שובר הגלים הראשי הוקם מגדל גבוה, ששימש 

 כמגדלור אשר הואר בלילה באש גדולה וסייע בזיהוי מקום הנמל מהים וַבכניסה והיציאה ממנו גם בשעות הלילה.

מזחי הנמל נבנו בראש סוללות שוברי הגלים מאבני גזית, שחוברו ויוצבו באמצעות יריעות, חיבורי ברזל ואטבי 

עופרת, ומגושים עבים וגדולים של בטון ימי. רוחבם הגדול ִאפשר שינוע נוח של מטענים והותיר מרחב מספיק לבניית 

מחסנים בעורפם. את מזחי הנמל הקיפה חומת אבן, שנבנתה לאורך קירותיהם של שוברי הגלים שבצד הים, ובה שובצו 

מגדלים גבוהים ברווחים שווים. קמרונות רבים בחומה שמשו כמחסנים, כמחסה לבאי הנמל ואולי גם כבתי אניות )רבן, 

5551 555333) 

מ' ממנו ובמקביל לו, נבנה שובר גלים צר ומקוטע נוסף   15-בצדו הפונה לים של שובר הגלים הראשי, כ 

prokumatia) מערביות ולמנוע נישוב של רסס גלים -(, שנועד לספוג ולהפחית מעוצמת המכות של גלי הסערות הדרום

נחצבו בשוליהם הדרומיים של מרדדי הכורכר, שפולסו כדי  (sluice)והרטבה של סחורות בנמל. תעלות שטיפה סכורות 

ב׳(. התעלות היו גבוהות דיין מעל קרקעית הים כדי למנוע כניסת -א׳ 31335למנוע רידוד של הנמל בטין וחול )תמונות  

.  (Reinhardt and Raban, 2008)סדימנטים אל הנמל ונמוכות דיין כדי לאפשר כניסת מים של גלי הסערות אל הנמל 

סכרי עץ, שהותקנו בפתחי התעלות החיצוניים, אפשרו כניסה מבוקרת של מי גלים גבוהים דרך התעלות אל הנמל, 

וזרימה של עודפי המים מהנמל בחזרה הימה דרך פתח הנמל צמצמה את חדירת החול אל הנמל ושטפה חולות, 

 שהצליחו לחדור אליו.

ב׳        3137( )תמונות  5533; גלילי ושות׳,  55533  5551אגנים מלבניים לא שווים בגודלם )רבן,    1-שטח הנמל חולק ל 

ב׳(, שאפשרו הפרדה תפקודית נאותה של קטעי מזחים לפי גודלם של כלי השיט, סוגי המטענים ויעדיהם. -א׳ 31335-ו 

האגן המערבי החיצוני הגדול ועמוק המים היה מלאכותי לגמרי. האגן התיכון של הנמל הקטן ממנו נבנה על גבי שרידי 

מזרחי ובחלקו הדרומי של -רכס הכורכר החופי המגודד שהים הציף סביב פרצה טבעית גדולה שהיתה בו. בחלקו הצפון

נחפר ביבשה ממזרח לשרידי   –הקטן באגני הנמל   –האגן הזה נתגלו מספר שרידי מזחים באתרם. האגן המזרחי הפנימי 

(. המזחים והרציפים 55533  3776רכס דור החופי, וכלל בֵרכת עגינה, רציף בנוי ומתקני קשירה לספינות )טואג,  

בתי העיר   –שתחמוהו נחשפו בחפירות. אגפו הצפוני של הנמל שולב בחלקו הפנימי בבניה העירונית של החוף  

הסמוכים לנמל נבנו מאבן לבנה, ששמשה גם לבניית הנמל, לאורך רחובות, שנסללו בקווים ישרים ומקבילים במרחקים 

שווים ביניהם, אשר הוליכו אל הנמל. על גבעת העיר, מול אגן הנמל המזרחי, התנשא מקדשו של הקיסר, שבלט 

 במידותיו ובהדרו, ובו פסל ענקי של הקיסר הרומאי.

הממצאים הרבים שנאספו מנמל קיסריה והֵתעוד ההיסטורי פורשו בצורות שונות על ידי חוקרים רבים, ותולדות 

טרופות הארכיאולוגיים )בהם ספינות  הנמל אחרי שהחל לפעול אינן ברורות לאשורן. הנמל לא האריך ימים. הממצאים  

לסה"נ, אשר התפזרו על וסביב   76-01, שהקדומה בהן נשאה מטילי עופרת מהשנים  1-עד המאה ה   3-מסוף המאה ה 

התמוטט והוצף(, חקירה סטרטיגרפית של הסדימנטים המרפדים את שובר הגלים הראשי של הנמל ההרודיאני, ש 

שנים   355-שהאגן המערבי של נמל קיסריה הפסיק לתפקד כבר כ ששרדו מלמדים  קרקעית הנמל והתאורים ההיסטוריים

; 5533רבן,  ;  3776)רבן ושות',  שנה אחרי בנייתו    5155-525  1-הנמל כולו חדל לפעול לפני סוף המאה האחרי בנייתו, ו

(. בהעדר ואחרים Raban, 1992a; Oleson, 1996; Reinhardt and Raban, 1999, 2008; 5533; טואג, 5533ושות', גלילי 

נחשפו מי הלכה והתדרדרה עם הזמן איתנותם של שוברי הגלים של הנמל, ומשהם נפרצו ו/או קרסו  תחזוקה נכונה  

;         Hohlfelder    (3700  :27הנמל לסערות הים, וחולות שחדרו אליו ִרדדו את קרקעיתו וסתמו חלקים נרחבים ממנו. לדעת 

הנמל, אף שסבל מאסונות טבעיים ומתחזוקה ירודה אשר הביאו גם להפסקת פעילותו למשך פרקי 5  ( 351-355:  3771
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לאחר הרס הנמל ִשמש המעגן הדרומי מול קיבוץ בתקופה הביזנטית.   1-זמן שונים, המשיך לתפקד עד מאוחר במאה ה

הביזנטית, נעשו, ככל הנראה, . בתקופה  (Oleson, 1996)קיסריהחלופי לספינות שפקדו את שדות ים כיום כמקום מחסה 

נסיונות להכשיר את נמל קיסריה מחדש, כפי שמעידים תאורים היסטוריים ושרידי בנייה מאוחרת שהתגלו על שובר 

קריסתם הסופית של שוברי הגלים הראשיים של הנמל אינו ידוע. להערכת רבן מועד    Oleson, 1996 ( 3( הצפוני  הגלים  

או ראשית         1-היא ארעה בסוף המאה ה   Raban, 1992a; Reinhardt and Raban, 2008);  5533וריינהרדט )רבן,  

(Raban etעל כך  , ושרידי ספינות טרופות מזמנים אלה, שנמצאו על שרידי שוברי הגלים הטבועים, מעידים  2-המאה ה

(al., 1993 ( מ' עומקו    1-5. הנמל הפנימי הרדוד של קיסריה–  (Reinhardt and Raban, 2008    עד       1-גם במאות ה פעל

נכון בוצעו באמצעות סירות )שיטה שגורה -אמנם אניות גדולות לא יכלו לִהכנס אליו, אך פריקתן וטעינתן אל   –  6-ה 

דרך תעלה שנחפרה אל הנמל. הקיסר הביזנטי אנסטסיוס , אולי Blackmann, 1982) – 1-בנמלי הים התיכון מאז המאה ה

, אפשר שאחרי רעידת 6-( ִשֵקם חלקית את שובר הגלים הצפוני באגן הנמל המערבי בראשית המאה ה 237-173)   3-ה 

ופעילות הנמל  7-ובמאה ה 6-אגן הנמל הפנימי הלך והתרדד בהמשך המאה ה 3(Hohlfelder, 2000) 255האדמה של שנת 

, בשפכים הנמל , בעת שלטון בית עבאס בתקופה המוסלמית הקדומה, נוקה חלק מן  0-דעכה בהתמדה. באמצע המאה ה

. (Reinhardt and Raban, 2008)שהוצאו ממנו מלאו את אגנו המזרחי, ועל השטח המיובש נבנה רחוב עם חנויות  

ובתקופתם הוא חזר לפעול. הנמל הצלבני השתרע על שטח של            31-שפצו את הנמל בתחילת המאה ה הצלבנים  

355 325xלו מזח שנבנה מעמודים רומיים בשימוש משני, ואת מצודת נמלם )מבנה המסעדה כיום( השתיתו  מ"ר, נוסף

(. הנמל נשאר בשימוש במתכונות שונות 5551-א' ו3775ד', 3701הצלבנים על שרידיו של שובר הגלים ההרודיאני )רבן, 

 3(Reinhardt and Raban, 2008) 3562-עד לנטישתו הסופית אחרי כיבושה של קיסריה בידי הממלוכים ב

המונח כיום “(,  הרציף )” ובשורה של פרסומים אחרים( משטח של גווילי אבן מסותתים   (Raban, 1989לטענת רבן 

חוף, אשר קטע את רכס דור -כתוצאה מהעתק גיאולוגי מקבילמ', מעיד שהרס הנמל נגרם  2-132על קרקעית הים בעומק 

 Galili and;5533( וגלילי ושות' )3777(. גיל )'א5357; תמונה 531לאורכו וגרם לשקיעתה של קרקעית הים ממערבו )פרק 

(Sharvit, 1998b; Galili et al., 2019  ,שוללים הרס כתוצאה מארוע טקטוני. לדעתם מתקני הנמל ממערב לגדמי הכורכר

שנבנו על תשתית של חול, התמוטטו כתוצאה מגריפת החול מבסיסם על ידי גלי סערות עזות ושקיעה “, הרציף”ובהם 

(. ' ב 5357; תמונה  531של יסודות הנמל, בעוד ששרידי הנמל בחלקו הבנוי על תשתית כורכר יציבה נותרו במקומם )פרק  

                    357ובין    61במקורות היסטוריים צוינו )אבל לא פורטו( נזקים שנגרמו לעיר בעקבות רעידות אדמה בשנים  

. הדיווח האמין הראשון על רעידת אדמה היסטורית שפגעה בקיסריה (Guidoboni et al., 1994: 234, 264)לסה"נ  315-ל 

. לדעת גלילי ושות'   ) Zohar et al., 2016לסה"נ )ראה דיון וציטוטי מקורות מתאימים בתוך    161מתייחס לארוע בשנת  

5533  ;Galili et al., 2019 ,אינם מצביעים על הרס הנמל כתוצאה   ( מקורות אלה, כמו גם הממצאים הארכיאולוגיים

 (3 531מרעידות האדמה והעתקה גיאולוגית )דיון בפרק 

לסה"נ                                   315-ל   357לפנה"ס ובין    75דיווחים היסטוריים על פגיעה לכאורה של נחשולי צונאמי בקיסריה בשנים  

 Karcz, 2004: 765; Salamon etנבחנו בשנים האחרונות, נמצאו שגויים ונשללו )למשל,  Stieglitz, 1996: 605))למשל, 

(al., 2011; Zohar et al., 2016 ( שהסתמך על 360:  3726. ארוע הצונאמי ההיסטורי הראשון בקיסריה נזכר אצל שלם ,)

Salamon et al.    (5533 )מערב סוריה. לדעתם של -בצפון   353333332-מקורות תלמודיים וקשר אותו לרעידת אדמה ב 

 משמעיים באשר למקום, זמן ואופי הארוע, אולם אין בכך לשלול את קיומו. -המקורות הללו אינם ברורים וחד

 (Reinhardt et al., 2006; Reinhardt and Raban, 2008; Goodman-Tchernov etצ'רנוב ושותפיהם-ריינהרדט, גודמן

(al., 2009; Goodman-Tchernov and Austin Jr, 2015 שבדקו שכבות מעורבות של משקעים בשטחים נרחבים של ,

-קרקעית הנמל, אשר בהם נמצאו חפצי נוי כגון פסלוני ברונזה, ובמדגמי גלעין מקרקעית הים מול קיסריה וג'יסר א 

( ותארכו את גיליהן. במקורות ההיסטוריים שצוינו לעיל אין 13337פרק    –זרקא, זיהו אותן כמשקעי צונאמי )צונאמיט  

אזכור מפורש לנחשולי צונאמי בחופי הארץ ואין פרוט של השפעתם על מתקני הנמל, טיב המבנים שנפגעו והקף ההרס, 

. לדעתם (Galili et al., 2019)ובחפירות לאורך רצועת החוף מנחל חדרה עד נחל תנינים לא נמצאה עדות ישירה להרס  
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ואחרים(, מקורם של החפצים שהתגלו בתוך הסדימנטים בנמל, הוא,   Galili et al., 1993b; 5533של גלילי ושות׳ ) 

כנראה, במטעני ספינות, שנטרפו בסערות בתוכו ובסביבתו, או שאלה נפלו למים בעת פריקת המטענים או טעינתם, כפי 

שמוכיחים פסלוני ברונזה וחפצי נוי רבים אחרים, שנמצאו בתוך מטעניהם של מאות כלי שיט ומטעני ספינות קדומות, 

(. לדעת 5533ישראלי ובנמליו העתיקים ובהם גם קיסריה )גלילי ושות׳,  -אשר נטרפו במהלך הזמן לאורך החוף הארץ 

, אכן אפשר שקיסריה נפגעה מרעשי אדמה בתקופה הנדונה, אך הממצאים Galili et al., 2019);  5533גלילי ושותפיו ) 

משמעי. באותה מידה גם לא ניתן -הארכיאולוגיים והגיאולוגיים והעדויות ההיסטוריות אינם משקפים זאת באופן חד 

 (,.Salamon et alלשלול על הסף את האפשרות שנחשולי צונאמי אכן פגעו בחופי הארץ בתקופת קיומו של נמל קיסריה

חשוב לציין שככלל הדיווחים ההיסטוריים מהתקופה הנדונה כאן אינם רציפים ושיטתיים ועל כן הם   3 ) 2011 ,2007

 מספקים תמונה חלקית בלבד של תמונת המציאות באותה העת.

  

 . מערכות הספקת המים לקיסריה31313131

 בארות ובורות –)א( מקורות מים בקיסריה וסביבתה 

אחרי בנייתה הושתתה מערכת הספקת המים של קיסריה על מעיינות שופעים רדודים במזרחה ובצפונה ובארות 

מ' בלבד מעל מפלס   3-532-רבות, שנחפרו בתוך העיר, אשר ניזונו מאקוות החוף הרדודה, שמימיה מגיעים לרום של כ 

מ"ג כלור לליטר(   355-25פני הים. ניסויי שאיבה בבארות עתיקות בעיר שנוקו העידו על תפוקת מים מתוקים )מליחות  

מ"ק/שעה ללא ירידת מפלס בתנאי שהקף שאיבה זה מתחלק בין מספר בארות בכל שטחה של העיר   355של עד  

 (55563; רבן וארנון, 5555; השרות ההידרולוגי, 5555)גבירצמן, 

 )ב( אמת המים הגבוהה

ה  י ר ס י ק ה  ב ח ר ת נ ש מ

נבנתה אמת מים שהוליכה 

קבוצת   –מים מֵעינות שומי  

ן  ו פ צ מ ם  י ב י צ י ת  ו נ י י ע מ

-ק"מ מצפון   6-לבנימינה, כ 

 35-37מזרח לקיסריה, ברום  

)תמונה   31335מ' מעל פני הים 

רוב החוקרים הניחו   (3 31331

שאמה זו, הנושאת את תעלת 

ס"מ,   332)עומק    A  המים 

ס"מ וספיקה עד       75גובה  

, מ"ק מים לשעה(   755-כ 

נבנתה בימי הורדוס כחלק 

מתשתיתה המתוכננת של 

; 3772קיסריה )עולמי ופלג,  

 Conder andא'; 3707פלג,  

K i t c h en e r ,  1 88 1 -18 8 3 

ם  ואחרים(. חוקרים אחרי

סבורים שהיא נבנתה במהלך 

1 

2 

3 

5 
6 7 

9 

8 

4 

11 

11 

 עין צברים

 עין עמיקם

 עין עמי

 עין אביאל

 עין אלונה

 עין צור

 עינות

 שומי

 תל תדווירה

  תחנת
 כוח 

אסל-עין אל  

 בית

 בנימינה

 נחל חדרה

תנינים   

 מעגן

 מיכאל

יסר‘ג  
זרקא-א  

 זכרון יעקב

 קיסריה

 מאגר 

 חנניה

 גבעת עדה

 שריש
 תל

 אביאל

 אור

 עקיבא

 קיסריה

 )חדשה(

 שדות פרגס חנה

 ים

 כרכור

 ;1611. מערכות הספקת המים לקיסריה )מעובדת מתוך עולמי ופלג, .1.31תמונה 
 “(. אמות מים בישראל”; ואתר Porath, 1001‘; א1686פלג, ‘; א1611פורת, 

 

_________________________  
מ' מעל פני   16 רום  , 113889/1116596מזרחה למחצבות חוטם הכרמל )נ"צ  -ק"מ צפון 1-מעין שומי, העיקרי בקבוצות המעיינות, נובע כ 1.311

הים(. רק שיקולים טופוגרפיים והידרולוגים מצביעים על עינות שומי כעל מקור המים שאמת המים הגבוהה הוליכה לקיסריה, שכן שרידי 
' ואין בהם כדי 1835-האמה, אשר נותרו בקטע שבין עינות שומי למחצבות בנימינה, ניזוקו קשה בעבודות ניקוז והכשרת קרקע בשנות ה 

 להעיד על מקור המים לאשורו.
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השנים בין ימי הורדוס לימי הקיסרים הפלאביים, כאשר קיסריה שמשה כבר כמקום מושבם של ניצבי רומי )פורת,  05

 Porath, 2002 (3;5556; רבן וארנון, 3776

 Bגידול אוכלוסייתה של קיסריה חייב את הרחבתה של מערכת הספקת המים לקיסריה, ואמה שניה, נושאת התעלה  

מ"ק מים לשעה(, שהובילה לקיסריה מים שנאספו ממעיינות   35655-ס"מ וספיקה אפשרית כ  75ס"מ, גובה  315)עומק 

וציטוטי   3776; פורת,  3772לסה"נ( )עולמי ופלג,   310-337אגן נחל תנינים העליון, נבנתה בימיו של הקיסר הדריאנוס )

מ' מתחת לפני הקרקע לאורך  7מקורות שם(. תחילתה בנקבות החצובות תנינים וסנונית, הנמשכות בשיפוע מתון בעומק 

מ' מעל פני הים( לעין אביאל   355ק"מ מצפון למושב עמיקם,    35125-, כ325511/3555535ק"מ מעין צברים )נ"צ  6-כ 

פירים חצובים, שרק מיעוטם שרד, יורדים אל הנקבות   (3 31331מ' מעל פני הים( )תמונה    517  317723/3536321)נ"צ  

היא חוצה את בקעת   –. האמה, שרק שרידים מועטים נותרו ממנה, ממשיכה מערבה  31331מ'   15במרחקים קצובים של  

א'; 3707; פלג,  3772מצפונה )בכיוון זרימת המים( )עולמי ופלג,    Aהנדיב וליד מחצבות בנימינה היא נצמדת לאמה  

ביחד את דרכן “(  האמה הגבוהה )” (. מנקודה זו עושות שתי האמות הצמודות  31331)תמונה    ואחרים(   3776פורת,  

מ' מעל פני הים(, ממשיכה במעבר המצוי כיום  0, רום 311311/3532130לקיסריה. האמה עוברת בקרבת עין חנניה )נ"צ 

וקיר האבן, הנושא את תעלותיהן, מתחלף בסדרת קשתות, שחוצה בקו ישר את מרזבת כבארה בין רכסי  1מתחת לכביש 

( 3776א'; פורת,  3707; פלג,  3772זרקא שעל רכס מגדים )עולמי ופלג, -חדרה ומגדים עד קרוב למרגלות הכפר ג'יסר א

  (313313)תמונה 

מ' מעל פני הים, בנקבה מטויחת במקורה   52חוצה את רכס מגדים, המתנשא בנקודה זו לגובה    Aאמת המים  

פירים אנכיים חצובים עם גרם מדרגות   32מ'. לאורכה    115(, הנמשכת לאורך  315575/3532126)ראשיתה בנ"צ  

         355º-(. בנקודת היציאה מן הרכס ברצועת החוף פונה האמה ב 3776; פורת,  3772בדפנותיהם )עולמי ופלג,  

מ' ממנו   755-; רק שרידים מקטע האמה הזה נותרו, ורובם מכוסה בחול(, ובמרחק כ 515ºמערב )אזימוט -דרום-למערב

5 737( ונמשכת בקו ישר על גבי קיר קשתות במקביל לקו החוף עד קיסריה )תמונות  375ºהיא פונה דרומה )אזימוט  

המזרחית בלוחות אבן ארוכים המונחים על דפנותיה, לעתים אופקיים   Aבקטע זה מכוסה תעלת אמה   (313313-ו 31331

א'( )תמונה 3707; פלג,  3772ולעתים במבנה גמלון, כדי למנוע נישוב חול לתעלות הנושאות את מימיה )עולמי ופלג,  

(, האמה נקטעת לאורך                            35313-ו   3536ב'(. בדרומו של התוואי, סמוך לקיסריה )בין קווי הרוחב  31331

  (313373-ו 531331 31331 531375 737; תמונות 313131פרק  –“ מפרץ אמת המים”או “ המפרץ הצפוני)”מ'  155-כ

 , בתוך המצגת1001מורג, מאי ‘ )א( אמת המים הגבוהה )צילום: י –. קיסריה 1.311תמונה  
 ; en3wikipedia(, בתוך Mark81, 13.301.צילום: –(; תמונה פנימית 1008“, אמות המים של קיסריה”

 “(.אמות מים בישראל”ואתר ‘ א1686תעלות המים בראש האמה )מתוך פלג,  –)ב( חתך רוחב באמת המים 

 א

C 

A 
B 

 ב

_________________________  
הפירים, ששימשו גם לניקוי ותחזוקת הנקבה, נחצבו עד לעומק הרצוי, וקטעי הנקבה נחצבו מתחתית הפירים בכיוונים מנוגדים בין שני  .1.31 

 פירים סמוכים.
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 –( לכל היותר  5357º)   ‰5336   –הקילומטרים של דרכה מבנימינה לקיסריה מזערי    6שיפוע האמה הגבוהה לאורך  

(. ספיקתן המרבית 3776א'; פורת,  3707; פלג,  3772מ' מעל פני הים )עולמי ופלג,    0-730והיא מסתיימת בגובה  

מלמ"ש   2-מלמ"ש מים, אך סביר להניח שהיא לא עלתה על כ 32-היתה כB -ו Aהמחושבת של צמד התעלות המקוריות 

מים בלבד בגלל שפיעה משתנה של המעיינות וְפַחת לאורך תוואי האמות )עקב שקיעת האמות, התאיידות, נזילות, 

סתימות, תיקונים ותקלות אחרות(. עם זאת, כמויות המים שהגיעו לקיסריה היו גדולות והספיקו גם להפעלת בתי מרחץ 

 (55563ציבוריים ופרטיים, מזרקות, מקדשים והשקיה של שפעת גני העיר )רבן וארנון, 

שנות פעילותה של האמה הגבוהה נעשו בה שינויים ותיקונים רבים, בפרט לאורך קטע האמה, שחצה  35555במהלך 

; פלג, 3772זרקא, אשר שקע לִאטו בתוך קרקעיתה הבצתית )עולמי ופלג, -את מרזבת כבארה מעין חנניה לנקבת ג'יסר א

מ' בקרבת        715בתוואי קשתי לאורך     D –אמה   –א'(. בתקופה הביזנטית צורף אל האמה השמאלית קטע נוסף  3707

; 3776; פורת,  3772(, שאליו הופנתה תעלת המים כדי לעקוף בצה )עולמי ופלג,  311150/3532260תל מבורך )נ"צ  

(Porath, 2002  (, הוחלפה גם תעלת האמה ההדריאנית 2בזמן זה, או מעט מאוחר יותר )מאה    (3 31331)תמונהB    בקטע

מ"ק          365-ס"מ; ספיקה מחושבת כ   37צינורות חרס )קוטר    1-מ'( ב   35055-שבין מחצבת בנימינה לרכס מגדים )כ 

מים לשעה(, שהותקנו עליה במפלס גבוה יותר כדי להתגבר על בעיית שיפוע תעלת האמה שהשתבש עקב שקיעתה 

( 3707; פלג,  3772)עולמי ופלג,   מערבי של בנימינה                      -בקצה הצפון “  האמה הבלתי גמורה ” גם בניית  3  א'

 –ניסיון שלא עלה יפה לבנות חלופה לאמה הגבוהה באזור זה    –מ' מעל פני הים(    57 רום  , 311167/3531715)נ"צ  

מַיחס את בנייתה )  Porath, 2002;  3776פורת )   (3 31331( )תמונה  3772מיוחסת לתקופה זו, אולי לסופה )עולמי ופלג,  

חדלה לפעול או תפקדה בקושי רב. בפרק זמן זה נבנו גם כן קווי   B, אחרי שאמה  1-או ראשית המאה ה   1-למאה ה 

) E  צינורות חרס להספקת מים, שיצאו מן האמה הגבוהה ברצועת החוף מערבה אל מרגלות תל תנינים )אמה 
31331

          

מ' מצפון   35555-)כינוי למבנה קטן, כ“ המבנה הנוצרי”ק"מ מצפון לקיסריה הצלבנית( ומזרחה אל  5-ַתְדִויָרה )כ-ותל א

 (313313 ( )תמונה3772עולמי ופלג,  –לקיסריה הצלבנית, על שום צורתו כצלב וסימני אותיות וצלבים במקום 

שנבנתה עליה )תמונה   C 5לפעול היא נסתמה, מולאה לכל אורכה ושמשה מסד לתעלה    Bמשחדלה תעלת אמה  

מ"ק מים לשעה או        555-ס"מ וכושר ספיקתה עד כ   12ס"מ, גובהה    22מקודמותיה )עומקה    קטנה   Cב'(. תעלה  31331

(. לסברת חלק מן 3772מ' ממפלס התעלות הקדומות )עולמי ופלג,    532מלמ"ש מים(, אך מפלסה היה גבוה כדי   337-כ 

לדעת   2-; במאה ה Porath, 2002-ו   3776לדעת פורת,    1-החוקרים, גם בניית תעלה זו ֻשיכה לתקופה זו )במאה ה 

Everman, 1992 )   בעוד שחוקרים אחרים שייכוה לתקופה הצלבנית, שבה קיסריה, אשר נבנתה על חורבות קודמותיה

והיתה גבוהה מהן, נזקקה לאמת מים גבוהה מקודמותיה. את חדלון פעילות האמה הם ייחסו להריסת העיר בידי 

 א'(.3707; פלג, 3772)עולמי ופלג,  3562-הסולטאן הממלוכי ביברס ב

התחזוקה הירודה של האמה הגבוהה לצד הגידול באוכלוסיית קיסריה הביאו בשלהי התקופה הביזנטית לפחיתה 

הדרגתית אך מתמדת בהספקת מים לקיסריה ממקורות חיצוניים מחד ולהתרחבות משמעותית בשימוש במי בארות 

החיצוניים חדלו לספק מים לקיסריה  סבור שכל מקורות המים  (Porath, 2002)ובורות אגירה בתחומי העיר מאידך. פורת

, ובתקופה המוסלמית הקדומה בורות ובארות ספקו את רוב מימיה )רבן וארנון, 615אחרי הכיבוש המוסלמי בשנת  

5556; (Porath, 20023 

 )ג( אמת המים הנמוכה

קיסריה, שהגיעה לשיא גודלה בתקופה הביזנטית, נזקקה לכמות גדולה יותר של מים מזו שבארותיה ואמת המים 

( המליחים, אשר מותר להניח כי 3131)פרק  “  מאגר תנינים ” (. המים הזמינים היו מי  3775הגבוהה יכלו לספק )פלג,  

איכותם בתקופה הביזנטית היתה טובה יותר מזו של מים אלה כיום, אף כי הם לא השתוו בטיבם למימי האמה הגבוהה 
_________________________  

0 11193/1113113מ'( בנקודת המפנה שלה דרומה אל קיסריה )נ"צ   131התפצלה מאמת המים הגבוהה )מפלס המים ברום  Eאמת המים  1.311 
מאלאת, -מ' אל בֵרכה לרגלי תל תנינים )תל אל 633ק"מ צפונה לאורך קו גובה  .13-זרקא( והמשיכה כ-מ' ממוצא התעלה מנקבת ג'יסר א 955
חצתה את אמת המים הנמוכה לקיסריה    Eקטעים מהאמה התגלו ויתרּה מכוסה בחול נודד. אמה   3מ'(.    .63 , רום 115851/1116131נ"צ  

  (15513בנקודה כלשהי )מעבר בגשר או צינור?(. האמה שרתה את תל תנינים עד סוף התקופה הביזנטית )פורת, 
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 (3 3772)עולמי ופלג, 

(, גם 3131)פרק “ מאגר תנינים”(. כסכרי 31332-ו 31331 )תמונות“ אמת המים הנמוכה”מי המאגר הוזרמו לקיסריה ב

( )עולמי ופלג, 1-אמה זו נבנתה בשלהי התקופה הרומית, ולכל המאוחר בראשית התקופה הביזנטית )אמצע המאה ה 

מ' מדרום לסכר המערבי על יד מעגן מיכאל בתעלה חצובה   25-וציטוטים שם(. ראשיתה כ   5557; פורת ושות',  3772

זרקא-מ', שהובילה את המים אל צדו המערבי, כיום בשוליו המערביים של הכפר ג'יסר א   35125ברכס מגדים לאורך  

א'(. כאן עזבה האמה את הרכס והמשיכה בתעלה רחבה, בנויה, מטויחת ומקורה בגג מקומר בתוך רצועת 31332)תמונה 

 3 ג'(-ב'31332מזרח קיסריה )תמונות -חולות החוף ובמקביל לרכס עד צפון

מ'. האמה איננה משופעת, גובה המים   535מ' וגובה שיאו של ִקמרונה הוא    330רוחב האמה בחלקה המקורה הוא  

מ"ק ביממה,   655555-מ' )לפי עדות משקעים קרבונטיים בתעלה( וביכולתה היה להוליך עד כ   537-שזרמו בה הגיע ל 

ואחרים(. ֵהספק   3775א',  3707; פלג,  3772מ' מעל פני הים )עולמי ופלג,   231-ל 131שהגיעו אל שולי העיר ברום שבין 

ֹוִמיִקי          האמה היה מותנה בכמות המים במאגר תנינים, שבחודשי הקיץ ניזון כמעט רק ממעיינות תמסח. צ'

Chomicki, 2002) ( מלמ"ש מים. במהלכה של אמת המים הנמוכה  35-ל 2העריכה שהאמה הנמוכה הוליכה לקיסריה בין

(. ראוי לציין כי כיפופים אלה אינם נובעים 53165-וב   53156)ממזרח לאמת הקשתות( יש שני כיפופים )בקו רוחב  

מתכתיב טופוגרפי או מורפולוגי של פני השטח )באַמת הקשתות אין כיפופים באזור זה(, ולא מן הנמנע שהם תוצאה של 

טעויות בתכנון הבניה. בין הכיפוף הדרומי באמת מים זו לבין אמת הקשתות ממערבה בנויה סוללת חול קעורה כלפי 

 דרום, וכביכול היא מחברת ביניהן. 

לא ברור עד מתי המשיכה האמה הנמוכה לתפקד משום ששרידים ארכיאולוגיים של מתקנים הקשורים ישירות בה, 

ביזנטיות, לא תועדו עד כה. נראה כי האמה הנמוכה המשיכה לשמש בעיקר -שניתן לתארכם בוודאות לתקופות בתר 

 Oleson, 1984)(3להשקיית גנים, ואולי להפעלת טחנות קמח, לפחות בחלק מהתקופה המוסלמית הקדומה 

 )ד( חלוקת המים בקיסריה

מ'   52-חלוקת המים בקיסריה נעשתה בצינורות חרס, אשר התפצלו ממתקן חלוקה שהוקם בקצה אמות המים, כ 

מכל שקלט את מי שתי התעלות של האמה הגבוהה, אשר ממנו יצאו צינורות חרס   –מצפון לחומת העיר הרומית  

(. יעדיהם של מי האמה הנמוכה 3775; פורת וינקלביץ,  3761שהובילו את המים דרך חומתה לרחבי העיר )קידר וזיו,  

( מי האמה הנמוכה הוזרמו במספר אמות משנה 3761המליחים, שלא היו ראויים לשתיה, אינם ברורים. לדעת קידר וזיו )

(, בעוד שפורת 31336מזרחה להשקיית גנים ושדות שלחין בחלקה המזרחי של מרזבת קיסריה )תמונה  -מזרחה ודרום 

 לאמת המים )צילום:“ מאגר תנינים“אמת המים הנמוכה: )א( תעלת היציאה החצובה מ –. קיסריה 1.311תמונה  
 ,Bukoved(; )ב( קטע מאמת המים המקורה )צילום: 1008“, אמות המים של קיסריה”, בתוך המצגת 1001מורג, מאי ‘ י

 “(.אמות המים בישראל”ואתר ‘ א1686(;  )ג( חתך רוחב באמה )מתוך פלג, 13131006מעלה היצירה, 

 א ב

 ג
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סבורים שבארות רדודות ומקווי מים מקומיים שמשו להשקייתם. לדעתם, מליחות   Porath, 2002);  3775ושותפיו ) 

מימיה של האמה התחתונה הגבילה את השימוש בהם לצרכים היגייניים )רחצה, כביסה, ביוב וברכות נוי( בלבד, אך הם 

 אינם שוללים שימוש במים אלה גם להשקיית גינות וחקלאות אינטנסיבית בהשקיה.

  )ה( הספקת מים מאזור נחל חדרה

(. 31331( )תמונה  3775א',  3772מערכת הספקת מים לקיסריה מהאזור שמדרומה נתגלתה ותוארה על ידי פורת ) 

ק"מ לצפונה. מן המעיינות נותר   1-מעיינות קטנים, ִספקה כמות קטנה נוספת של מים לקיסריה, הנמצאת כ  1קבוצה של 

מ' מעל פני הים ממערב לרכס מגדים בגדתו הצפונית של נחל   332-אסל, הנובע ברום כ -עין אל   –כיום מעיין קטן אחד  

מפג'ר -(. מעיין זה, שימש כמקור מים לכפר אל 31525/355032)נ"צ    5חדרה בקרבת הגשר הקדום, לא הרחק מכביש  

מ"ק לשעה             1-1ספיקתו כיום הינה בת  “(.  אורות רבין ” )שאינו קיים עוד; כיום נמצא המעיין בתחום תחנת הכוח  

אלפי מ"ק בשנה   115-מ"ק בשעה או כ   25עד    –אלפי מ"ק בשנה(. בעבר הספיקה היתה כנראה גדולה יותר    12-56-)כ 

אך היא פחתה בגלל ירידת מפלס מי התהום בעקבות חפירת בארות מודרניות, שאיבת יתר, ניקוז  –( 5556)רבן וארנון, 

 בצות וכיו"ב.

המים הובלו באמצעות צינורות חרס עשויים מחוליות חרס מלוכדות בטיט קרבונטי. מהמעיין נוטה תוואי הצינור 

מ' משפת הים. כאן הוא פונה בפניה רחבה לצפון     255-לכיוון מערב במקביל לגדתו הצפונית של נחל חדרה עד כ 

מ' ממנו הישר לעבר קיסריה, כאשר המרחק בינו לבין   355-מערב, וממשיך כמעט במקביל לקו המים במרחק כ -ולצפון

המים הגיעו לדרומה של   מ' מעל פני הים.   330-הצינור נטמן בקרקע בגובה כ  (313313קו המים הולך ומצטמצם )תמונה 

מ' מעל פני הים. העדר משקעי טָרוורטין בצינור מלמד על איכות מים טובה )ריכוז   532קיסריה ברום שלא עלה על  

( ופעל בזמן 2-עד ה   1-או מאוחר יותר )לפי שברי קנקני חרס מהמאות ה   2-מלחים נמוך(. הצינור נבנה כנראה במאה ה 

, כנראה בעקבות שקיעת 0-ולכל המאוחר במאה ה   7-. השימוש בצינור פסק במאה ה 7-וה   1-כלשהו בין המאות ה 

 חשיבותה של קיסריה בתקופה המוסלמית הקדומה.

 

 תל תנינים -קיסריה –. קטע החוף הצפוני 313131

מ' מצפון   555-)כ   53525מ'( בין קו רוחב    025-הנו ְנָסָגה קשתית רחבה )כ “(  המעגן הצפוני )” מפרץ אמת המים  

, אשר חודרת           53150( לבין שובר הגלים בקו רוחב  53511לקצה חומתה הצפונית של קיסריה הביזנטית בקו רוחב  

(. 3137-ו   737א',  5357; תמונות  731מ' מאמת המים הגבוהה, שספקה מים לעיר )פרק    155-מ' ליבשה וקוטעת כ   325-כ 

חוף ישר לתוך העיר קיסריה, אך כיום נותרו רק שרידי האומנות של קשתות -בשעתן המשיכו שתי האמות בקו מקביל 

מ' מערבה לקו המים כיום.   32-מ'( נמצאת כ  3-אמת המים הגבוהה שנהרסה. שורת האומנות המוצפות )עומק מים עד כ

מ׳ ממערב ובמקביל  65-מ' ובמרחק כ 332-532רצועה צרה וארוכה של לוחות סלעי חוף שטוחים על קרקעית הים בעומק 

 
 1.3193תמונה 

חלוקת מי אמת המים 
הנמוכה בקיסריה 

הביזנטית באמצעות 
רשת אמות משנה 

)העיקריות מסומנות 
להשקיית ‘( עד ה‘ א-ב

גנים ושדות סביב 
העיר )המפה אינה 

מדויקת: היא איננה 
מתחשבת בקטיעת 

האמה הגבוהה מצפון 
 לעיר עקב נסיגת
 הים באזור זה(

א ומפה מתוך “)תצ 
 (3 1691קידר וזיו, 
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לשרידי אמת המים ולקו החוף הנוכחי מסמנת את 

מקומו של קו חוף קדום, שהתקיים לפני בנייתם 

( 5533של נמל קיסריה ואמת המים )גלילי ושות',  

 –ואולי רק הורחב    –ד'( או נוצר  -ג' 737)תמונה  

( 5533אחרי הקמת נמל קיסריה )שטיינברג,  

 (313373)תמונה 

  5,)3770b5 3771( Inman  (Rim, 1950-51)רים

( וגלילי 3770זיו )   Nir, 1985b  5); 3703ניר ) 

( מייחסים את ההפרה של מאזן 5533ושות'  ) 

החול בחוף קיסריה ונסיגת החוף לבניית שובר 

הגלים של נמל קיסריה, ואת הרס אמת המים 

)אחרי חורבנה של קיסריה בידי ביברס הממלוכי            

( לסחיפת חולות החוף בעת הצפתו. 3562-ב 

מאידך גיסא, הממצאים הארכיאולוגיים מלמדים 

לפחות עד שלהי שאמת המים הגבוהה תפקדה  

או שהיא לסה"נ(    7-התקופה הביזנטית )המאה ה 

חורבנה שימוש לכל המאוחר אחרי  יצאה מכלל  

 3562-של קיסריה הצלבנית בידי הָמֵמלּוִכים ב 

א'; 3775א'; רבן,  53707  )פלג (  31313133)פרק  

(Everman, 1992; Porath, 2002; Reinhardt and Raban, 2008  –   אחרי שקו החוף היה אמור שנים    35555-למעלה מ

 להתייצב אחרי נסיגתו בעקבות בניית נמל קיסריה. 

השנים האחרונות, מצא  55555-, שחקר את השינויים המורפולוגיים אשר התחוללו בחופי קיסריה ב)5533שטיינברג )

מ' ממערב לקו החוף הנוכחי בעת שהורדוס החל   355-75שהה  “(  המעגן הצפוני )” שקו החוף במפרץ אמת המים  

( רום מפלס פני הים בחוף ישראל בעת 3(. מסקנתו מתבססת על ההנחות הבאות: )31337בהקמת הנמל בקיסריה )תמונה 

;       (Galili and Sharvit, 1998b; Sivan et al., 2001, 2004b; Toker et al., 2011)ס"מ    35-העתיקה לא השתנה ביותר מ 

( השעורים השנתיים של נפחי החול הנילוטי המוסעים לאורך חופי ישראל לא השתנו מהותית באלפי השנים 5) 

( מהנדסי הורדוס המנוסים, שהיו מודעים להשפעתם של 1(; )632)פרק  Zviely et al., 2007); 5556האחרונות )צביאלי, 

חופית ולנזקים שהם גורמים והכירו את המאפיינים -מבנים ימיים בולטים הימה על החופים במורד הזרימה האורך 

המורפודינמיים הטבעיים של חופי קיסריה, בנו את אמת המים הגבוהה במרחק מספיק מקו המים דאז כדי למנוע את 

הצפתה והריסתה )לדעת רוב החוקרים נבנתה האמה בעת הקמתו של נמל קיסריה(. קטע האמה ההרוס טבוע כיום 

ד'(. הואיל וצדודית החוף במפרץ אמת המים מתונה ובעתות סערה גדולה 737; תמונה  731מ' )פרק    3בעומק מרבי של  

מ' מקו   13( או אז צריכה היתה האמה להיות מרוחקת לכל הפחות  5551+ מ' )רוזן,  3-רום פני הים בקו המים מגיע ל 

( יכולה היתה האמה 5533גלילי ושותפיו ) (. לדעת  5533המים דאז כדי למנוע פגיעה בה מגלי הסערות )שטיינברג,  

טבעי )שרטונות הכורכר   –יעיל  לתפקד גם אם היא ניצבה בחוף מוצף כל עוד שהיא תוחזקה כראוי והוגנה במיגון  

( ו/או מלאכותי )כגון קיר מגן, שאפשר שהוקם בקו המים ממערבה, ופסולת חול 3705קרני,    –במפרץ אמת המים  

 Nir, 1985b3); 3703ניר,  –ואבנים, שהושלכו לים בחזיתה 

היא הלכה והתגברה ככל שהנמל הנבנה המשיך   –סביר להניח שִהָצרּות חופו של מפרץ האמה היתה הדרגתית  

חופי. בה בשעה התרחב החוף מדרום לנמל -להתרחב ולהזדקר רחוק יותר הימה והיטיב לחסום את שטף החול האורך 

מ' משורש שובר הגלים הדרומי של נמל   255-התרחבות שהצטמצמה ודעכה דרומה לאורך כ   –בכמה עשרות מטרים  

שטח שהוצף  –. חוף אמת המים הגבוהה: שטח צהוב 1.311תמונה 
–מאז בניית נמל קיסריה ההרודיאני; קצה השטח הצהוב המערבי 

קו החוף  –קו החוף לפני יישוב קיסריה; קו אדום בשטח הצהוב 
המשוער אחרי הקמת נמל קיסריה ההרודיאני; קצה השטח הצהוב 

 (10113)מעובד מתוך שטיינברג,  1010קו החוף בשנת  –המזרחי 

 

 שוברי גלים מנותקים
 ושרטומות
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קיסריה. בדומה לחופים שבהם הוקמו המעגנות המודרניות לאורך חופי ישראל, נדרשה ככל הנראה גם בנמל קיסריה 

שנים אחרי גמר בנייתו עד להתפתחות מערכת זרימה   2-)שממדיו וצורתו החיצונית דמו לאלה שלהן( תקופה בת כ 

חול, שעקפה את שוברי הגלים של הנמל. שיווי משקל סדימנטולוגי לאורך החוף הושג, אפוא, בשנים                -נושאת 

נכון צר יותר -לפנה"ס, וחוף אמת המים, ששוב החל לצבור חול, נרפא בחלקו והתרחב. החוף שהתחדש היה אל   2-6

 (3 31337( )תמונה 5533מהחוף הטבעי הקדום )שטיינברג, 

שוב השתנה משטר הסעת החול לאורך חוף קיסריה, שלפי   2-לאחר חורבנו הסופי של הנמל ההרודיאני במאה ה 

מורפודינמי -( חזר והתרחב עד לרוחבו שהיה לפני תחילת בנייתו. שיווי המשקל הסדימנטולוגי 5533ממצאי שטיינברג )

. כאמור לעיל, אמת המים הגבוהה המשיכה לפעול ולהוביל מים לפחות 37-החדש לאורך החוף נשמר עד לסוף המאה ה

ב'(. אחרי חורבן קיסריה האמה נזנחה, 31313131, ולדעת ארכיאולוגים אחרים גם בתקופה הצלבנית )פרק  7-עד למאה ה

( משורטטת אמת המים כשהיא שלמה במרחק כמה עשרות 3061אך נותרה שלמה על החוף. במפות עתיקות )עד שנת  

; אזור חוף קיסריה במפת המשלחת הבריטית לחקירת ארץ ישראל (Jacotin, 1818; Gray, 1863מטרים מזרחה לקו החוף 

 לא נמדד אלא הועתק ממפות ישנות(.  3005המאוחרת יותר משנת  Conder and Kitchenerשל 

מ' מזרחה ויצר את מפרץ אמת המים המוכר כיום. הים המתקדם  65-25-שוב נסוג חוף הים כ 3757-3065בין השנים 

מ' מחלקה הדרומי של אמת המים הגבוהה, כפי שמוצג במפת קיסריה של מחלקת המדידות המנדטורית   155-הרס כ 

Survey of Palestine, 1932) –  מ'   255-מ' מזרחה לאורך כ   65-כ   –(. נסיגתו של חוף המפרץ  3757המפה נמדדה בשנת

; 5533מ' מזרחה לקטע אמת המים שנהרס )שטיינברג,    32-' כ 3765-נמשכה עד להתייצבותו בשנות ה   –מן החוף  

(Shtienberg et al., 2014    ( ִשער שהאמה 5533שטיינברג )   –(. הסיבות לנסיגת חוף אמת המים אינן ידועות  731)פרק

ואשר נמדדה במקומות אחרים )למשל,   37-נהרסה כתוצאה מעליה מהירה של מפלס פני הים, שהחלה באמצע המאה ה 

(Gehrels et al., 2006 ושטיינברג ושות , '  (Shtienberg et al., 2014)   תלו את הנסיגה בהנמכת פני החוף כתוצאה

מתהליכי גידוד טבעיים, שהתעצמו בגלל שימוש בחול חופים, כריית סלעי כורכר מהחופים ושימוש חוזר של אבני בניין 

 שנשדדו מאמת המים שנהרסה ומהחומה המערבית של העיר הצלבנית לבניית הכפר הבוסני קיסאריה. 

, יוצרים ֹשרטומות )תמונות 53163-ו   53150שוברי גלים מנותקים קטנים, הבנויים על שרטונות בקווי הרוחב  שני  

מ' מקו המים העליון בקרן הצפונית   25במרחק    3765-מ', נבנה ב   355(. שובר הגלים הדרומי, שאורכו  31337-א' ו3137

של מפרץ אמת המים. שוברי הגלים נבנו כדי לצבור חול במפרץ או לפחות למנוע את סילוקו מהחוף. כאמור לעיל, 

 ' התייצב החוף ונסיגתו נבלמה.3765-בשנות ה

מתמשכת לאורך קו המים מקו   –מ' עובי    3מ' גובהן, והן מכוסות בחול מנושב עד   32-2 –שורה של גבעות כורכר 

, נגדעות 5317-ו   5311ק"מ צפונה עד תל תנינים. גבעות אלה, ובמיוחד הגבעות בקווי רוחב   5-לאורך כ 53155הרוחב 

על ידי קו הסערות בצורה של מדרגת צוק. מדרגת הצוק נתמכת במקומות אחדים בקיר ים בנוי, שגילו אינו ידוע. שורת 

. בעורפה של שורת גבעות 53260-ו   53217זרקא בין קווי הרוחב  -הגבעות הזו נקטעת על ידי חוף הרחצה של ג'יסר א 

מערב עד תל תנינים. רוב הגבעות מכוסות שרידי -צפון -מ', בכיוון צפון  35-החוף נמשכת שורת גבעות שניה, שגובהן כ

דרום, -ביזנטית ואולי מאוחרת יותר, ועל הדרומית שבגבעות החוף שרידי מבנה ארוך ומקומר, שכיוונו צפון-בניה רומית

 מ'( מתאים לכך.  31הדומה בכל לאמת מים, ואף רומו )

( שבגדתו הדרומית של שפך נחל תנינים )שיאו בחלק התל             3135/5363מאלאת, נ"צ  -תל תנינים )תל אל 

מ', הנושא את   35-זרקא הוא גבנון כורכר, שגובהו מגיע לכ -ממערב לג'יסר א   31332( 53632מערבי בקו רוחב  -הצפון 

מ"ר מהתקופות   352x305-יישוב, שהשתרע על פני כ  –חורבות העיר קרוקודילופוליס )עיר התנינים, חרבת אבו טנטור( 

(. את מימיה, שנאגרו בברכה גדולה                  31330הפרסית עד הביזנטית וכנראה חרב בעת הפלישה הערבית )תמונה  

_________________________ 
      

כמו גם תל תנינים, עיר תנינים  –קרוקודילון בפי הרומים ונהר אלתמאסיח בערבית, או נהר התמסחים, מאז ימי הביניים  –נחל תנינים   1.313
. 1811-. האחרון שבהם ניצוד ב 15-שבראשו ושמורת תנינים, קרויים כך על שם התנינים, שחיו במימי בצות כבארה עד ראשית המאה ה 

( )פרק .0188  1898התנינים היו שריד חי משפע של בעלי חיים אפריקאיים ששכנו באזור, כפי שמעידים המאובנים הרבים שנמצאו )איילון,  
 על שם צבע מימיו הכחולים.  –הנהר הכחול  –זרקה -(. שמו הערבי של הנחל כיום הוא נהר א.13
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 (5 375x2311x3136   מ"ק( אשר

ל     ת ה י  ל ג ר ל ם  י י ו צ מ ה  י ד י ר ש

ן נחל -מצפון  נו לבי )בי מזרחו 

תנינים(, קיבלה העיר באמצעות 

שהתפצלה מאמת    5Eאמת המים 

31המים הגבוהה של קיסריה  33 1 

( Stieglitz, 1998;  5550)פורת,  

ג'(. בראש התל שרידי 313131)פרק 

 (,Turris Salinarumמגדל צלבני 

Tur de Salline –  מלאח, -בורג' אל

מגדל המלח(, שנהרס יחד עם כל 

י  ד י ל  ע ת  ו י נ ב ל צ ה ם  י ה י  ר ע

הממלוכים. להשערת החוקרים 

מלח מאידוי מי שמו קשור בהפקת  

ם בבֵרכות סביב התל )ככל  הי

הנראה בשטח ברכות הדגים של 

מעגן מיכאל כיום( או שהוא ִשמש 

כנקודת ביקורת למעבר של סוחרי 

; גופנא וכוכבי, 3765מלח )וילנאי, 

Stiegl; 3771; פורת  3766 i tz,  

לגידול  3131(. הבֵרכה ופיסקינה1998

 (Stieglitz, 1998) 3לסה"נ או מאוחר יותר  1-דגים בקרבתה נבנו במאה ה

תל תנינים וגבעות הכורכר החופיות והשרטונות שמדרומו הם שריד של רכס דור המגודד והטבוע, ששב ונוגע בחוף 

מ' הימה.   325-. בחזית תל תנינים צוק זקוף חגור בשרטונות כורכר וטבלאות גידוד, המזדקרים כ ( 3130באזור זה )תמונה

( משמשות כיום כמעגנים לסירותיהם של דייגי ג'יסר 53270בֵרכות טבעיות קטנות בין השרטונות מדרום לתל )קו רוחב 

זרקא. עברו הימי של תל תנינים אינו ידוע. שרידי מזח או רציף בנוי המעידים על פעילות ימית לא נמצאו, אך מספר -א 

עוגני אבן, שלא ניתן היה לתארכם, אשר נמצאו על גדמי הכורכר, מעידים כי בעבר עגנו במקום כלי שיט )ש' ינקלביץ, 

 (736355323מידע בע"פ, 

מ' מהחוף )בקטע בין   35555-מ' במרחק כ   15-52המרזבה בין שרידי רכס דור לבין רכס מגדים, המתנשא לגובה  

(, 3530זרקא(, היא המשכה המורפולוגי של מרזבת גדור מול חוף גבעת אולגה )פרק -עיירת קיסריה החדשה לבין ג'יסר א

(. המרזבה רפודה בשכבת קרקע בעובי ממוצע )לפי 3135פרק    –והיא נמשכת צפונה לאזור סף הכרמל )מרזבת דור  

מ'. מחציתה התחתונה קרקע חרסיתי אדום )חמרה(, והעליונה חרסית בצתית שחורה ששקעה במים   7קידוחים( של  

. קטעים של הקרקעות האלה נחשפים פה ושם. מעטה של חול מנושב בעל מורפולוגיה (Sivan et al., 2004a)מליחים  

(. החול 3135ֵסייִפים, תלוליות שיחים( מכסה את הקרקע )תמונה  -איאולית פעילה ומשתנה )גלוני חול, פסי רוח, מיקרו 

את האמה המגיעה מפער נחל תנינים, אשר   –המנושב מכסה או כמעט מכסה את אמות המים העתיקות המגיעות מצפון  

זרקא -, ואת שתי האמות, אשר יוצאות מהנקבה ברכס מגדים שבדרום היישוב ג'יסר א 5322ניתן להבחין בה עד קו רוחב 

ורבות, הקבורות תחת החול המנושב, אשר  (. נראה שכל האזור מדרום וממזרח לתל תנינים מכוסה ח3135-ו 3133)תמונות 

ממסכות את הטופוגרפיה של הגבעות האלה, של דרום רכס מגדים ושל המרזבה ביניהם. באזור זה אין עדות לחקלאות 

 או ליישוב מאוחר על פני החולות הנושאים תכסית של צמחיה ראשונית.

 א 

, 113131018. תל תנינים: )א( מבט כללי מן היבשה )צילום: שועל ]פיטר[, 1.318תמונה 
)ב( מבט מדרום: קצהו המערבי של התל ומרדדי הכורכר “(; ויקישיתוף”בתוך אתר 

 (8311316663החוגרים אותו. הכורכר בראש התל מצולק על ידי רוח )

 ב
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 תנינים-. מרבד החול המנושב בחוף קיסריה3131

ק"מ אורכו(   53-, מצפון למפרץ בנימין( למוצאו של נחל תנינים )כ310061/556351בין קו המים שבין תל עפר )נ"צ 

קמ"ר )סודרי  15-ק"מ מזרחה, כשהיא חוצה את רכסי מגדים וחדרה, ומכסה שטח בן כ 232-חודרת אונת חולות קיסריה כ

התפתחו חוליות מטיפוסים שונים   (sheet sands)(. על מרבד החולות הרצוף  31330-ג' ו 335( )תמונות  3771ושות',  

. למעט (Roskin et al., 2015)מ'  32(, ועובי חולותיהן המרבי עד barchanברח'ן,  –)חוליות רוחביות, קוויות ופרבוליות 

ְברֹות צמחים סהרו (Levin, 2006)חלק מן החוליות, שהן עדיין פעילות למחצה   ערביים     -, החולות מיוצבים על ידי חֶּ

(, גדלה ממערב למזרח, 5550)קליין ובצ'קו,  55-תיכוניים. צפיפות הצמחיה, שהתפתחה בייחוד מאז אמצע המאה ה-וים

 3(Roskin et al., 2015)משטח החולות  058-ששם היא מכסה כ

בין קו המים שבין מוצאיהם של נחלי חדרה ותנינים לאזור קו הפסגות של רכס מגדים מכסים החולות כיום שטח בן    

מ'. מדובר, אפוא, בנפח   5-מ', ובאומדן גס עוביים הממוצע כ   6-ל   532(. עוביים נע בין  3130-ו 3135קמ"ר )תמונות  0-כ 

מלמ"ק(. נראה הדבר שזהו   3732-33-, אומדים את נפח החול ב 3761מלמ"ק )שילוני ושחר,    36-חולות מנושבים של כ

פעמי שאינו מתחדש. אם יסולק חול זה למטרות של ניצול השטח או פיתוחו ֵתחשף תשתית חמרה, -מרבץ חול חד 

 לפנה"ס. 3-שהיתה גלויה לפני המאה ה

באזור קיסריה ניתן לקבוע בדיוק ניכר את גילה של תצורת חולית זו: היא מכסה מבנים ומתקנים החל מן המאה         

לפנה"ס )תקופת ִיּסּוד העיר ההרודיאנית קיסריה באתרו של היישוב מגדל סטרטון( ועד סוף התקופה הביזנטית   3-ה 

(. על שרידים צעירים יותר כיסוי החול הוא דק ובלתי רציף. מכל מקום, אין החולות יכולים 7-)מחצית שניה של המאה ה

לפנה"ס, היא השנה בה החל הורדוס לבנות את העיר. עם זאת, רובם ככולם עתיקים מן המאה   55להיות עתיקים משנת 

. ארבע עדויות מצביעות על נפחים גדולים של חול שהגיעו לקיסריה כבר במאות יישובה הראשונות לפני הכיבוש 7-ה 

 ונטישתה, ואלו הן: 31-המוסלמי וזמן רב לפני חורבנה על ידי הממלוכים בסוף המאה ה

. ִצְמָדה של חול מלוכד בטרוורטין, הדבוקה לחלקיה החיצוניים של אמת המים הגבוהה )המערבית( שמצפון לעיר, 3

בקטעים שהם כיום חשופים מחול. על מנת שצמדה זו תיווצר היה נחוץ כי )א( מי מעיינות יזרמו באמת המים, ואף יעלו 

מ' מעל יסודות האמה. לא ידוע  2-1-על גדותיהם מדי פעם; )ב( חול מנושב יכסה את השטח עד גובה הצמדה, כלומר, כ

היא כבר לא היתה תקינה )לוין,   6-מתי יצאה האמה הגבוהה על שתי תעלותיה מכלל שימוש, אולם בראשית המאה ה 

37033) 

. בניה של אמת המים הנמוכה כצינור סגור: זו צורת בניה יקרה פי כמה מתעלה פתוחה, ואין להסבירה באזור זה 5

אלא על ידי חשש לסתימה על ידי חולות מנושבים. התעלה הנמוכה )המוליכה מים מסכר נחל תנינים( אינה מאוחרת 

 13-לתקופה הביזנטית, וקרוב לוודאי שנבנתה עוד לפני הבניה של חומת העיר הביזנטית במאה ה

.1. רבי ַאֵבהּו מקיסריה 1 זו קיסרי בת אדום, שהיא יושבת בין   –ועקרון תיעקר  ” ( הוא שאמר:  505-155)   316

 13-(. מכאן שחול מנושב היה חלק טיפוסי מנופה של קיסריה כבר במאה ה3735)מגילה ו', ע"( )היימאן, “ החולות

. אזור חקלאי נרחב מדרום לקיסריה היה עשוי ערוגות חפורות עם סוללות עפר, וקרוב לודאי כי הן עובדו בשיטת 1

(. כאמור לעיל, פורת       032המנצלת את טבלת המים העונתית שבחול מעל לחמרה או קרקע אחר )תמונה  “,  ַמָוואסי ” ה 

  7-במאות ה   –ב'( מייחס את עיקר חפירתן של ערוגות אלה לתקופה המוסלמית המאוחרת )הפאטימית  3772א',  3772) 

(. ראוי לציין כי שיטת חקלאות זו אינה ניתנת ליישום כאשר שעורים גבוהים של נישוב חול גורמים לסתימת 35-וה 

 הערוגות.

 3-מן העדויות שלעיל עולה, אפוא, כי עיקר נפח החול המנושב של אזור קיסריה הובא לשם בין תחילת המאה ה 

הספיקה כבר לא היתה משמעותית,   7-שנה(, ומאז הלכה ספיקת החול ופחתה. במאה ה   155-)כ   1-וסוף המאה ה 

נכון ספיקת חול מסוימת היתה קיימת בכל עת, גם לפני וגם אחרי -וחקלאות ערוגות יכלה לשגשג עד קרוב לקו המים )אל
_________________________       

ֵהן כראש ישיבה בקיסריה וייצג את 1-תחילת המאה ה-.-ישראלי בן הדור השלישי )סוף המאה ה-רבי ֲאֻבהּו היה אמורא ארץ  1.316 (. ר' ֲאֻבהּו כִּ
 (18153היישוב היהודי בארץ ישראל בפני שלטונות רומי )היימאן, 
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 תאריכים אלה(. 

בהנחה כי כל החול שהובא עדיין מצוי בשטח )כלומר, התעלמות משינוע חולות אל מעבר לגבעות המזרחיות, לתוך 

עד       155מ', במשך    05555-מלמ"ק של חול מנושב הובאו מרצועת מים, שאורכה כ   36מרזבת חדרה(, הרי שלפחות  

מ"ק חול לשנה עבור כל מטר של קו מים. אף כי במשטר הרוחות וזרמי המפתן   7-1שנה, היינו שעור ממוצע של    655

כיום ייתכנו שעורי ספיקה כאלה, הרי נראים הדברים שאין כיום ספיקה כזו של חול מנושב באזור זה, ונישוב מסיבי כזה 

 פעמי.-של חול היה אירוע אפיזודי ולפי שעה חד

מורכבותם הרבה של הגורמים אשר משפיעים על ספיקת החול המנושב ואפשרויות תגבורן ההדדי יש בהם 

לכשעצמם כדי להסביר מדוע ספיקה זו אינה רצופה ומתונה, אלא אפיזודית עם תקופות שיא ותקופות שפל. עם זאת, 

חופיים שיש בהן כדי -תנינים פעלו סיבות מקומיות או התגשמויות מקומיות של תהליכים כלל -יתכן כי באזור קיסריה 

 הביזנטית. סיבות אלה הן כדלקמן: -של התקופה הרומית“ ֵארוע החול”להסביר את 

הרודיאניים בספיקת חולות מן הנילוס ומן המפתן הרדוד, במשטר הזרמים של הים התיכון המזרחי  -. שינויים אחר3

 3 031ו/או בשל תנודות במשטר הסחף של הנילוס

(. עם 3703הגלים ההרודיאני במשך שנות קיומו )ניר,  -. שינוע של כמויות חול גדולות שנצברו מדרום לשובר 5

שקיעתו או הריסתו של שובר הגלים יכלו חולות מדרום שוב להגיע אל האזור המורעב מחול שמצפונו, אשר נמנעה 

ממנו הספקה סדירה של חולות במשך שנות קיומו של הנמל )וכאמור לעיל, יתכן ובשל כך נסוג קו החוף ונהרסו 

 ג'(.-ב'737)תמונות  Rim, 1950-51; Inman, 1974, 1978b; Nir, 1985b); 3703ניר  –ָאשיֹותיה של אמת המים העליונה 

 (,Issar et al., 1989ב( " תקופות של הצחחה: הרטבה מועטת ונישוב מוגבר )בצורת וכיו   –. שינויים אקלימיים  1

(19913 
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 . סף הכרמל41
 

 . מדרון הכרמל 4144

( בדרום עד תל שקמונה בצפון )קו 14612סף הכרמל, הידוע גם בשם מישור הכרמל, משתרע מתל תנינים )קו רוחב  

, מעט צפונית לבנימינה, ונמשך 14532ק"מ בקרוב. הר הכרמל, שמתרומם בסביבות קו רוחב    33( לאורך  11242רוחב 

טמו באזור מנזר סטלה מריס בחיפה )קו רוחב   (, יוצר את עורפו הטופוגרפי והנופי של המישור 11816צפונה עד לִהקָּ

החופי לאורך רצועה זו. האזור כונה סף הכרמל משום שפני שטחו משתפלים במתינות ממרגלות הכרמל מערבה דרך 

 מישור חופי צר ולא גבוה, ומגיעים לקו המים ללא מדרגת חוף תלולה או צוק. 

ה  מדרון הכרמל, שהוא גבולו המזרחי של אזור זה, תוחם את פסגותיו המערביות של הר הכרמל לכל אורכו במתוָּ

מ' מעל המישור החופי. המדרון גודע שכבות כמעט אופקיות  122-452ישרה, קעורה מעט מזרחה. שיאי המדרון גבוהים 

של גיר, דולומיט וקרטון של חבורת יהודה. מרגלות המדרון עשויים דרדרת יציבה שעברה, ועודה עוברת, פדוגנזה 

 עמוקה. 

. בדרום הכרמל המדרונות הם צוקים בחציים העליון, והמעבר למדרון 121עד    441שיפוע המדרונות הוא תלול,  

( בשל 144641241כאתר מורשת עולמית ) “  אונסקו ” דרדרת הוא חריף. צוקיו של הכרמל הדרומי הוכרזו על ידי  

( 4421סח'ול(, על ממצאיהם הפליאוליתיים הייחודיים )נגב,  -טבון( ומערת הגדי )א-מערותיהם, ובעיקר מערת התנור )א

 (4 1442; תמונה 14141)פרק 

, עם דרגשים 4:1-ל   4:5-מדרון הכרמל עשוי קו גבעות קטועות על ידי מדרון מערבי תלול, ששיפועיו מגיעים מ 

נחלי אכזב, שתחילתם בראש   53על ידי     (trellis)צוקיים של סלעי חבורת יהודה. מדרון הכרמל נחצה בסגנון סורגי 

המדרון או מזרחה לו. רובם ערוצים ישרים, קצרים, צרים ורדודים מאוד, שעדיין לא חתרו לעומק רב, והם מנקזים 

ב'( ואחדים מהם 4486שטחים קטנים המוגבלים לתחום המדרון המערבי, אך חלקם ניזון מאגן ניקוז מסועף יותר )פרת,  

(. הגדולים שבהם מגיעים עד או קרוב לגובה הכרמל. מכל 4443)ניר,  “(  קניוניים )” יוצרים נקיקים ועמקים תלולים  

, נחל אורן בקו רוחב 13262, נחל מערות בקו רוחב 11421הנחלים רק חמישה מגיעים עד קו המים: נחל דליה בקו רוחב 

מגדים )אפיק נחל מגדים, הנמשך מדרום לאורך רכס מגדים במרזבה המזרחית, ותעלת המים -, נחל מתלה 13548

ונחל גלים בקו רוחב   13834שהחליפה את אפיק נחל מתלה בסף הכרמל, מתאחדים לאפיק אחד המגיע לים( בקו רוחב  

הנחלים מאבדים את זהותם ההידרוגרפית במעבר בין מרגלות הכרמל למישור החופי   18(. כל שאר 141)תמונה  11211

או משתלבים שם בניקוז המלאכותי )תעלות ומאגרי מים( שבסף הכרמל. מניפות סחף של נחלי הכרמל באזור המעבר 

 ב'(.4486למישור החופי, אם היו, קבורות כיום מתחת למשקעי הסחף )אלוביום( המכסים את סף הכרמל )פרת, 

 –(  144מיליון שנה )פרק    448מדרון הכרמל הוא צוק גידוד ימי שנוצר במשך תקופת הרביעון, שראשיתו לפני  

; ביין, 4422הקידוחים בתחומי הר הכרמל וסף הכרמל מגלים רציפות סטרטיגרפית של שכבות חבורת יהודה )מיכלסון,  

. הנחת הגידוד (Vroman, 1938; Picard and Kashai, 1958; Karcz, 1959)(, והעתקים לאורך המדרון לא זוהו  4421

הנחלים, המנקזים כיום את הכרמל המערבי, אין מניפת   53-מעלה את שאלת מקומו של החומר המגודד. לשום נחל מ 

סחף ורק נחלים ספורים מובילים טעונת סחף על גבי המישור החופי אל הים, ונשאלת השאלה היכן חומר זה שנגרע מן 

נכון על ידי סינרי דרדרת )חצצים, קונגלומרטים וחומרי סחף אחרים עבים למרגלות -הכרמל? חלק ממנו מיוצג אל 

 –מנזר ֶסנט לּוק בעיר חיפה  -מ' במשטרת זכרון יעקב ובאזור שושנת הכרמל   62מ' בדרום הכרמל,    22-62הכרמל:  

 וקרקעות הסחף במזרח המישור.   Kafri, 1970);4422מיכלסון, 

 

 . המישור החופי4141

המישור החופי משתרע בין מרגלות הכרמל לקו המים. לאורך רובו של סף הכרמל, בין נחל תנינים לנחל אורן 

)עתלית(, משתרע המישור החופי עד למרכז מרזבת דור )בין רכסי מגדים ודור, המשכה של מרזבת גדור בשרון הצפוני 
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(, שחלקה המערבי מוצף ים או שהוא מוגבל על ידי רכס דור כאשר זה נוגע בחוף 4343-ו 4148פרקים  –ובמישור קיסריה 

ק"מ. בקטעי החוף שבין נחל תנינים ונחל דליה ושבין נחל   1-345-עתלית(, והוא אינו רחב מ -הבונים ונוה ים-)חופי דור

ק"מ דרומית לתל   345-כ ; שמו העברי של החוף הוא חוף זמיר(,  11115סמיר )בפתחו של נחל ִשיַח בקו רוחב אורן וכפר 

ק"מ.   145מ'( ורוחבו מגיע עד    45-41שקמונה, מוגבל המישור החופי מצד מערב על ידי רכס מגדים, שהוא צר ונמוך ) 

, הולך מישור החוף ונעשה צר, ורוחבו, שאינו עולה על כמה מאות 11816מכאן וצפונה, עד ראש הכרמל בקו רוחב  

 (1414מ' בלבד במקום בו נכנס הכרמל לים )תמונה  422-מטרים, מצטמצם עד ל

גרגר וספוגי -המישור הוא אופקי או בעל שיפוע מתון ביותר. פני השטח עשויים סחף טיני, חרסית ומרבצי בצה דקי 

חומר אורגני. בחלקה המזרחי של המרזבה המזרחית, סמוך למרגלות הכרמל, מכילים הקרקעות האלוביאליים הרבה 

מ' ותחתיהם תצורות חוליות   15(. עובי הקרקעות עד  4461אריה ושות',  -מרכיבים קרבונטיים, שנסחפו ממדרונו )בן 

(, המונחות באי התאמה על תצורות גיר ודולומיט מגיל קרטיקון עליון. העתיקה 4422וחצציות מגיל רביעון )מיכלסון, 

( מגיחה החוצה במרגלות הכרמל, ומתמזגת שם עם הדרדרת ועם 4422של מיכלסון,    T1שבתצורות רביעוניות אלה ) 

 ג'(.1441מדרגות הסחף בפתחי הנחלים )תמונה 

דולומיטי קרסטי במדרון הכרמל המערבי, אגני הניקוז הזעירים של נחליו ורדידותם -בשל הצרוף של מסלע גירי 

נבלעים מרבית מי הנגר בדרכם אל הים, ונגר שטפוני, המגיע אל המרזבה המזרחית בסף הכרמל, נדיר. כמויות הסחף 

הקטנות המגיעות אל המרזבה המזרחית אינן ממלאות אותה, ואין בכוח המים הזורמים אל המרזבות לפרוץ את רכסי 

הכורכר המערביים הגבוהים יחסית אפילו בזמן שטפונות. לעתים רחוקות מציפים מי שטפונות את המרזבה, אך הם 

מחלחלים בתוך מספר ימים דרך קרקעות הסחף ותשתית הגיר והדולומיט הקרסטיים מתחתיהם. לפי חישוב גס קולט 

מלמ"ש מים ממשקעים ומשטפונות, אשר מהם רק כמות זעירה זורמת הימה. חלחול המים מעלה  52-12המישור החופי 

מעיינות במרזבת כבארה   30222-את המפלס של מי התהום הקרובים בכל עת לפני השטח, ואלה יוצרים שפע נביעות )כ 

(, המושכות אליהן גם אפיקי 4461אריה ושות',  -(, שלוליות ובצות, לרוב של מים מליחים )בן 4486הראובני,    –לבדה  

; וייץ, 4432' )שפירא וסליטרניק, 4452-זרימה רדודים ועונתיים. בעבר השתרעו בצות גדולות, אשר התקיימו עד שנות ה

קמ"ר משטח סף הכרמל, אך הן יובשו ואת מקומן תופסים כיום קרקעות חקלאיים ובֵרכות דגים   48(, על פני  4421

(. האזור מנוקז באמצעות מערכת ֵתעּול מלאכותית שנחפרה           41445-ו   041441  4148תמונות    –)במרזבות המערביות  

יציאות חפורות בין הבֵרכות וחצובות ברכסי הכורכר. רק כמה בצות מליחות  16, המוליכה את המים הימה דרך 4461-ב 

ק"מ ממזרח למעגן   4-, כ 14285-ו   14255הגדולות שבהן הן ֵעינות תמסח בדרום סף הכרמל )בין קווי הרוחב    –שרדו  

ח )תמונות  סָּ ֵרַכת ִתמְּ  (43434-ו 4344מיכאל(, כיום חלק משמורת הטבע בְּ

רכסי הכורכר המערביים נמשכים מהשרון דרך מישור קיסריה לסף הכרמל. רכס מגדים הוא תו נוף ישר ובולט, 

, צפונית למחנה טירה. הרכס 11115מזרח מנחל תנינים עד כפר סמיר בקו רוחב  -21-42-הנמשך ברציפות בכיוון צפון 

ליד העיירה   41521/13188מ' בנ"צ    35  –מ' )רום מרבי מעל הים    15משתפל ומצר כלפי צפון. גובהו הממוצע הוא  

מ'. קו הרקיע של רכס מגדים   352-122עתלית( ורוחב בסיסו )בין קווי הסחף במרזבות הגובלות בו ממזרח וממערב(  

מ'. המרחקים בין הפסגות הם  42-פסגות מתונות, שגובהן פחות מ 35-כמעט אופקי. בין קיסריה לכפר סמיר ניכרות בו כ

מ'. אחדות מן הפסגות נושאות שרידי יישובים קטנים מתקופות   422-222מ' והרווח הממוצע הוא    40222-ל   322בין  

ֵריְך, חרבת קרתה   –שונות   ֵבת שייח' בֻּ מדרום לצפון: חרבת דרכמון, חרבת חדרים, מצודת כפר לם, חרבת סרפנד, ִחרְּ

ה , חרבת  )ידוע גם בשם תל מגדים( )חורבת דּוסטרי(, תל סחר   עָּ ֵריז ותל כונס )רונן ועולמי,  ַקרְּ (. החתך של 4428, תל חְּ

(. נמיכות 4461מורדו המזרחי תלול וקצר, והמערבי ארוך ומשופע יותר )רון,    –הרכס מתון, אך אסימטרי כשל חולית  

החתך, צרותו ונפחו הקטן יחסית מעידים על נישוב חלש, מיעוט חול ו/או תקופת צבירת חול קצרה יחסית )זאת בניגוד 

 רכס דור(. –לפני הכורכר התחתון בשרון, ואפילו פני הכורכר העליון 

(, עובר רכס מגדים במרחק            4142ק"מ מנחל תנינים עד פרצת דּוסטרי )פרק    4845-בחלקו הדרומי, לאורך כ 

מ' מהחוף וחוצץ בין מרזבת כבארה שממזרח )בין רכס מגדים לבין מרגלות הכרמל( לבין מרזבת דור   40122-40222
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ק"מ בין פרצת דּוסטרי לכפר סמיר, הוא יוצר מחסום בין עורף  42-שממערב, אך בחלקו הצפוני של סף הכרמל, לאורך כ

אין   Nir, 1959);  04443  4458מנו. לדעתו של ניר ) החוף לבין מישור הסחף המשתפל אליו ממזרח ומונע כל ניקוז מ 

     –לאורך רכס מגדים פרצות נחל טבעיות, ומעברי הנחלים המנקזים את מישור הכרמל, כמו גם תעלות ניקוז ודרכים  

הם מלאכותיים. מועדי חציבתם אינם ברורים, וככל הנראה חציבת הפרצות נמשכה בכל   –במספר כאמור לעיל    16

           .Galili et al-( ו 4488(, בוטרימוביץ ) 4485(. גלילי ) 1224התקופות החל מהתקופה הפניקית )א' רונן, מידע בע"פ,  

 (a1225     סבורים שהפרצות בנחלים אורן, דליה והמערות הן פרצות טבעיות, שאחדות מהן נחצבו. לדעת בוטרימוביץ )

( נוצרה פרצת נחל אורן כתוצאה מגידוד ימי של הרכס, אשר פער בו מערה שהתמוטטה; פרצת נחל דליה נוצרה 4488) 

כתוצאה מסחיפה )ארוסיה( של אוכף ברכס מגדים, והיא נחצבה בתקופה העות'מאנית לצורך הקמת גשר מעל לאפיק 

הנחל; וזו של נחל מערות נוצרה גם כן כתוצאה מהתמוטטות מערת גידוד בחלקה המערבי ונחצבה, כנראה בתקופה 

 הפרסית, כדי לאפשר ניקוז תקין של המרזבה המזרחית.

(: בהשפעת הים 4144צפונית לפרצת דּוסטרי משתנה גם אופי התכסית של רכס מגדים, הנמשכת מהשרון )פרק  

מתדלדלים חורש החרוב המצוי ואלת המסטיק, וכך גם צמחיית הבתה )בייחוד שיחי קורנית מקורקפת וסירה קוצנית( 

העבותה, שהתפתחה על כיסי חמרה רחבים )ששטחם עשרות מטרים רבועים( ועל הכורכר החשוף של הרכס המרוחק 

 4מקו המים מדרום לפרצה. לעצים ושיחים רבים מופע נמוך ואסימטרי בשל השפעת רסס הים והרוחות

(, ורבות בו מאוד תופעות מיסוס. ערוצים רדודים 4468נדביה ושות',    –קרבונט    626קרבונט )מעל  -הכורכר עתיר 

מ'(, המנקזים את מי הנגר, התחתרו בגבו של רכס הכורכר החופי, בעיקר במורדותיו   1-4וקטנים רבים )עד עומק  

זרקא ובאזור -(. באזור ג'יסר א 4485חוף שבכורכר )אדלר,  -המערביים. אפשר שהם התחתרו בתוך קווי סידוק ניצבי 

מ',  1-3קיבוץ החותרים מצויות על מדרונו המערבי של רכס מגדים מדרגות גידוד ימי נושאות מכתשונים פוסיליים ברום 

אשר כמותן לא נמצאו לאורך החוף הישראלי בדרום )רבים מהמכתשונים, ספלולים בעגה הארכיאולוגית, חצובים בידי 

 (41444; תמונה 141( )פרק 4428רונן ועולמי,  –אדם, ואין יודעים למה הם שמשו 

בעבר נוצל רכס מגדים לחציבת כורכר, ומחשופי המחצבות בולטים ביותר ברוב אורכו. חציבת מעברים לנחלים 

ברכסי הכורכר התחילה, כאמור לעיל, כנראה בתקופה הפניקית, וחציבת קברים ואבן לבניה נמשכה בתקופה        

)בסביבתו של מבצר   41-וה   44-לסה"נ(, ובייחוד בתקופה הצלבנית במאות ה   638לפנה"ס עד    63ביזנטית ) -הרומית 

, 4464-חיפה על גב הרכס, אשר נסתיימה ב -(. סלילת הכביש המהיר תל אביב 4141)תמונה    (Perath, 1984)עתלית(  

 (41434והחציבה שליוותה אותה גרמו הרס רב לנופו הטבעי של הרכס, ובמקומות אחדים הן אף כמעט מחקוהו )תמונה 

מ' ממערב לרכס מגדים ובמקביל אליו, עובר לאורך קטעי   40222-622(, המזדקר  4422של מיכלסון,    (T3רכס דור  

עד אי ֵטֶפת  14612ק"מ, מתל תנינים בקו רוחב  8-חוף ארוכים ממערב לקו המים, ששם הוא גודד. לאורך חופי כבארה )כ

 11382מול מושב דור בקו רוחב  

(. הרכס פוגע ביבשה 4141פרק    –

הבונים, הנמשך לאורך -בחוף דור 

ק"מ מהאי ֵטֶפת עד חוף   145-כ 

ת             ר ו מ ש ל ן  ו פ צ מ ה  צ ח ר ה

 11812הבונים בקו רוחב  -דור 

ק   ר פ (4 1 4 ת  ;  5 ו נ ו מ 4ת 1 4 4 4           

(, ובחוף עתלית, הנמשך 4148-ו 

ֵוה ים  143-לאורך כ ק"מ מבליטת נְּ

 4-עד לאי מלח   13461בקו רוחב  

בדרום מפרץ עתלית בקו רוחב 

א'(, 41445-ו   4142)פרק    13125

 

 . מכתשונים )ספלולים( במדרון המערבי של1.41תמונה 
 (5242452224רכס מגדים )החותרים, 
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ויוצר שם חופים סלעיים. בין שני 

קטעי רכס אלה מתמשך פער חוף 

לאורך כ  )פרק   345-נאמי  ק"מ 

מרזבת דור בין רכסי דור   –(  4146

ומגדים, שחלקה המערבי הוצף. 

הרכס מתמשך ממערב לקו המים 

בחוף נאמי ובמקביל לו, ורק מספר 

גבנוני חוף )תל נאמי ואחרים( 

ם  נות, שחלקם מחוברי ושרטו

בֹשרטומות אל היבשה, שרדו 

מרכס דור לאורך קו המים בקטע 

(. הרכס נקטע 41441זה )תמונה  

מת עתלית )קו רוחב   (, 13162בקדָּ

מ'( עד לֵהעלמו בקו המגע שבין אזור מפתן   12-41ק"מ מהחוף )עומק מים    445-4אך הוא נמשך בקרקעית הים במרחק 

 ,Eytam; 4485; גלילי,  4485מערבית לכפר סמיר( )אדלר,   11322טירת הכרמל לחוטם הכרמל הטבוע )קו רוחב -עתלית

(1988; Eytam and Ben-Avraham, 1992  מ', ופסגותיו  522(. רוחבו של הרכס הטבוע עד 4244-ו 442; תמונות 4148)פרק

 מ'( מעל קרקעית הים.  6מ' )עומק מים  41הגבוהות מתנשאות עד 

שונה מרכסי עתלית )שיתואר בהמשך( ומגדים בסגנונו ובממדיו. הרכס, שרוחבו          –אף הוא אסימטרי    –רכס דור  

מ' )גובה  41-ל 6במספר, נע בין  45-מ', מתרומם ממרזבת דור בשיפוע מתון עד לגב מישורי גלי, שגובה שיאיו, כ 122-כ 

, שגובה 11522-ו   11165הבונים בין קווי הרוחב  -(. חלקו הדרומי הגבוה של קטע דור 41183/11621מ', נ"צ  4344מרבי 

מ', מכוסה כולו בחורבותיה של דור העתיקה,   41שיאיו  

המעניקה לרכס ולמרזבה שבינו לבין רכס מגדים את שמם 

מ' בתל דור הן, ככל הנראה,   46)נקודות גובה של  

(. הרכס, כאמור, קטוע 41441-ו   5464מלאכותיות( )תמונות 

בצד בים, אך שחזור מורפולוגי מרמז כי רוחבו המקורי של 

כפול מרוחבו של רכס   –מ'    222-622רכס דור היה לפחות  

מגדים. המרחקים בין נקודות שיא של קו הפסגות לאורך 

מ'   152מ', כאשר    162-ל   452הרכס )קו הרקיע( הם בין  

הוא המרחק הנפוץ ביותר. פסגותיו של רכס דור צפופות, 

 אפוא, בהרבה מצפיפות הפסגות של רכס מגדים.

פניו של רכס דור חצובים ביותר וקו פסגותיו המקורי 

 –ראשו ומדרונו המערבי    –לא נשתמר. רובו של הרכס  

גדוע על ידי מספר מדרגות חוף, שהן כיום מטושטשות. רק 

התחתונות שבהן נשתמרו: טבלת גידוד ממוכתשת ברום   

חוף )תמונה -מ', שבמקומות אחדים היא מחופה באבן  1-1

(; טבלת גידוד בגובה מרווח הגאות, החוגרת את 41442

מזקפי חוף, אשר ממשיכה ונוצרת כיום; ומדרגות טבועות 

0 4422; מיכלסון,  4465מ' )אלמוג,    5בעומקי מים עד  

; 4444; ניר וגלילי,  4483; סנה וקליין,  4484; סנה,  4486
חיפה לאורך הפסגה -. הכביש המהיר תל אביב1.41תמונה 

 (44..4.41.של רכס מגדים שלאורך חוף הכרמל )

 

 . סימני חציבה עתיקים ברכס מגדים1.45תמונה 
 (4...524141)מדרום לחוף דדו, 
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Goodman-Tchernov and Katz, 

שרטונות,   –. שרידי הרכס  )  2016

גדמי כורכר ואיים סלעיים קטנים, 

מ"ר     80222-ל   40152ששטחם בין  

ם          2)  איים מול קטע דור הבוני

עתלית -איים מול קטע נוה ים  44-ו 

משתרעים עד        –(  1224אורטל,    –

ם.   152-כ  לקו המי מ' ממערב 

ו  ביבשה נשתייר בעיקר מדרונ

המזרחי )ברצועה שרוחבה עד  

מ'(, שאזור שיאיו, כאמור   452

י  לעיל, אף הוא בעל אופי בלו

ומיושר. הכורכר מחופה בקרומי 

נארי, אשר בשקעיהם מצטבר 

ויזל   –המליחות  -תיכונית חופית בצרוף כמה מצמחי החוף חסיני -קרקע עבה למדי, הנושא צמחיה עשירה )בתה ים 

רוח מתמיד של מי ים, אשר -(. במת הכורכר בראש המזקף החופי חשופה לנחשולי גאות ולרסס נישא 4481ואגמי,  

(. ממצאים ארכיאולוגיים מאתר דור העתיקה 4141-ו   5466; תמונות  54144ממוססים ומגלפים בה נוף טרשי פרוע )פרק  

(, ותנודות 4482; רבן,  4483; סנה וקליין,  4484שנה )סנה,    10222-מוכיחים כי הרכס נמצא בתחום היבשת זה יותר מ 

 (14124; תמונה 143מפלס ים בפרק זמן זה השפיעו רק על רצועת חוף צרה סביב קו המים )פרק 

מת עתלית )קו רוחב  11342בין מושב דור )קו רוחב    –בין רכסי מגדים ודור   מופיע רכס קטן נוסף,   –(  13162( לקדָּ

רצופות הגבוהות אך במקצת מהמרזבות שלצדיהן, שביניהן שטחי -כשורה של גבעות מאורכות לא   הוא רכס עתלית, 

קרקע או אוכפי כורכר נמוכים וצרים. רכס עתלית הוא רכס כורכר הקטן בהרבה מרכס מגדים שממזרחו, ואף מרכס דור 

שממערבו, המקבילים אליו. אף על פי כן רכס עתלית הוא תו נוף מובהק, הבולט מרקע מישור הסחף החופי בצורת גב 

כורכר מתון ומאורך, ותהליך היווצרותו דמה לשלהם. גם רכס זה, כשני הרכסים מצדדיו, אסימטרי. הרכס עשוי שני 

ממערב למושב   11882עד קו רוחב   11342הדרומי, בין מושב דור בקו רוחב  –קרקעית -קטעים שאין ביניהם רציפות על

מת עתלית, שעליה יושבת העיירה עתלית, אורכו      13465ק"מ, והצפוני, בין נוה ים בקו רוחב    5-צרופה, אורכו כ  עד קדָּ

ק"מ. הקטע הדרומי הוא מעין התפצלות של רכס דור לשתי מדרגות: מערבית נמוכה )רכס דור( ומזרחית גבוהה   3-כ 

מ', אך באוכפים   322-)רכס עתלית(. רוחבו המרבי של הרכס )בין הקווים של משקעי המרזבות ממזרחו וממערבו( כ 

מ', והוא אינו אלא גבנון כורכר, המזדקר מן המישור. הרכס עובר במרכז המרזבה   422רבים אין רוחבו עולה על  

מ' )מול מצודת עתלית( מקו החוף, ומחלק את מרזבת דור  40122מ' עד  40222המערבית )בין רכסי מגדים ודור( במרחק 

מ'(, המכונות כאן מרזבת הבונים ממזרח )בינו לרכס מגדים( ומרזבת דור ממערב  122-122לשתי מרזבות צרות )רוחבן 

פּודים בחמרה חולית ובחרסית, שרומם  -)בינו לרכס דור(. המרזבות הן שקעים מאורכים בלתי מ' )מרזבת   6-1מנוקזים, רְּ

(, 41441-ו   4148מ' )מרזבת הבונים(, התפוסים ברובם על ידי קרקע חקלאי מעובד, בֵרכות דגים )תמונות    8-6דור( עד  

ב'(. הניקוז 846(. בחלק מהשקעים נקוות שלוליות חורף גדולות )תמונה 41445ובאזור עתלית בֵרכות אידוי למלח )תמונה 

המוגבל במרזבה, ריבוי החרסיות וקרבתן לפן הביני, המפריד בין מי הים ומי התהום המתוקים, יוצרים תנאי מלחה 

במקומות אחדים לאורכה. כתפיים רוחביות, שבחלקן הן מכוסות בקרקע, מקשרות בין רכס עתלית לרכס דור. על 

הדרומית שבהן מצוי בית העלמין של קיבוץ נחשולים, ועל הכתף האחרת יושב מבצר עתלית. רכס עתלית אף הוא נמשך 

ַמת עתלית )-כרכס תת דָּ מ'(, אך הוא נמוך מראשיתו ביבשה )פסגותיו   41-42מ' מהחוף, עומק    322-152מימי מצפון לקְּ

 (44854; גלילי, 04486 4485מ' מעל לסביבתו( )אדלר,  8הגבוהות עד 

בדומה לרכס מגדים ורכס דור, קו הרקיע של רכס עתלית כמעט אופקי. פסגותיו מתונות, וגובהן מעל לאוכפים פחות 

 

טרשים קרסטיים על במת הכורכר של החוף הסלעי. תמונה פנימית: 4 .1.4תמונה 
 (1.4124522.4הבונים, -מלח בקרקעיתו של אחד השקעים )שמורת דור
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מ' מצפון   12מ':    45-מ'(, ורק שתי נקודות גבוהות מ   44-42מ' )בדרך כלל    43-ל   4מ'. רומן מעל לים נע בין    5-מ 

       452(. המרחקים בין הפסגות נעים בין  4111/1314מזרח לנוה ים )נ"צ  -מ' מצפון   45-( ו 4133/1154לנחשולים )נ"צ  

מ'. החתך שלו אסימטרי, והוא מיצג קו חוליות שנתאבן בטרם שיושר  122-מ', אך הרווח הממוצע ביניהן הוא כ 122-ל 

בלא שנערמו ממערבו ועליו חוליות נוספות, כפי שנערמו על רכסי מגדים ודור. בִפסגתיות שלו )גובה וצפיפות הפסגות( 

 דומה רכס עתלית לרכס דור שממערבו יותר מאשר לרכב מגדים ממזרחו.

רכס עתלית כיום הוא שריד מוצל מחציבה. הוא נושא משטחים שאפשר שהם משטחי גידוד פוסיליים )למשל, בקו 

רּות בפי העם(, ובשוליו    42-4, ברום  11242רוחב   בורות מים חצובים ובנויים,   463מ'(, מערכות מים עתיקות )פּוגָּ

 32מהם בשולי המרזבה המזרחית ורק    433  –המרוכזים בעיקר בחלקו הדרומי )הם כמעט ואינם מצויים באזור עתלית(  

 (44614בשוליה המערביים של המרזבה )רון, 

 

 תאור כללי –. קו המים ועורף החוף 4143

הרצועה המערבית של סף הכרמל, הכוללת את עורף החוף, רצועת החוף החולית וקו המים, מגוונת הרבה יותר 

מקטעי החוף הדרומיים. כאמור לעיל, יש בה לסרוגין שלושה קטעים חוליים )חופי כבארה, נאמי והכרמל( ושני קטעים 

 עתלית(. -הבונים ונוה ים-סלעיים )חופי דור

בחופי כבארה ונאמי עובר קו המים באמצעה ולאורך מרחקים ארוכים גם בחלקה המזרחי של מרזבת דור שהוצפה, 

ק"מ מקדמת עתלית עד תל שקמונה, הוא מדרונו המערבי של רכס מגדים. לאורך   4345-וחוף הכרמל, הנמשך לאורך כ 

( שוטפים הגלים את הכורכר החשוף ברוב עונות 11222כמה מאות מטרים באזור קיבוץ החותרים )סביבות קו רוחב  

על   –מ'. שכבת חול דקה    152(. קו החוף הוא ישר וחולי. רוחב רצועת חופי כבארה ונאמי הוא עד  41444השנה )תמונה 

מכסה את   –(  1544141224כספא, מידע בע"פ,  -מ' )י' טור   3-145מ' עובייה, ובמקומות אחדים עד    445-245פי רוב  

המרזבות. סערות חורף גורפות לא פעם את החול וחושפות את תשתית הכורכר או החרסית בקו המים ובקרקעית הים 

; 4485; גלילי,  4428א'; רונן ועולמי,  4428; ניב ובקלר,  4422; מיכלסון, 4465; רבן, 4463הרדוד ממערבו )ניב ושות', 

פֹוִנּיֹות  4482גלילי וענבר,    –(. החרסית מכילה מאובני שבלולים יבשתיים )של מים מתוקים( וימיים, אוסטרקודים )ִצדְּ

; גלילי, 4483; סנה וקליין,  4484מ"מ(, שרידי צמחים וחומר אורגני, כגון כבול ּופיריט )סנה,    3-241סרטנים זעירים,  

4485 ;(Sivan et al., 2000, 2004a  (14484)תמונה 

;                       4448מ' )א' גלילי, מידע בע"פ,    3-1נכרתה וסולקה מהחוף שכבת חול בעובי    4463-4452בין השנים  

( וקו 4463ניב ושות',    –כפר סמיר  -מ"ק מחוף החותרים   5220222-החותרים וכ-מ"ק חול נכרו מחוף עתלית 4220222-כ 

(. גלי הים ליחכו את בסיסיהם של עמודי 4461; דו"ח ועדת הזיפזיף,  4463מ' מזרחה )שטרים,    422-המים נדד עד כ 

מ' מזרחה לקו המים,   452-בטור בצד הים של מסילת הברזל מתל אביב לחיפה, כ   4411-4414-הטלפון, אשר הוצבו ב 

שהוטלה   –פסי מסילת ברזל ושלדי מכוניות משוריינות   –(. פסולת כבדה 4463מ' )לביאון,  241-וסילקו שכבת חול בת כ

מ' מהחוף, בעומק                  32-', טבועה כיום במרחק כ 4412-על החוף מצפון לעתלית על ידי הצבא הבריטי בשנות ה 

 (44484מ' )א' גלילי, מידע בע"פ,  1-כ

עתלית הסלעיים מפורצים כתוצאה מגידוד גלים בתוך מערכת סידוק טבעית של כורכר -הבונים ונוה ים -חופי דור 

(. ריפוד החול 41445-ו   441 041  041444  4148(, שממנו, כאמור, נשתייר רק אגפו המזרחי )תמונות  54144רכס דור )פרק  

חֹות הוא דק ועונתי. תָּ  במפרצים ובפְּ

 בפרקים הבאים ניתן תאור מפורט של קטעי חוף סף הכרמל, חמישה במספר, מדרום צפונה, החל משפך נחל תנינים.

 

 . חוף כבארה4141

( בדרומו עד מושב דור, בערך מול אי טפת 14612מ' משפך נחל תנינים )קו רוחב  20222חוף כבארה מתמשך לאורך 

(, בצפונו. מבחינה גיאוגרפית ניתן, כאמור, לשייך קטע חוף זה לחוף סף הכרמל, שרוחב מישורו החופי 11325)קו רוחב 
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 ק"מ בגלל התרוממות הר הכרמל בעורפו. 145-הולך ונעשה צר לכ

   04341  4344; תמונות 4343-ו 4344נחל תנינים יוצא הימה במֵעין קשת הסוגרת את חוף כבארה מדרום )ראה גם פרקים 

זרקא מדרום ומעגן -, בין הגבעות של ג'יסר א 14212הוא חוצה את רכס מגדים דרך פער טבעי בקו רוחב    (4 43443-ו 

מערב ודרכו מתנקז גם נחל עדה, הזורם במרזבת כבארה -דרום -מ', כיוונו דרום   122-מיכאל מצפון. הפער, שרוחבו כ 

מדרום וחוֵבר אל נחל תנינים מעט מערבה מהפער. במשך שנים רבות ניקז נחל עדה אל נחל תנינים ביוב וקולחים, בעיקר 

מבנימינה, אור עקיבא, קיסריה, גבעת עדה ובית חנניה, אשר ִזהמו את חלקו התחתון של נחל תנינים עד שפכו אל הים. 

זיהום נוסף הגיע לנחל תנינים ממי ניקוז של שדות בסביבה, המכילים דשנים וחומרי הדברה. כמו כן, הוזרמו לחלקו 

התחתון של נחל תנינים, שמעברה הדרומי של נקודת המפגש עם נחל עדה, מי ניקוז מבֵרכות הדגים של קיבוץ מעגן 

 (4 4442זרקא )פרומקין וקלינהאוז, -מיכאל, עודפי ביוב מבֵרכת החמצון של הקיבוץ וקולחים מג'יסר א

( הגיעה קיסריה לשיא גודלה, ובארות 1-בשלהי התקופה הרומית או בראשית התקופה הביזנטית )אמצע המאה ה 

ג'(, לא יכלו עוד לספק את המים הרבים שהעיר נזקקה להם. 434343העיר והאמה הגבוהה, שהוליכה מים לקיסריה )פרק 

בתקופה זו בנו שליטי הארץ מפעל מים נוסף לאמת המים הגבוהה לאגירתם של מי מעיינות כבארה, מי הנחלים תנינים 

ועדה )מים נובעים( ומי שטפונות עונתיים, והולכתם לעיר ובנותיה. הם סכרו את מרזבת כבארה באמצעות שני סכרים 

זרקא ומעגן מיכאל ברכס מגדים, חסם -(. הסכר המערבי )סכר תנינים(, שנבנה בפער שבין ג'יסר א 43443 )תמונה גדולים

(, והסכר הצפוני )סכר כבארה(, שנבנה לרוחב המרזבה בצפונה, 4145את מוצאי הנחלים תנינים ועדה אל הים )תמונה  

מנע את ניקוז מימיה צפונה. המים שנבעו ממעיינות כבארה, מימי הנחלים תנינים ועדה והשטפונות העונתיים מהרי 

הוזרמו לקיסריה באמצעות אמת המים  –“ מאגר תנינים” –השומרון והכרמל נקוו במרזבה, ומי האגם המלאכותי שנוצר 

 (434454ג'; תמונה 434343)פרק  ואחרים(  Porath, 2002א';4484א'; פלג, 4482הנמוכה, שנבנתה לאורך החוף )איילון, 

מ' בראשו )תמונה   145-מ' בתחתיתו ו   545מ' ורוחבו המקורי    2עד    מגיע   מ', גובהו   443  סכר תנינים נמשך לאורך 

ב'(. בקצהו הדרומי נבנה מתקן ויסות להבטחת שלמות הסכר, אשר שמש לסילוק עודפי מים גואים בעת -א' 4145

ג'(. ככל הנראה ִשמש מתקן זה בשלב הראשון של 4145שטפונות או להטיית חלק מהמים למטרה אחרת כלשהי )תמונה 

; 1221סלאם ועד,  -; עבד א 1221סלאם,  -; עבד א 4442בניית הסכר להטיית זרימת הנחלים מהפרצה ברכס מגדים )פלג, 

מ'   144-מ' בתחתיתו ו   141מ' ורוחבו    345-מ', גובהו מגיע ל   422-(. סכר כבארה, שאורכו כ 1244סאלם,  -עד ועבד א 

( למרגלות הכרמל )קו רוחב 411421/4144352בראשו, נבנה לרוחבה של מרזבת כבארה בין רכס מגדים )תל שריש, נ"צ 

 (. שני הסכרים, שהם כמעט43443(, כיום לאורך גבולן הדרומי של בֵרכות הדגים של קיבוץ מעיין צבי )תמונה  41443

 (; )ב( הסכר כיום לאחר5221. סכר תנינים )הסכר המערבי(: )א( הסכר לאחר שנחפר ונוקה )צילום: 1.42תמונה 
 (; )ג( מערך הִויסּות של יציאת המים מן המאגר לאחר שחזורו5222שחזורה של מערכת המים העתיקה )צילום: מאי 

  (52244“, אמות המים של קיסריה”בתוך מצגתו  5222מאי  –‘ ג‘, , ב5221 –מורג, א ‘ )צילומים: י

 א

 ב

 ג
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 ואחרים(. 1222; פורת ושות', 4425זמנית )עולמי ופלג, -זהים במראם ובמידות אבני הגזית שלהם, נבנו בו

מ' מעל פני   1-345(, הנובעים ברום  4344פרק    –משנבנו הסכרים נתמלא המאגר במי מעיינות כבארה )מים מליחים  

מ' מעל  2-6עד לרום  )Chomicki, 2002 –הים, ובמי הנחלים והשטפונות )מים מתוקים, אשר ִשפרו את איכות מי המאגר 

סלאם ועד, -; עבד א 1221סלאם,  -; עבד א 4442רום המפלס הנמוך ביותר הנחוץ להזרמתם לקיסריה )פלג,    –פני הים  

ואחרים(. האגם שנוצר התפשט והציף את השטח בין קו הרוחב   1222; פורת ושות',  1244סאלם,  -; עד ועבד א 1221

ִריש מזרח ממערב לקיבוץ   4144לערך מצפון לאמת המים הגבוהה, החוצה את מרזבת כבארה, וקו הרוחב   1455 )תל שָּ

דונם     50222-למעלה מ   –מזרח בעמקיהם של נחלי תנינים ועדה, בהתאמה  -מעין צבי( לערך עם שלוחות למזרח ולדרום

 (4 43443 קמ"ר( )תמונה 5)

ואשר   4444/41נתגלו בעקבות הצפת האזור בעת גשמי הזעף, שירדו בחורף  “  מאגר תנינים ” ממדיו הגדולים של  

בעת יישומה של תכנית האב   1223-4448( נחשף בין השנים  4145גרמו נזק קשה לשטחי החקלאות. סכר תנינים )תמונה 

חיפה, שיקום ושימור -לשיקום נחל תנינים, אשר כללה גם את הסדרת הניקוז למניעת הצפתו של כביש החוף תל אביב 

ארכיאולוגי של הסכר והכשרת שמורת הטבע במקום. הסכר עמד בהצלחה גם בגל השטפונות הגדול שפקד את האזור   

. המיזם לחשיפת ושימור מפעל המים בוצע על ידי המשרד לאיכות הסביבה יחד עם רשות הניקוז כרמל, 144141224-ב 

(. במקביל לפעולות הפיתוח 1226רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ואיגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה )אבישר,  

האלה בוצעו פעולות אכיפה למניעת זיהום הנחל ממקורות שונים, לרבות שפכי אור עקיבא, בנימינה, גבעת עדה, בית 

 חנניה ועוד.

פרק  –ב' 4484; פלג, 4485איגום המים והגבהת מפלס פניהם אפשרו גם כן הולכת מים לעיר דור בצפון )פלג ופורת, 

( והפעלה של טחנות קמח, אשר נצלו את הפרש הגובה בין מפלס המים במאגר לבין פני השטח בעברם האחר של 4145

ואולי גם מוקדם יותר,   2-6-טחנות קמח ביזנטיות, הראשונות בהן כבר במאות ה   2או    6סכריו. לצד סכר תנינים פעלו  

במקביל לפעילות האמה הנמוכה לקיסריה. את מימיהן הן משכו בתעלות חצובות שיצאו ממתקן הויסות של הסכר 

הטחנות המשיכו לפעול גם אחרי   ג'(. 4145)תמונה    Oleson, 1984; Ad et al., 2005);  1244; דריי,  1222)פורת ושות',  

נשארו איתנים ומפלס מימיו “ מאגר תנינים”וזניחת מפעלי המים שלה משום שסכרי  4165-חורבנה הסופי של קיסריה ב

ליד סכר תנינים לא התגלו   4 124144-מ'( עד למאה ה   145-מ' לכ   645-מ' בלבד )מ   1-כ   –נותר גבוה, אם כי הוא ירד לאיטו  

)התקופה   48-וה   42-טחנות קמח מן התקופות המוסלמית הקדומה והצלבנית. שמונה טחנות, שנבנו במאות ה 

; פלג, 4425ב'; עולמי ופלג,  04484  4463העות'מאנית(, ניזונו ממי המאגר דרך פתחים שנפרצו בסכר תנינים )אביצור,  

, 4411ואחרים(. טחנות הקמח פעלו עד לשנת    1244סלאם,  -; עד ועבד א 1244; דריי,  1221סלאם ועד,  -; עבד א 4442

(. 4344כאשר פרצה פיק"א את הסכר כדי לאפשר ניקוז תקין של מי נחל תנינים אל הים בעת ייבוש ביצות כבארה )פרק  

ליד סכר כבארה, בערך באמצעו, נתגלו שרידי טחנת קמח, שהופעלה באמצעות מי המאגר. הטחנה נבנתה ככל הנראה 

)התקופה הממלוכית(   43-שנים אחרי בניית הסכר, והיא פעלה עד שלהי המאה ה   122-422בשלהי התקופה הביזנטית,  

 Chomicki, 20024); 1222)פורת ושות', 

כיום מרים הסכר הרומי את מפלס מימיו של נחל תנינים בקטע שמצפון לו ויוצר בו נחל רחב בעל אופי של בֵרכה, 

שזרימתו איטית. מקטע זה שבמעלה הסכר נשאבת מרבית המים המזינים את בֵרכות הדגים של מעגן מיכאל. פרצת 

מ " ק   1-כ   –חלקו התחתון של נחל תנינים, מהסכר הרומי עד שפכו אל הים  פיק"א בסכר משווה לו מראה כשל גשר.  

דונם. מהסכר הרומי עד למפגש נחל תנינים עם נחל עדה הנחל  316וגדותיו הם שמורת טבע, המשתרעת על פני  –אורכו 

רדוד ובערוצו איים. אזור זה עתיר צמחיה: במי הנחל אצות חוטיות, ולעתים גם צמחי קרנן טבוע ונופר צהוב. חברת 

הצומח של הגדות נשלטת על ידי קנה מצוי, פטל קדוש, אשל מרובע, מלוח קיפח, שנית גדולה, פלגית שיחנית ומיני 

לדחוק   צמח פולש המאיים  – סמר. בקרבת שפך נחל תנינים לים ובשטחים סמוכים מתרבה ומתפשטת טיונית החולות 
_________________________  

4144 
בהנחה שעומקם   73-וה   71-מ' אל טחנות הקמח העות'מאניות מהמאות ה  8.3-4החישוב נעשה על סמך סף הגלישה של מי המאגר מרום 

 (.7551מ' )פורת ושות',  5.0-המרבי של המים מעל לסף הזרימה היה כ
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את צמחיית החולות המקומית. ספיקת המים בנחל בקטע זה נמוכה יחסית בגלל שאיבת המים אל בֵרכות הדגים של מעגן 

מיכאל במעלה הסכר הרומי. בשנים שחונות, כשהספיקה בנחל נמוכה מאוד, קיימת סכנת התייבשות בקטע זה של הנחל 

 (44424)פרומקין וקלינהאוז, 

(, שנחתר בתשתית של חרסית ' מ   4-מנקודת המפגש שלו עם נחל עדה זורם נחל תנינים דרומה בערוץ רדוד )פחות מ 

נהר אפורה. בתקופות יובש יורד מפלס המים בקטע האחרון הזה של הנחל עד כדי חשיפת חלק מקרקעיתו והתייבשותה. 

הזרימה בקטע זה נמשכת בערוצים צרים בין שרטונות חוליים, ומהירותה גבוהה קצת יותר מזו שבקטע הקודם. בגדה 

ֵלחה רטובה ובה נביעות מליחות, שתורמות תוספת קטנה של מים לנחל. במֵלחה  הדרומית של קטע הנחל הזה נמצאת מְּ

ה גבוה, וצמחי בתה. במי הנחל של קטע זה גדלים  ִעּיָּ עושר רב של צמחי מֵלחה מובהקים לצד צמחים, המאפיינים לחץ רְּ

צמחי מים עילאיים )נהרונית צפה, קרנן טבוע ולעתים עדשת המים הזעירה( ואצות, המשמשים מצע ומחסה לחסרי 

חוליות החיים במים, ביניהם סרטנים )סרטן הנחלים, קפצן מצוי, שנמצא בסכנת הכחדה בנחל תנינים, ועוד(. צמחיית 

הגדות נשלטת על ידי אשל מרובע, סמר חד, פטל קדוש, אחיגומא משחיר וקנה מצוי. קטע זה מופרע על ידי דשדוש 

ִעיה של עזים, כבשים ופרות )פרומקין וקלינהאוז,   (44424באפיק ודיג ברשתות, ובגדה הדרומית מרְּ

זרקא, ממזרח לאפיק נחל תנינים, מגולפים בכורכר משטחי גידוד עתיקים, עם שרידי מכתוש -בשיפולי גבעת ג'יסר א

חוף -מ'. על הנמוכים שבהם נשתמרו פיסות של אבן   5-ל   3(. מפלסים של משטחים אלה מצויים ברום שבין  54144)פרק 

מ' מעל פני הם, נשתמרו שרידים של אמת מים חצובה.   42-ל   5)רסק צדפים מלוכד(. מעל משטחי הגידוד, ברום שבין  

 זרקא. -שרידים של אמה נמוכה יותר )מבני קשתות( נשתמרו בשדה שבין אפיק הנחל לרכס ג'יסר א

, פונה נחל תנינים בקשת קעורה מערבה ויוצא אל קו המים    14622בהיתקלו בשטח הגבוה של החוף בקו רוחב  

מ'. שרידי   52-32(. סמוך למוצאו אל הים רוחב הנחל  4146-ו 043443 4341לגבנון החוף תל תנינים )תמונות מזרח -מצפון

(, אשר נבנה   78.4זרקא -)שעל שמו קרויה העיירה הערבית הסמוכה ג'יסר א “ הקיסרגשר ”גשר בן ארבע קשתות, המכונה 

ביזנטית כדי להקל על מעבר מרכבתו של -על ידי התורכים על יסודות של גשר מהתקופה הרומית   4848בשנת בחופזה 

נותרו   0 (Guérin, 1875; Stieglitz, 1998)בדרכו מחיפה ליפו ולירושלים בעת ביקורו בארץ    1-הקיסר הגרמני וילהלם ה 

 (4 4146, נזנח וחרב, וכיום הוא בלתי עביר )תמונה 4421מעט מזרחה לשפכו הרחב של הנחל. הגשר, שהתקיים עד 

מ'(, ולפעמים נשפך   40122-)רצועה שאורכה כ   14232מוצא נחל תנינים נע בעבר בין מקומו הנוכחי לבין קו רוחב  

ות הדגים מצפון, אין הוא משנה כיום את בֵרכ הנחל אל הים בכמה מוצאים. בשל גובה השטח מדרום והסוללות של  

שטפונות אין מוצאו עביר לאדם או רכב, אולם אין מקומו. נחל תנינים הנו נחל איתן, הניכר בחוף כל ימות השנה. בזמן  

הוא חופר שפך בר קיימא ומימיו מגיעים הימה בזרימה עלית על פני רצועת הליחוך או בחלחול. חדירת מי ים לנחל בזמן 

גאות )פעמיים ביממה( ובעת סופות )בעיקר בחורף( משפיעה על מפלס המים ועל מליחותם בקרבת השפך, אך מי ים 

ל             ו ד ג ק  ח ר מ ל ם  י ר ד ו ח ם  נ י א

,   422-מ  )ווינקלמן מ' מהשפך 

4444 4) 

רכס מגדים, שנמשך בקטע חוף 

מ'   822-זה במקביל לקו המים כ 

ת  מרזב את  ם  תוח  , לו מזרחה 

(. הוא 4341כבארה ממזרח )תמונה  

ממשיך ממישור קיסריה צפונה 

ללא שינוי מורפולוגי ניכר. רוחבו 

,   322-ל   122בבסיסו נע בין   מ'

כ  ך  ר ו א ל 8-ו 4 ֵצַה   5 קָּ ן  י ב מ  " ק

זרקא -הדרומי של העיירה ג'יסר א 

 

 )צילום:  .144-. שפך נחל תנינים ושרידי הגשר, שנבנה ב1.42תמונה 
 אתר המשרד להגנת הסביבה(. בתמונה הפנימית:  – 14445225יפה, ‘ א

 איילון(. ‘ )באדיבות י 1.55הגשר השלם, 
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מ'. ברכס שני אוכפים נמוכים, אשר דרכם פורצים   32-ל   44שיאים מתונים, שגובהם נע בין    41למחלף דור הוא יוצר  

(. אוכפים אלה מחלקים את רכס 11421( ונחל דליה )קו רוחב  4344תמונה   – 14212ערוציהם של נחל תנינים )קו רוחב 

מ'(;   32זרקא ) -(, שעליה הכפר ג'יסר א 4343פרק    –מגדים באזור זה לגבעה מאורכת דרומית )בתחום מישור קיסריה  

(; וגבעה 4344( )תמונה  11242מ', קו רוחב    48מ'( ותל עבדן )   11גבעה מאורכת תיכונה ועליה קיבוץ מעגן מיכאל ) 

 –(  11152בהם ִח'רבת טפת )קו רוחב    –(  11352מ' בקו רוחב    13מאורכת צפונית, שהיא מרובת שיאים )שיאה הגבוה  

(. ממעגן מיכאל וצפונה נושא 11122( וסופה על יד מחלף דור )קו רוחב  11222שראשיתה בקרבת נחל דליה )קו רוחב  

 (41434חיפה, הסלול עליו ובתוכו )תמונה -רכס מגדים את הכביש המהיר תל אביב

מ' תוך   822-222-חוף כבארה הוא מישור חוף שטוח, אשר רוחבו בין קו המים לבין מרגלות רכס מגדים מגיע ל 

מ' במרגלות הרכס. מישור זה הנו מרזבה, שחלקה המערבי הוצף בשל העדרו של מחסום רכס  2-6-התרוממות מתונה ל

נחשולים. בעבר היה מישור זה אזור של בצות רדודות, שבהן שקעו על גבי -דור ונקטע ונעלם בין תל תנינים וחוף דור 

חמרה חרסיות שחורות נושאות מאובנים של מים מליחים ושל בצות מים מתוקים, אשר התקיימו בחלקה המזרחי של 

. בשלוליות של (Sivan et al., 2004a)מ'    2-'. העובי הממוצע של הקרקע והחרסיות הוא כ 4452-המרזבה עד שנות ה 

(. מישור 4143-ו   04344  14143הנחלים תנינים ודליה ניתן עדיין לצפות בקנה מידה מצומצם בתהליכים בצתיים )פרקים  

(. כיום מעוצבת הטופוגרפיה של חוף כבארה 4341החרסית של המרזבה כוסה ברובו במעטה דק של חול מנושב )תמונה 

(. בֵרכות אלה 4344דונם )תמונה    10522-10222-על ידי מערכת מלאכותית אורכית של בֵרכות דגים, ששטחן מגיע ל 

יובלו הדרומי של נחל עדה, נחל דליה, עיינות דיפלה, עין (0 43434343-ו 4344תנינים )גם בפרקים ניזונות בעיקר ממי נחל 

(. תשתית החרסית מסייעת כיום 4344טפת )עד להתייבשותו( ועודפי מים ממרזבת כבארה שממזרח לרכס מגדים )פרק  

( ומשמשת כחומר 4141פרק    –למחצה של הבֵרכות )כפי שִשמשה בעבר קרקעית לבצות  -ליצור את הקרקעית האטומה 

גירי, שהובא בכמויות גדולות ממחפורות במרגלות הכרמל. מי הבֵרכות מתנקזים באורח -דיפון יחד עם מילוי חווארי 

 מבוקר הימה דרך אפיקיהם של נחלי תנינים ודליה ודרך מספר נקזים )תעלות( חפורים. 

קמ"ר(, יוצא מהכרמל אל מרזבת כבארה   4445נחל דליה, המנקז את הרמה של רמות מנשה )שטח אגן ניקוז:  

בפורדיס. הנחל ויובליו מושכים את מימיהם ממספר מעיינות לאורכם, שחלקם נובע כל השנה. זרימת המים השנתית 

מלמ"ק, בעיקרה בחורף, מנובמבר עד מאי )אתר השרות ההידרולוגי לישראל(. בחורפים גשומים   241הממוצעת היא  

הזרימה גדולה יותר, והמים, שאפיק הנחל בסף הכרמל אינו יכול להכיל, מציפים את המרזבה. כדי למנוע את ההצפות 

( גם נחל דליה זורם כיום בתעלה 4344האלה נחפרו באזור מספר נקזים, וכאמור לעיל, בדומה לנחל תנינים )פרק  

בוצעו בנחל עבודות אחזקה רבות, בהן בניית גשר, ייצוב של גדות הנחל, הרחבת התעלה   1221מלאכותית. אחרי שנת 

(. קטעו התחתון של נחל דליה, בין עין טפת ממערב למחלף זכרון יעקב לים, הוא שמורת 1226ופיתוח נוף )אבישר,  

שני גופי מים ביצתיים טבעיים, ששרדו מבצות נחל דליה   –דיפלה  שפך נחל דליה, המשתרעת בחלקה הצפוני של בצת 

דונם, והם מוקפים מכל עבר בסוללות של בֵרכות דגים של קיבוץ מעיין  12-(, המשתרעים על שטח בן כ4443)הראובני, 

צבי. ניסיון להפוך גם את הבצה הזו לבֵרכת דגים נכשל משום שנביעות המים הטבעיות בבצה מנעו את ויסות מפלס 

המים במקום. בגדות הבצה צומח סבך של קנה מצוי )צמח שולט(, פטל קדוש, שנית גדולה, חנק מחודד, מיני סמר ומיני 

הכלב המזרחי ולפופית החיצים, ובמימי הבצה צומח קרנן טבוע. בקרבת המים כתמי אחו של -צמחיה נדירים, כגון סם

מין פולש ממוצא אמריקאי. באזור שפך נחל דליה   –תלתן הבצות ודוחן זוחל, וכיום בולטת באזור גם חמנית מצויה  

ימית. אזור בֵרכות הדגים מושך עופות מים רבים, צומחים גם המינים הנדירים עדעד הבצות, מכבד הביצות ואמברוסיה  

 ; אתר טבע ונופים בישראל(. 4443חלקם נמצא בשמורה כל השנה וחלקם רק חוֵרף במקום )הראובני, 

. מוצא זה נפרץ במרפקו של פיתול שמאלי, שהיה קיים עוד 11421כיום יוצא נחל דליה בתעלה רחבה הימה בקו רוחב 

מ' דרומה בקו ישר לאורך רכס הגבב   422-' מעט מדרומו. ברצועת הליחוך נמשך אפיק הנחל למעלה מ 4412-בשנות ה
_________________________  

(, 7830א'(. גלילי ) 7831במקורו נשפך נחל דליה אל מרזבת כבארה. הנחל הוטה אל הים דרך פרצה מלאכותית ברכס מגדים )איילון,    74.7
 (.74.7( סבורים שפרצת נחל דליה טבעית )פרק a7550) .Galili et al-( ו7833בוטרימוביץ )
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האחורי בחוף לפני פנייתו הימה 

(. אין ספק כי נחל 4142)תמונה  

לאורך כל קטע דליה נדד בעבר  

לקו   11422רוחב  החוף בין קו  

רצועה 11322רוחב   , שהיא 

ק"מ. בין   1-חרסיתית שאורכה כ 

נרשמה   1225-ו   4411השנים  

נדידה של שפך הנחל לאורך       

ק"מ ברצועת הליחוך,   444-כ 

מ' מהנקודה  422-רובה בתחום כ

רצועת  נכנס הנחל אל  שבה 

הליחוך. נדידת השפך על פני 

ללא  ת  נעשי חוך  רצועת הלי

התערבות אנושית, למעט ִרקּון 

 4(Lichter, 2009)מבוקר של מים מבֵרכות הדגים 

     01122  01441  01486  1423)מוצאו העתיק של נחל תנינים(,    1466שבעה נקזים חפורים יוצאים אל החוף בקווי רוחב  

. מלבד אלה היו מספר נביעות 1134-', שאליו בא נקז( ו 4452-לפני שנות ה   4141של נחל דליה “  טבעי ” )מוצאו ה   1142-ו 

מ'(, שהיא גם קו הסערות. נביעות   422-52ארטזיות ברצועת החול שבין קו המים לסוללת הבֵרכות המערביות )רוחב  

( ובעיינות 4131/1426-ו   04131/1426  01426/4135  4136/1426ארטזיות נמצאות בשמורת הטבע בֵרכת תמסח )נ"צ  

(. רבות מהנביעות האחרות שהיו באזור, 1224לבין, מידע בע"פ,  -( )א' אלמוגי 4111/1121-ו   4115/1444דיפלה )נ"צ  

(, יבשו בשנים האחרונות עקב ירידת המפלס של מי התהום. מכל הנביעות שצוינו 41326/11415כולל עין טפת )נ"צ  

לעיל אין גם אחת היוצרת אפיק 

בר קיימא או שפך, שחוצה את 

רצועת הליחוך. כל הנביעות הן 

 –ארעיות ורדודות. הנחלים  

כאשר הם אינם מוליכים מי 

יוצרים שלולית קבועה   –שטפון  

ברצועת הליחוך, אך זו אינה 

 קשורה עם מי הים. 

התגבעות קלה של רכס דור 

הקבור מסתמנת בסביבות קו 

, מול קיבוץ מעגן 1428רוחב  

מיכאל. מכאן מזדקרים בים אי 

ף  ובחו  , ו ותי נ ושרטו ם  י נ ו הי

בולטת גבעת כורכר בין הבֵרכות, 

אשר גולחה לצורך בניית בית 

הספר האזורי. כמו כן מסתמנת 

ה מערבית קטנה  מָּ דָּ באזור זה קְּ

של קו המים החולי. נראה כי 

התגבעות זו חצצה בין אגניהם 

 

 אפיק הנחל ברצועת הליחוך נמשך —. נחל דליה סמוך לשפכו 1.41תמונה 
 מנדלסון,‘ )צילום: ע בין רכס הגבב האחורי לחוליות בעורף החוף

 (5244452224בתוך אתר טבע ונופים בישראל,  

 

 לכבוד ביקור 14.4-. דרך רומית, ששופרה על ידי התורכים ב.1.4תמונה 
 הקיסר הגרמני בארץ, נקטעה והוצפה. למעלה: מבט צפונה; למטה:

 (1141452224מבט אל הדרך מהמפרץ מדרום לדור )
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 המקומיים )מערבית לרכס מגדים( של נחל תנינים בדרום ונחל דליה בצפון. 

הרציפות החולית של קו המים לאורכו של חוף כבארה מופרעת על ידי 

ק"מ מדרום לחורבות הכפר טנטורה  4-, כ11145גבעת כורכר נמוכה בקו רוחב 

על דמיון רב לראשו של צפע, -. גבעה זו )שיש בה במבט 11122בקו רוחב  

תמונה   –“  גבעת צפעונית”א', לקרוא לה 4486ומכיון שאין לה שם הציע פרת, 

מ' מעט מזרחה יותר(,   452-( מתחברת באוכף נמוך עם גבעת כורכר כ 4148

מ'. את שתי הגבעות אפשר לראות כשרידים דרומיים של רכס   8-שגובהה כ 

דור, אשר שב ונוגע בחוף או של רכס רוחב מקומי, המתמשך צפונה בתוך 

מרזבת כבארה. בחלקו המערבי של גבנון כורכר חופי זה מצוי קטע של דרך 

 4848-רומית, הנמשכת מגשר נחל תנינים, אשר גם אותה הכשירו התורכים ב 

לקראת ביקורו של הקיסר וילהלם השני ופמלייתו בארץ. מאז, עם נסיגת קו 

המים, הוצפו חלקים נכבדים של הדרך הזו, וכיום היא נקטעת על ידי המפרץ 

 (41444; תמונה 244החולי מדרום לדור, מול איי דור )פרק 

מ'(, והסוללה   322-422החוף בין תל תנינים לגבעת צפעונית חולי ורחב ) 

מ'(, הנמשכת מנחל תנינים עד גבעת צפעונית,   3של בֵרכות הדגים )גובה עד  

מ'(, שנצברו לאורך שורות עצים   1-245כמו גם החוליות החזיתיות )גובה  

(, 5416נטועים בעורף החוף שבין גבעת צפעונית ובית ההארחה דור )תמונה  

 חוסמות למעשה את קו הסערות.

כפר הדייגים   4418בחוף דור שבין גבעת צפעונית ותל דור שכן עד שנת  

הערבי טנטורה, אשר נוסד בתקופה העות'מאנית. נמל טנטורה הקטן הורחב 

בימיו של דאהר אל עומר, שליטה בפועל של ארץ ישראל,  48-באמצע המאה ה

עד   64144244וִשמש ליצוא כותנה לאירופה. בזמן מסע נפוליאון בארץ ישראל )

( שמשה טנטורה כבסיס אספקה לצבאו, שבו הוא הקים בית חולים 414644244

לפצועים ולחולים של צבאו. בעת נסיגתו אחרי כשלון המצור על עכו חנה  

 –(, ושם נאלץ להותיר חלק נכבד מנשקו  12-144544244הצבא בטנטורה ) 

תותחי המצור הכבדים ופגזיהם נקברו בחולות וכלי נשק קלים יותר שוקעו בים 

(Cvikel, 2005, 2009; Cvikel and Goren, 2008; Cvikel et al., 2008) 4   נמל

ליצוא אבטיחים בדומה   44-הסירות הקטן של הכפר ִשמש בסוף המאה ה 

  4(4142למעגן מכמורת )פרק 

רכש הברון רוטשילד קרקעות מצפון לטנטורה במטרה להקים   4844-ב 

עליהם מרכז פיתוח של ענף הגפן והיין, אך ההתיישבות נכשלה בשל תחלואת 

כדי   4841-מלריה, שמקורה היה בבצות שמסביב. המזגגה, שהוקמה במקום ב 

לייצר בקבוקי זכוכית עבור יקבי האזור, ננטשה משום שהתברר כי החול 

 במקום אינו מתאים לייצור זכוכית. 

אחרי נטישת טנטורה במלחמת העצמאות הוקם על חלק מחורבותיה         

מושב דור, ועל חוף הלגונה נבנה כפר נופש. מצפון למושב דור   4414-ב 

קומתי נאה בנוי -מבנה אבן דו   –התיישב קיבוץ נחשולים. המזגגה הישנה  

נותרה בלב הקיבוץ ומשמשת  –מאבני המקום המוקף בעצי אקליפטוס עבותים 

שבו מוצגים ממצאים ארכיאולוגיים מתל דור ומקרקעית “, מוזיאון המזגגה”כ 

 הים הסמוכה.

 

 הבונים-דור. חוף 1.44תמונה 
 (14..524141“, אופק”א: “)תצ

 טפת

 דור

 שחפית

 חופמי

 גבעת
 צפעונית

 גבעת
 התפר

 דור
בליט
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 הבונים-. חוף דור4145

ק"מ בין קווי רוחב   145-(, מתמשך לאורך כ 4446הסלעי, המכונה חוף המפרצים )להב ושות',  הבונים  -חוף דור 

המים, המפותל מאוד בקטע (. קו 41444-ו 4148תמונות מ' מדרום למוצא נקז הבונים( ) 122-)כ 11812-)אי טפת( ו 11325

מֹות סלע וכפים, שלאורכם מזקפי סלע,  דָּ גות של כורכר, היוצרות סדרת מפרצים סלעיים וביניהם קְּ מות ונסָּ זה, עשוי קדָּ

א'         05465  05461  5464מפרצי יתד, צנירים, טבלאות גידוד, נקרות, נקיקים, קשתות, מערות, גומחות וארובות )תמונות  

מ', המשתרעת מצפון לחורבות דור סמוך לקו המים וקיבוץ נחשולים  522-122(. רצועת החוף, שרוחבה 5422עד  5466-ו 

(, ורצועת הים שלאורכה, הכוללת 11825ק"מ עד לחוף מושב הבונים )קו רוחב   145-( לאורך כ11515ממזרח )קו רוחב 

 את האיים שמול החוף, הן שמורות טבע.

בשורה של שרטונות ואיים )חופמי, טפת, דור ושחפית  11311רכס דור העובר בים מול חוף כבארה נחשף בקו רוחב 

חוף ” מ' )הצפוניים( מהחוף, ופוגע ביבשה מול בית ההארחה    422מ' )הדרומיים( עד    122מדרום לצפון(, המרוחקים  

הבונים, משתרעת -שמורת חוף דור, או בשמה האחר שמורת דור (4 41441-ו 041444 4148)תמונות  11132בקו רוחב “ דור

אי אפשר לציין רגולרי  -אי הבונים. בקו החוף המפורץ וה -הקילומטרים של חזיתו המפורצת של קטע חוף דור 145אורך ל 

צורות או כיוונים שולטים, פרט לכך שחופים של מפרצים סהרוניים )שמפתחם צר מחופם( נוטים ליצור חגורת חול 

 קשתית.

רוחבה של הרצועה המפורצת, 

כלומר, המרחק שבין הקצה המערבי 

מות והקצה המזרחי של  של הקדָּ

מ'   322-הנסגות )המפרצים(, הוא כ 

בדרום וצפון הקטע, ומעט פחות   

מ'( באמצעה. לאורך הקטע   152-)כ 

אלמנטים   35-32-הסלעי מופיעים כ 

מפרציים. רובם מפרצים משניים 

ומיעוטם קשתות קעורות ראשוניות. 

 –מקומם של המפרצים נראה מקרי  

הוא עוקב אחרי מקריות הסידוק 

י                 ר ח א ו ס  כ ר ה ל  ש ה  צ ו ח ה

דות הפטרוגרפית של -אי  האחי

 –הכורכר )חוזק וקשיות הסלע  

התנגדותו לגידוד(, ומושפע מגובה 

מדרגת החוף והעוצמה של תהליכי 

 (541444הגידוד והמיסוס )פרק 

על פי   –מזקפי החוף נמוכים  

מ' )תמונה   3-4-רוב לא יותר מ 

מֹות ובעורף מזקפי    –(  5464 דָּ הקְּ

גבנוני כורכר, שרום שיאיהן בין      

מ'. על במת הכורכר גדלים   41-ל   1

בדלילות צמחים עמידים לרוח 

ולרסס של מי ים מלוחים, כגון 

מון ימי )תמונה   ב'(, 41442קריתָּ

 

 הבונים:-. טבלת גידוד מורמת בחוף הסלעי של שמורת דור1.412תמונה 
 חוף )בתמונה הפנימית( -)א( מדרגת גידוד מורמת מחופה בשרידים של אבן

 (; )ב( מכתש מיסוס פוסילי גדול במדרגת גידוד מורמת.1.4124522)חוף הבונים, 
 (1.4124522.4הבונים, -)שמורת דור

  קריתמון

 ימי

 ב

 א



144 

עדעד רותמי, נר הלילה החופי, חבלבל החוף, חבצלת החוף 

    54144ולבנונית ימית, אשר נאחזים בסדקי הסלעים )פרקים  

(. הצמחיה הזו גדלה על משטחי הגידוד עד שפת 444-ו 

המזקפים )קו הגאות(. לאורך בסיס רובם של מזקפי החוף 

התחתרו צנירים בולטים, וכאמור לעיל, הם חגורים 

( 5461מ' )תמונה    32-42בטבלאות גידוד בנות זמננו ברוחב  

ד                     ע ם  י מ י  ק מ ו ע ב ת  ו ע ו ב ט ת  ו ג ר ד מ ל  ש ם  י ד י ר ש ב ו

; 4483; סנה וקליין,  4484; סנה, 04486 4422מ' )מיכלסון,  5

(. הטבלאות רחבות בייחוד מול 54144( )פרק 4444ניר וגלילי, 

מפרצים ופתחות במזקפי החוף. טבלאות הגידוד הפונות 

מערב, -דרומה לעבר גלי סערות, המגיעים מדרום ומדרום 

שפונות צפונה מ'( מאלה    32-15בדרך כלל רחבות יותר ) 

. טבלה מורמת (Schattner, 1967)מ'(    45מערבה )עד -וצפון

חוף והיא טרשית -)מדרגת גידוד(, שעליה שרידי אבן 

ה                   וב בג ם  רבי ת  מו מקו רת ב כ י נ  , תר ו י ב ת  תש כ ו וממ

(. משטחים גבוהים יותר, היוצרים את 41442מ' )תמונה    3-1

גב הרכס, נראים כמעוצבי גידוד ולא כרכסים איאוליים, 

הדק בחול מנושב מונעים אבחון נוסף. אולם הבליה והכיסוי 

שכבת חול דקה מכסה רק את החופים של מפרצים החודרים 

 עמוק אל היבשה ואשר פתחם צר. 

מ'(, הנמשכות   4חוף רעפיים עבים )עד  -בחופים החוליים שרועות רצועות רחבות )מספר מטרים( של דרגשי אבן 

החוף -לעתים לאורך עשרות מטרים, אשר מונחות על תשתית כורכר. חלקן מכוסה חול רוב ימות השנה. חלק מגושי אבן 

חיים הגדולים )עד   וָּ מ"ר(, שניתקו מדרגשיהם, הושלכו על ידי גלים של סערות חורף חזקות במעלה החוף, מעבר   4ַהלְּ

 לחזיתו הזקופה. 

, 11118-)אי דור( ו   11383וקיבוץ נחשולים, בין קווי הרוחב  “  חוף דור ” בחזית חופי הקיט של בית ההארחה  

מ', בין קו המים לבין האיים דור   122-422מ' ורוחבה    122שאורכה  “(,  מפרץ הלגונה )” משתרעת לגונה חולית רדודה  

ג' מול נחשולים והאי חופמי  -ק"מ בין קדמת ִחרבת אל   4-ושחפית )כ  (. הלגונה 41441-ו   041444  4148תמונות    –בּורְּ

מ'. איים אלה, כמו גם האיים חופמי וטפת מדרומם )מול צפון חוף כבארה(,  5-מעמיקה בהדרגה כלפי דרום עד לעומק כ

הם גדמי כורכר חצובים ביותר, 

וגובה הנישא שבהם, אי חופמי,    

מ'. בצפון הלגונה, בקו רוחב   6-כ 

ַמת סלע שרוחבה עד 11115 דָּ , קְּ

מ'. יתכן   152-מ' ובליטתה כ   122

 והיא אי מחובר בֹשרטום. 

וקדמת הסלע  זו  בין קדמה 

 11164מ'( בקו רוחב    41הגבוהה ) 

ל  א רֵבת  ִח' ו  א ר  דו ל  ( -)ת ' ג בּורְּ

מפרץ ” (, נמצא  41441)תמונה  

)שמקור שמו בטורים של “  הרציף 

 . לגונת דור )מקור לא ידוע מתוך המרשתת(.1.411תמונה 
 

 “(.ויקישיתוף”, בתוך אתר 1.45ענבר, ‘ . תל דור )צילום: מ1.415תמונה 

 

 תל דור

 אי שחפית

 אי דור

 רבת'ח
 בורג'-אל

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/PikiWiki_Israel_3628_Tel_Dors_shoreline.JPG
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מה, אשר   , שימשו כרציפי פריקה וטעינה של העיר דור; שם 4422לדעת רבן,  גושי אבן מסותתים גדולים בשורש הקדָּ

מ' )אף הוא חלק מחוף הרחצה של   122-מ' וחדירתו כ   462-, שמפתחו כ מפרץ קשתי מושלם   –אחר: המפרץ הדרומי(  

 קיבוץ נחשולים(.

תמונות שלושה מפרצים קטנים )   –  11513-ו   11163קטע הרכס שבין קווי הרוחב    –לאורך חוף בליטת דור הסלעי  

על שם    Raban, 1985)–“  מפרץ האהבה ” )או  “  מפרץ המספנה ”   –במפרצים והגדול שבהם  (. הצפוני  41444-ו   4148

. המפרץ קשתי וחופו ַמתווה 11521-ו   11144שוכן במרכז בליטת דור, בין קווי הרוחב    –מתקני הנמל החצובים בחופו  

מ' )עמוק מיתר המפרצים בחוף            5מ' ליבשה, עומקו המרבי    62-מ', הוא חודר כ   422-חצי מעגל. רוחב מפתחו כ 

הבונים( ובחופו הצטבר כיסוי דק של חול. אי סלעי מול פתחו, אשר משמש כשובר גלים, מותיר שתי כניסות ימיות -דור

 אל המפרץ.

דונם שטחה, נבנתה על במת כורכר מאורכת, שריד לקטע גבוה באגפו המזרחי  22-לתקופותיה, כ העיר דור )או ֹדאר(

(. חורבות 41441-ו   5464מ' מעל פני הים )תמונות    41של רכס דור. הבמה היתה במקורה גבוהה יותר, ויושרה עד רום  

, מכסות כליל את במת הכורכר. המזקף הסלעי בצד הים של התל ואיי דור חצובים ביותר: מתקני 4143העיר, כיום תל דור

 ומתקני מלאכות ותעשיה. 4141נמל, תעלות, בורות לקליטת מי נגר, בֵרכות לגידול ואחסון דגים )פיסקינות(

(, וממצאיה b4445)   Raban-א'( ו 4441דור העתיקה נחקרה ותוארה בהרחבה על ידי חוקרים רבים, ובייחוד שטרן ) 

(, רווה b4445) Raban נחקרו ותוארו על ידי –מבנים מוצפים ומספר גדול של ספינות טבועות ומטעניהן  –מימיים -התת

( ורבים אחרים. בזכות חופה המפורץ והמוגן בשרטונות 1244)   Kahanov and Cvikel(0  1224(, גלילי ) 4443וקינגסלי ) 

ואיים היתה דור אחד המעגנים הטבעיים המועטים בחופי הארץ שהציע לכלי שיט עגינה בטוחה, והיא התפתחה למרכז 

ג'(. כבר בתקופת 4483פעיל של יבוא ויצוא סחורות על אף העדר עורף חקלאי וקשיי הגישה אליה מפנים הארץ )רבן,  

הברונזה המאוחרת היתה דור מרכז לעיבוד מתכת, ובימי פריחתה היתה מרכז תעשייתי לייצור כלי חרס )רווה וקינגסלי, 

( וצבע ארגמן, הפקת מלח וחציבת אבן. בין סחורות היבוא בולטים כלי חרס מכל ארצות הים התיכון ויצואה כלל 4441

אריגים וסחורות מֲעבר מהמזרח, אשר הגיעו בדרכי השיירות. דור ישבה על דרך השיט לאורך חופי ארץ ישראל, 

נחל תות -והתחברה אל דרכי היבשה בין דרום וצפון, ומהם אל פנים הארץ )דרך נחל עירון למגידו, ודרך נחל דליה 

 ליקנעם(.

מפרץ ” דור נוסדה לראשונה על ידי יורדי ים פניקיים בתקופת הברונזה התיכונה ב'. המעגנה שלהם היתה ב 

חוף, -לשון ים מקבילת   –(  1224גלילי,    –“  הלגונה הדרומית ; ” 1222רבן,    –“ לגונת טנטורה ”)שמות אחרים: “ הלגונה

 (4 41441-ו 041444 4148המציפה את חלקה המערבי של מרזבת דור ומוגנת בשורת האיים חופמי, דור ושחפית )תמונות 

ומאמרים נוספים( עמד מפלס הים בתקופה זו ברום נמוך מעט מזה הנוכחי. שלושת האיים  1222ב', 4483לדעת רבן )

של היום היה לגונה אמתית, מופרדת מן הים. לדעתו הים פלש גם כן אל “ מפרץ הלגונה”היו )כמעט( מחוברים ביניהם ו

עדיין לא היה “  מפרץ הלגונה ” בורג' ותל דור, שבתקופה זו ִפתחה הפונה אל צפון  -מרזבת דור בעורפם של ִח'רבת אל 

אי המתמשך -( כחצי 4113/1111בורג' )נ"צ -סתום, ויצר לגונה מוארכת מפותלת ורדודה, שהותירה את בליטת ִחרבת אל

(. רבן סבר שלגונה עורפית זו היתה חלק ממערך הנמלים של דור 41441-ו   041444  4148ב',  -א' 1416דרומה )תמונות  

 (143414השוקע )פרק -הפניקית ושמשה כמעגן בטוח לספינות הפניקים רדודות

לחופי ארץ כנען ונאחזו גם בדור הפניקית. תאורי מסע מצריים מספרים “ גויי הים”לפנה"ס בֵקרוב פלשו  4422בשנת 

(. בתקופת הברזל היתה דור עיר נמל 62: מפה  04421  131-ו   52:  4461)אהרוני,  “  סקל ” או ה “  תכר ” כי בדור ישבו ה 

מבוצרת בממלכת שלמה, שעמדה גם בימי אחאב. העיר דור שגשגה בזכות סחרה הימי, אך מתקני נמליה בתקופת הברזל 
_________________________ 

שלפיהם העיר , (Tabula Peutingeriana)זיהויו של תל דור עם העיר העתיקה דור נסמך על מקורות יווניים ולטיניים ועל מפת פויטינגר   74.8
 78-או ה   77-ק"מ צפונית לקיסריה. מפת פויטינגר היא מפת הדרכים והמחוזות של האימפריה הרומית, אשר הועתקה במאה ה  77-נמצאת כ

(. היא 7041-7440, שלא שרדה. המפה נקראת על שם בעליה, קונרד פויטינגר, אוסף העתיקות הגרמני )8-מהמפה המקורית, כנראה מהמאה ה
 ).(http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe00.htmlכיום בספריה הלאומית של אוסטריה בוינה נמצאת 

הן אגנים חצובים באבן או בנויים מאבן בגדלים שונים, שרצפתם מתחת למפלס פני הים וקירותיהם מעליו, אשר   (piscinas)פיסקינות 74.4
שמשו בתקופות קדומות לגידול דגי ים ואחסנתם עד למכירתם. הן מוכרות סביב כל אגן הים התיכון. הפיסקינות בישראל תוארו בפרוט על 

יר )  (. 7888ידי ו' ְשפִּ
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), Haggi   )2006להשערת    4 (Raban, 1995a: 351)לפנה"ס( מעולם לא נתגלו    4-ב' )המחצית הראשונה של האלף ה 

ק"מ בלבד מצפון לדור, נבנה כדי   14-בתקופה זו נתרדדו ונסתמו מוצאי לגונת דור, ונמל עתלית הפניקי, המרוחק כ 

 ב'(. 4441לפנה"ס היתה העיר למרכז הפחווה )המחוז( 'דורו' של המנהלה האשורית )שטרן,  234לשרתה. אחרי 

לפנה"ס היתה כנראה נטושה.   632ל    652בתקופה שלטון אשור ויורשותיה ירדה דור פלאים מגדולתה, ובין השנים  

לפנה"ס( כעיר חדשה  182אבל בתקופה הפרסית, כאשר שבה וניתנה לניהולם של מלכי צידון הפניקים, נבנתה )בסביבות 

אשר יחד “(,  מפרץ המספנה ” ו “  מפרץ הרציף )” ובצורה עם שני נמלים, שנחצבו בחוף הסלעי מצפון לתל ומדרומו  

(. דור התרחבה מאוד ושגשגה בתקופה ההלניסטית, 41444-ו   4148העניקו לספינות מחסה מכל כיווני הרוח )תמונות  

בראשית התקופה הרומית שוב ירדה דור   א', ב'(. 04441  04482  4484והוקפה בחומה עבה וחזקה עם מגדלים )שטרן,  

ה של עליית קיסריה, אך התאוששה בסוף המאה ה  לסה"נ. העיר הכפילה את   1-או ראשית המאה ה   4-מגדולתה בִצלָּ

שטחה והתפשטה ממרגלות התל מזרחה וצפונה, נבנו בה מבני ציבור רבים, בהם מקדשים, בית מרחץ, תיאטרון ומתקני 

( נבנו 4484סנה,    –“ מפרץ המעגן ” )או  “  המפרץ הצפוני ” תעשיה, ורחובותיה רוצפו. הנמל הורחב, ובחלקו הדרומי של  

 (4 4484רציף ארוך עם אבני קשירה ובניינים מונומנטאליים עם עמודי שיש )רווה,  –מתקני נמל חדשים 

על הגבול בין המחוזות פלסטינה פרימה   –בתקופה הביזנטית שוב פרחו ערי החוף של ארץ ישראל וסוריה, ודור  

תפקדה כצומת מסחר בין מצרים וצפון אפריקה לסוריה ואנטוליה, כתחנה על נתיב עולי הרגל הנוצרים   –ופניקיה  

מזרחי של התל, אשר בראשו היתה עמדת תצפית צבאית -לירושלים וכנמל דיג. דור הביזנטית שכנה על מדרונו הצפון 

(, ובה מבנים ללינה ומתקנים לשרות קבוצות גדולות של צליינים 41165/11165בלבד ולמרגלותיו כנסיה גדולה )נ"צ  

  Dauphin, 1979(4; 04481 4482)דופין, 

 (,.Berg et alהעליון   את מימיה שאבה דור מבארות שנחפרו כבר בתקופת הברזל המוקדמת אל אקוות המים בכורכר 

הביזנטית מים מבחוץ דרך שתי אמות מים ארוכות. אמת המים הדרומית משכה כנראה  . נוסף על אלה ִקבלה דור2002)

ק"מ בשולו המערבי של רכס מגדים עד לאזור   141-מים ממאגר תנינים והובילה אותם צפונה בתעלה חצובה לאורך כ 

( 418624/4112142ג'(. אמת נחל דליה הובילה מים בתעלה חצובה מעין תות )עין טאטא, נ"צ 434343הנמל של דור )פרק 

ושורה של מעיינות, שנבעו באפיקו של נחל דליה, חצתה את המרזבה המזרחית בסף הכרמל על מבנה קשתות, פנתה 

צפונה לאורך רכס מגדים ושוב מערבה דרך מרזבת דור אל העיר, ונסתיימה במתקן לחלוקת המים, שנבנה סמוך לשער 

ג 4484; פלג,  4485העיר הדרומי )פלג ופורת,   סבורים שאמת נחל דליה נבנתה    (Berg et al., 2002)ושותפיו   ב'(. ֶברְּ

  .3-שנה עד למחצית המאה ה 422-לסה"נ ופעלה במשך כ 452-422בשנים 

בתקופה המוסלמית הקדומה ננטשה דור וחדלה להתקיים. כובשיה הצלבנים הקימו נמל דייגים ומצודת תצפית  

, על שם משפחת אצילים צרפתית (Castellum Merle  “ מצד השחפים ” –מערבית  -קטנה בגבעת העיר הדרומית 

ג', היינו חורבת המגדל(    שהתיישבה במקום, אשר לימים נקרא  ֵבת אל בּורְּ כחלק מביצוריהם על חוף הים   –בערבית ִח'רְּ

. מגדל תצפית גבוה, שבנו העות'מאנים 43-. המצד ננטש אחרי הכיבוש הממלוכי במהלך המאה ה4145בין קיסריה לעתלית

כאמור לעיל, מפרץ טנטורה ומעגניו שמשו את צבא נפוליאון   א'(. 4441)שטרן,    44-סמוך למצד, שרד עד סוף המאה ה

 (4 4141כבסיס אספקה וקשר וכבית חולים זמני לפצועיו )פרק  4244-בעת המצור על עכו ב

כיום נותרו מעגניה הטבעיים של דור בערך כפי שהיו טרם בניית נמליה. נותרו צלקות חציבה רבות בכורכר  

ִשים  ומתקני נמל אחרים, ששמשו לבניית ספינות ו/או    (slipways)הקרבונטי הקשה, אשר היו חלק מכולאי גלים, ִממְּ

ג'(, נבנו כנראה 04483 4422(. מבנים גדולים אחרים בקו המים, שנחשבו בעבר למתקני נמל )רבן, 1224לִתחזוקן )גלילי, 

מ' )עומק מים   4-מ'( על קרקע חרסיתי ממוצא יבשתי, בעומק כ  35-42-למטרות אחרות. כך, למשל, רצפת אבן רחבה )כ

 בבניית  מ'( ערוכות   1-כ   שאינו מאפשר עגינה או גישה לאניות( מדרום לתל דור, העשויה אבני גזית גדולות )אורך 

אשר נחשבה כרציף לעגינה או משטח לנחיתת כלי שיט, נועדה כנראה לשמש יסוד לקיר תמך או למבנה   0 4148ראשים 

 (12244מונומנטאלי כלשהו )גלילי, 
_________________________ 

לסה"נ מתחת לסוללת המצד מאידך  78-וגילוי של מטמון חרסים מגיל אמצע המאה הלסה"נ מחד גיסא  77-העדרם של חפצים מהמאה ה 74.0
 הצלבני. Castellum Merleגיסא מטילים ספק בזיהוי המצד עם 
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שני   11515-ו   11513מופיעים בין קווי הרוחב    –היא במת הכורכר שעליה חורבות העיר דור    –מצפון לבליטת דור  

המפרץ ” מפרצים קשתיים רחבים, זה בהמשכו של זה, עם רצועות חוף חוליות. אורך המפרץ הכפול, המכונה  

(. גם מפרץ זה מוגן ממערבו על 41444-ו 4148מ' )תמונות  322-(, כ4484)סנה, “ מפרץ המעגן”( או 4422)רבן, “ הצפוני

מ'( וחסום   1-פתחים ימיים, אשר הדרומי שבהם חצוב, אך הוא רדוד )כ   3ידי איים ושרטונות גדולים, המותירים בו  

במשברים כאשר הים גלי. המפרץ קולט לתוכו את נקז הבֵרכות של קיבוץ נחשולים הסמוך, שלפתחו הצטברו החולות 

 שהוא מנקז, ויצרו, ככל הנראה, את לשון היבשה המפרידה בין שני המפרצים. 

הבונים מצויות המחצבות של אבן הבניין של -מצפון למפרץ הצפוני, לאורך כל הרכס של גבעות הכורכר שלחוף דור

העיר דור. למרביתן פתח יציאה כלפי הים בלבד, אשר שימש להטענת האבנים החצובות על רפסודות, שהשיטו אותן 

 (4 4422ליעדיהן )רבן, 

ַמת הסלע החדודית בקו רוחב   דָּ מ' הימה, חג קו החוף לאורך קשת קעורה, שאורך   422-, המזדקרת כ 11515מקְּ

מת סלע רחבה )כ  412מיתרה  (. לחופי המפרץ 11622מ', סוגרתה )קו רוחב    422-מ'(, אף היא באורך כ   62-מ', אשר קדָּ

מות האלה )מפרץ א'    –חוף הרחבים ביותר בקטע חוף זה  -( נחשפים דרגשי אבן 4148תמונה    –החולי הכלוא בין הקדָּ

מ'( של חופו הקשתי של המפרץ. על הקדמה   12מ' והם נמשכים לאורך קטעים ארוכים )עד   2-מ', רוחבם כ 4עוביָּם עד 

(, אשר בחזיתה הפונה לים הותירו החוצבים קיר כורכר גבוה )עד   41443הצפונית מצויה מחצבה עתיקה גדולה )תמונה  

מה זו מופרדת על ידי מפרץ דמוי   3 ח    11568יתד בקו רוחב  -מ'( להגנה מהצפת הים. קדָּ תָּ מ'(   52מ', חדירה    15)ִמפְּ

מ' לים. בליטה זו וקרן סלע צרה בקו   82מ', המזדקרת    442(, שרוחבה  11582-ו   11568מבליטת סלע )בין קווי רוחב  

 162מפתח  –מערב, סוגרות על מפרץ קשתי קעור )מפרץ ב' -מ'(, הפונה לדרום 82מ', בליטה  32-12)רוחב  11626רוחב 

מ'(. מפרץ ג', שצורתו כשל   32מ', חדירה עד    52-42מ'(, שלאורך חופו חמישה מפרצים קטנים )רוחב    82מ', חדירה  

מ'(, לכוד   452  –בסיסו של המשולש    –מ' ורוחב חופו הפנימי    52מ', מפתח    452משולש נטוי מערבה על צדו )חדירה  

מ'(. הבליטה   22-62מ'( ובמרכזו גבעה עגולה )קוטר  12בין קרן הסלע הזו ובליטת סלע בדמות חצי אי קטן, שמצרו צר )

קעורה רגולרית  -אי (. מצפון לבליטה זו מתחילה עוד קשת  11612מערב )קו רוחב  -מ' לים בכיוון דרום   412מזדקרת  

, וממנה 11645מ' עד לבליטה חדודית עם שרטון בולט מדרומה בקו רוחב    232ורחבה )מפרץ ד'(, הנמשכת לאורך  

מ'(. המפרץ המרכזי )קו רוחב   62-, חודר כ 11682מ'; הגדול שבהם, בקו רוחב    32-42מפרצים )חדירה    8צומחים  

מ' )בין קווי רוחב   222( הוא עמק תלוי ממוצא קרסטי. מתארו של מפרץ ה' הוא כשל קשת קעורה, שמפתחה  11613

מ'( חוצה את הרכס   432מ', חדירה    62מפרצים משניים, שהפנימי בהם )מפתח    5-(, וממנה צומחים כ 11258-ו   11644

מ', בליטה   322)רוחב    11225-ו   11215ונפתח אל מרזבת דור. את הקשת הזו סוגרת קדמת סלע מפורצת בין קווי רוחב  

( עמק תלוי שני, אשר מקורו גם הוא, ככל הנראה, במיסוס קרסטי. מיד מצפונה 11261מ'(, שבמרכזה )קו רוחב    122

מ' ליבשה בזוג אונות. מצפונו קדמת   122מ' וחדירתו    462(, שמפתחו  11421-ו   11225מופיע מפרץ ו' )בין קווי רוחב  

 (1141452254עתיקה מצפון לדור: מבט מזרחה אל פנים המחצבה משוליה בקו המים ). מחצבה 1.411תמונה 
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מ'(, אשר במרכזה )קו רוחב   4מ', שיא    112מ', בליטה    322)רוחב   11812-ו 11242סלע מלבנית גדולה בין קווי הרוחב 

מה זו, המכונה גבעת התפר )להב ושות',   52מ', חדירה  42( מפרץ מלבני )פתח 11825 (, היא קצהו הצפוני 4446מ'(. קדָּ

 הבונים הסלעי.-של קטע חוף דור

 

 . חוף נאמי4146

מזרח( מקביל לרכס הכורכר, שאורכו         -42-חוף נאמי הוא קטע חוף חולי עם קו מים ישר )כיוון ממוצע צפון 

עד מעט דרומה לבית ההבראה לשעבר   11812הבונים הסלעי בקו רוחב  -ק"מ, הנמשך מגבעת התפר בקצה חוף דור 345

מ' מגבעת התפר   40362קטעו הדרומי של חוף נאמי, הנמשך לאורך    –. חוף הֵנץ  13461של קיבוץ נוה ים בקו רוחב  

מ' מזרחה יחסית לקטעו הצפוני )חוף נוה ים( ויוצר מעין מפרץ רדוד ורחב. בחוף  412-442מוסט  –בדרום עד תל נאמי 

איי כורכר סגלגלים קטנים )שרידים של רכס דור המגודד שהוצף(, המחוברים לחוף   –נוה ים ארבעה חצאי איים  

(. לכל אורך חוף נאמי אין 41441מ' הימה )תמונה    122-בשרטומות קטנים. תל נאמי, הדרומי והגדול שבהם, מזדקר כ 

מ' מזרחה מקו המים הממוצע. על פי רוב, עובי החול ברצועת הליחוך הו           82-מזקפי חוף. קו הסערות מגיע עד כ 

(. 1544141224כספא, מידע בע"פ,  -; י' טור Marcus, 1991  –מ'    3-145-מ', אך במקומות אחדים הוא מגיע ל   445-245

מ' רוחבה, מפרידה בין מרזבת דור לבין רצועת הליחוך. גובה   412-רצועה דקה של חולות מנושבים )חוליות(, כ 

 11862מ'. בין קו רוחב    8עד    –מ', ואלה שבעורפו של חוף נוה ים גבוהות יותר    3-1החוליות בעורפו של חוף ֵנץ עד  

( תפוסה המרזבה על ידי בֵרכות דגים, ובין אלה ורצועת הליחוך מפרידה 13262לבין מוצא נחל המערות )קו רוחב  

 סוללה מלאכותית.

רצועת הליחוך נתונה לתנודות חול מסוימות, בעיקר בִצדם החסוי )שהוא, כמו בכל החוף הישראלי, ִצדם הצפוני( של 

גבנוני חוף כורכריים אחדים, המפסיקים את רציפותו של קו המים החולי )ראו להלן(. מסיבה זו מוסטות תעלות הניקוז, 

מות. מרבית הנקזים הם מלאכותיים  היוצאות באזור זה לכיוון דרום, והן יוצאות אל הים בצדיהם של הגבנונים והקדָּ

נים המישור החופי אל רצועת החוף החולית:  וזמניים, והם קשורים למשק בֵרכות הדגים. שני נקזים קבועים מגיעים מפְּ

תעלה מלאכותית, הנמשכת ממוצא נחל מהר"ל במרגלות הכרמל, אשר חוצה את רכס מגדים מצפון   –נקז הבונים  

( ועוברת דרך פער בקטעו הדרומי של רכס עתלית, ונחל המערות, שאחר מהלכו ניתן 11461למחצבות הבונים )קו רוחב 

ֵרייך, אשר יוצר שלולית של קבע בעורפה של רצועת הליחוך בקו רוחב  לעקוב עד פרצה ברכס מגדים, דרומית לשייח' בֻּ

 . כל הנקזים יוצאים הימה בצורת נביעה עילית על פני רצועת הליחוך ללא הטבעת חותם מורפולוגי. 13221

בחורף נוצרת בין קו הסערות לקו המים שורה רצופה של רכסי גבב נמוכים. אלה אוגרים שלוליות של מי בֵרכות, 

 וקובעים במידה רבה את מקום נביעתם של מים אלה אל רצועת הליחוך.

' שלד של ספינת דיג 4462-, מוטל על החוף מאמצע שנות ה 11852קרוב לקצהו הדרומי של חוף נאמי, בקו רוחב  

מ' )עומקו של מצע הכורכר( ַבחול, שהצטבר במפרץ הקטן   3-1ד'(. הספינה נקברה עד לעומק  541שנטרפה )תמונה  

מערב(. מקום קו המים ועובי החול, הקובר את שלד -מצפון לגבעת התפר ובשפך נקז הבונים )על ידי גלים מצפון 

 הספינה, משתנים תדיר עם חילופי עונות השנה. 

בחלקה הצפוני של מרזבת חוף נאמי המוצפת במערבה, מתל נאמי עד מפרץ חוף הרחצה של נוה ים, מכסה מעטה 

ִמית המאוחרת דק של חול שכבה   עבה של קרקע חרסית בצתית, אשר עליו הוקמו יישובים מהתקופה הניאוליתית הֶקרָּ

ק"מ מערבה מקו החוף הנוכחי   4-שנה קדום להיום(, המשתרעים עד כ   50222-20822עד ראשית התקופה הכלקוליתית )

(Galili et al., 2004)    את החוף, חשפה יישוב גדול   41-464444468-מערבית כבדה, שפקדה ב -(. סערה דרום 14341)פרק

מ'( לקו   32מ', רובו ממערב )עד    52-מ' ורוחב כ 422-על פני רצועת חוף באורך כמתקופה זו מדרום לנוה ים, שהשתרע 

. רוחות קדים Wreschner, 1977a, 1983; Raban, 1983);  4428; רונן ועולמי,  4424המים כיום )פראוסניץ ּוֶורשנר,  

ימים רצופים אחרי הסערה, הסיגו את מי הים מערבה ומנעו את הצפת הכפר, שנשאר   5מזרחיות, אשר נשבו במשך  

יום. שרידי היישוב נחשפים מעת לעת בתנאים מטאורולוגיים   12חשוף )מכיסוי חול, אך מוצף במים רדודים( במשך  
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Galiמתאימים   l i  and Rosen, (

2011) 2010,
 (14114)תמונה  4146

שלושה גבנוני חוף כורכריים 

מפסיקים את רציפותו של קו המים 

ל               ו ד ג ן  ו נ ב ג  : ר ש י ה י  ל ו ח ה

מ'( ומפורץ בקו רוחב   452-)כ 

ע 11462 , הוא תל נאמי, המגי

(; גבנון 41441מ' )תמונה  41לגובה 

)נ"צ מ'    62-כורכר עגול, שקוטרו כ 

, המגיע לגובה  ( 413352/114562

מ', וסביבו טבלת גידוד; וגבנון   2

מ' בקו   1דומה בממדיו בגובה  

, החגור בטבלת גידוד 13262רוחב 

רחבה, שבצדו הצפוני נשפך נחל 

המערות אל הים. סופו של החוף 

 (4 13414מערבה בדרום נוה ים מול אי תמנון )קו רוחב -צפון

דונם, המחובר לחוף בֹשרטום קצר שמוצף בזמן   1-( משתרע על אי כורכר ששטחו כ 4133/11456תל נאמי )נ"צ  

סערה. האי, בדומה לתל דור, הוא שריד של אגפו המזרחי של רכס דור, מוקף טבלאות גידוד ושרטונות מכל עבריו 

חּום על ידי מדרגת סלע קשתית, קעורה הימה, שאורכה כ -הפונים לים. לכיוון דרום  מ', והיא סדוקה   122-מערב הוא תָּ

מ'. בתל חציבות רבות, והחורבות שעליו קבורות בחול  112-וחצובה ביותר. צלעו הצפונית קמורה כלפי צפון ואורכה כ

מנושב. היישוב הראשון בתל נאמי נוסד בתקופת הברונזה התיכונה, ננטש עד מהרה וכוסה בחול מנושב. אחרי              

 (44844שנה, בתקופת הברונזה המאוחרת שוב הוקם במקום יישוב, שהיה מבוצר בסוללת עפר הקפית )ארצי,  122-כ

מפלס מי התהום הגבוה במרזבת דור בעורף תל נאמי, בצותיה הרבות )הן נוקזו ואת מקומותיהן תופשות כיום בֵרכות 

דגים(, מים מליחים והמחסור החמור בקרקעות ראויים לעיבוד לא אפשרו קיום חקלאות רווחית. מאידך גיסא, מגוון 

חפצים עשיר ומפואר מארצות המזרח, ממצאי קרמיקה רבים מקפריסין והעולם האגאי וכלי ברונזה מיובאים, המצביעים 

, Marcus, 1991);  4441על עיסוק רב בייצורם וִמחזורם, אשר נמצאו בקברים בבית קברות גדול סמוך לתל נאמי )ארצי,  

. עם (Artzi, 1997)מעידים על כלכלה פורחת ביישוב, שהיתה מבוססת על סחר ימי עם המערב וסחר יבשתי עם המזרח  

זאת, בדומה לערי חוף רבים בארץ ישראל, לא בתל נאמי ולא בקרבתה נמצאו שרידי נמל, מעגן או אתרי עגינה )פרק 

(, כבר בתקופת הברונזה התיכונה ִהּטּו תושבי המקום את מי נחל Raban, 1987ג';  4483ב',  4483לדעת רבן )   (4 14341

המערות )שכיום נשפך אל הים בתעלה מלאכותית מצפון לתל(, אשר נקוו במרזבה המפרידה בין רכסי דור ועתלית, אל 

זרימה קבועה אל הים הפתוח, שהיה בה כדי לעכב את כניסת החול ”תעלה שנחפרה מן הים אל המרזבה. תעלה זו יצרה 

קיר בנוי מאבני גוויל גדולות, ששרידיו “.  בכיוון הנגדי ולשמור על עומק מים במידה שאפשרה עגינת כלי שיט בתעלה 

יישוב גדול   –נתגלו בצדו המזרחי של תל נאמי, היה לדעת רבן חלק מתעלת שיט שהובילה אל נמל נאמי המזרחית  

  4(Raban, 1987)מזרח לתל נאמי -מ' מדרום 222-(, כ4138/1822ששכן בעברה המזרחי של המרזבה )נ"צ 

רחובותיה   –מן התקופה הפרסית נתגלו בתל נאמי שלוש שכבות יישוב, כנראה פניקי. העיר היתה מתוכננת היטב  

הקבילו לחומת העיר, שחלקים גדולים ממנה נחשפו בחפירות. העיר, שנוהלה על ידי צידון בחסדי הפרסים, ננטשה 

לפנה"ס( ואפשר שבידי אלכסנדר מוקדון,   315לפנה"ס, אולי בידי הפרסים בעת דיכוי המרד הגדול בצידון )  1-במאה ה

 (44644שהחריב רבות מערי ארץ ישראל בדרכו למצרים )שטרן, 

חוף  –נוה ים: )א( תל נאמי )מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה . חוף .1.41תמונה 
 (14..524141“, אופק”א: “(; )ב( חצאי איים מזדקרים מן החוף )תצ.1.424522נוה ים, 

 

_________________________  
4146 

כפר גלים, תל ְחֵריז וכן בארות, מבנים, מתקנים שונים וממצאים רבים אחרים של תרבות ואדי רבה נחשפו לאחרונה לאורך חוף הכרמל 
 (. 74.4.7577)א' גלילי, מידע בע"פ,  7577בסערות החורף בשנת 
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 עתלית-. חוף נוה ים4142

מ' מערבה מחוף נאמי   322-חוף עתלית הסלעי והמפורץ מזדקר כ 

ק"מ, מדרומה של בליטת נוה ים בקו   341-שמדרומו ונמשך לאורך כ 

 13126בדרום מפרץ עתלית בקו רוחב    4-עד לאי מלח   13461רוחב  

קטעים: )א( חוף עתלית  3-(. ניתן לחלק את חוף עתלית ל41445)תמונה 

מותיו סלעיות ומפרציו על פי רוב   –דרום   דָּ קטע דרומי מפורץ, שקְּ

( עד קו 13461מ' מנוה ים )קו רוחב    40322-חוליים, הנמשך לאורך כ 

  13145קטע מרכזי בין קווי הרוחב    –; )ב( בליטת עתלית  13145רוחב 

מ', הבולט         822-בעל קו חוף סלעי ישר בכללו, שאורכו כ   13328-ו 

 –מ' מערבה יחסית לשאר קטעי חוף עתלית; )ג( וקטע צפוני    452-כ 

מפרץ עתלית, שחופו אינו סלעי, אשר תחילתו בכף הצפוני של בליטת 

מת עתלית, כ  (. 13162מ' צפונה )קו רוחב    40222-עתלית וסופו בקדָּ

המפרצים בחוף עתלית נוצרו 

מפעולת גלים לאורך מערכת 

הכורכר,   סידוק הקיימת ברכס 

-צפון -שכיוונה העיקרי מערב 

מערב. רוחבה של הרצועה 

, המרחק  ו נ י הי המפורצת, 

ל  ש י  ב ער המ צה  הק ן  י שב

מות והקצה המזרחי של  הקדָּ

כ  ם, הוא  מ'   322-המפרצי

בדרום וצפון הקטע, ומעט 

מ'( באמצעה,   152-פחות )כ 

 הבונים מדרום.-כבחוף דור

חוף עתלית   –קטע דרומי  

(: רכס דור 41445 )תמונה דרום

הטבוע במפתן היבשת נחשף 

בשורת גבנונים, שרטונות 

ואיים זעירים )הצפוני שבהם 

גדם חצוב של  –הוא אי תמנון 

( מול 13452כורכר בקו רוחב  

(, ופוגע 4146חוף נאמי )פרק  

ב   וח ר ו  בק וף  1בח 3 4 6 1 .

תחילתו של החוף הסלעי 

בשלוחת כורכר ממוכתשת, 

הבולטת כלפי דרום והסוגרת 

ה חולית. שלוחת הגבול  גָּ סָּ נְּ

הזו מופרדת מן החוף על ידי 

 מעגן חצוב. 

 

 אי 

 נוה ים

 ברכות
 מלח

 ברכות
 מלח

(25.7.19974“, אופק”א )צילום: “)א( תצ  

 

עתלית-. חוף נוה ים14.15תמונה   

 )ב( בליטת עתלית
(19654)עיבוד מתוך אלמוג,   

‘מ  

 בליטת
 עתלית

 כיוון הפרוץ
 בטבלת הגידוד

 קרקע גבוה

 חציבות

 קומת מזקף חופית

 מזקף )צוק( החוף

 טבלת גידוד במפלס הים

 טבלת גידוד בקרקעית הים

 כיוון הפרוץ
 במזקף החוף
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מ'. על הגבנון הדרומי   2מ' וגובהם    412-422, שקוטרם  13121-ו 13486מצפונה זוג גבנוני חוף עגולים בקווי רוחב 

הנוטה לקשתיות רגולרי  -אי הוקמו מתקני נופש וגינות של בית ההבראה בנוה ים )נטוש כיום(. ביניהם מפרץ בעל חוף  

(, ששימש חוף רחצה לבית ההבראה. קו החוף ממשיך צפונה ומתווה קשת קעורה, שאורך 13441)מפרץ א' בקו רוחב  

חוף, -מ' )מפרץ ב'(. בדרומו המפרץ קשתי, חופו חולי ועליו טבלאות אבן   412מ' ועומק חדירתה המרבי    112מפתחה  

מ'( ובו שני מפרצים קטנים בעלי  1אשר בעורפן מרבץ צדפים מעל לקו הסערות. בצפונו החוף סלעי )מזקפים בגובה עד 

 עיצוב חוף קשתי תחילי. 

מֹות של חוף עתלית דרום    13113-ו   13133בליטת הסלע בין קווי הרוחב   היא מתנשאת   –היא הגבוהה והארוכה בקדָּ

מ'( מחובר   12( גבנון כורכר עגול )קוטר  13112מ' הימה. מול שורש חופה הצפוני )קו רוחב   112מ' ומזדקרת  43לרום 

על ידי   13158ד'( מופרדים בקו רוחב  -בֹשרטום לחוף. מצפון לבליטה זו שני מפרצים קשתיים חוליים )מפרצים ג' ו 

ה נמוכה, שאורכה   מָּ אשר חודרים              –מ', המחובר בֹשרטום אל החוף    1אף היא גבנון כורכר, שגובהו    –מ'    422קדָּ

חֹו )  422-כ  תָּ מ'   122-כ   –מ'(, ומפרץ ד' הצפוני גדול ממנו    422מ'( צר מחופו )   52מ' ליבשת. מפרץ ג' הדרומי קטן וִמפְּ

מ' )מפרץ ה'(.  422מ'( יוצרת מפרץ חולי נוסף, החודר אף הוא  452רוחבו. קשת נוספת מצפון למפרץ ד' )שאורך מיתרה 

חופו הצפוני הסלעי של מפרץ זה שעון על הדופן הדרומית של בליטת עתלית. חציו האחד של אי כורכר גדול )קוטר      

את מרכזו של מפרץ ה' ועושהו מעין תעלה קשתית, שפתחיה בשני קצות המפרץ, “  ממלא ” מ'(    145מ', גובה    432-כ 

מה החולית, התוחמת את מפרץ ה' מדרום, היא שרטום תחילי. מקצהו הצפוני הסלעי של  וחציו השני בולט הימה. הקדָּ

 ( השתלח בעבר שרטום חולי, שִקשר את האי במצר יבשתי צר אל החוף.41362/13141המפרץ )נ"צ 

מ',   2-41(: רכס דור לאורך חוף זה הוא במת כורכר מלבנית בגובה  41445)תמונה  בליטת עתלית –קטע חוף מרכזי 

ֵצַה המערבי    –שחופה   מזקפי סלע תלולים הנמשכים צפונה לאורך קו ישר יחסית. ברכס ובפני המזקפים סדקים   –קָּ

מערב, אשר, כאמור לעיל, מתרחבים על ידי פעולת הגלים למפרצי -צפון-מ'( רבים בכיוון מערב 32רוחביים ארוכים )עד 

יתד תחיליים. לאורך תחתית מזקפי החוף נמשכים צנירים, שלפעמים הם מופיעים בשתי קומות. גובה הצנירים ורוחבם 

משתנים, בעיקר בהתאם לכיוון שאליו פונה המזקף ולרוחבה של טבלת הגידוד החוגרת אותו. בדרך כלל טבלת הגידוד 

הבונים, הטבלה רחבה כאשר היא פונה -מ'(. כבחוף דור 45-4145מ'( מזו שבדרומה ) 18-15בצפון בליטת עתלית רחבה )

(. ממערב לטבלה החוגרת את החוף, בעומק     4465מערב, בהשוואה לכיוונים אחרים )אלמוג,  -למערב, ובעיקר לדרום 

 4-ומלח   1-, מלח 3-מ'. שורת האיים מצפון הבליטה )מלח, מלח   32-15מ', מצויה טבלת גידוד טבועה, שרוחבה    5-1

מ' ממנה ואשר חלקיה הנמוכים  322( הם שריד לקרן סלע, שבעבר הזדקרה 13124-ו 13382מדרום לצפון בין קווי רוחב 

דונם שטחו( אל הדופן הצפונית של   8הוצפו. בחודשי הקיץ מקשרים שרטומות חול את אי מלח הדרומי )הגדול באיים,  

 בליטת עתלית.

מ'(,   122-152בעורפם של קטעי החוף הסלעיים של נוה ים ובליטת עתלית )רכס דור( נמשכת מרזבת דור )רוחב  

תעשיות מלח ” ( על ידי בֵרכות האידוי של  13321עד קו רוחב    13122התפוסה כמעט כולה )מנוה ים בקו רוחב  

ֶוות ארץ 4142“ לישראל  ישראלי, עדעד -. לצד בֵרכות המלח גדלים צמחי מלחה שחלקם נדירים, כגון לחך המלחות, אלמָּ

מלח מכחיל. מוצאי המים של בֵרכות המלח אל הים מצויים -שנתי ובן-שור דקיקה, שרשר רב-זנב נימי, צלע-ביצות, דק

' באורך    4432-מ' מדרום לשפך נחל אורן, ובקרבתם מזח המשמש דייגים ומזח צנרת ישן משנות ה   622-על החוף כ 

ב'(. מפעל המלח ממוקם ממערב לשכונות המגורים 41448מ', המשמש לשאיבת מי ים אל ברכות המלח )תמונה    432

 עתלית תוחם את המרזבה ממזרח. הצפוניות של עתלית וממערב למסילת הרכבת. רכס 

(, 351-(: צורת מפרץ עתלית כצורת אליפסה שצירה הארוך נטוי )כ 41445)תמונה    מפרץ עתלית   –קטע חוף צפוני  

מת עתלית בצפון -והיא תחומה בין הקרניים הסהרוניות הנוצרות על ידי שורת איי מלח בדרום  מזרח, וחלקה -מערב וקדָּ

מת עתלית   13126בקו רוחב   4-מערבי נקטע. רוחב מפתחו )בין קצהו המזרחי של אי מלח-הצפון והקצה הדרומי של קדָּ

_________________________ 

חברת התיישבות ”דונם של אדמת בצות של  305על  7877-הוקמה ב –“ תעשיות מלח לישראל בע"מ”כיום  –“ חברת המלח בארץ ישראל” 74.1
 היא החלה לשווק מלח מתוצרתה.  7874-)יק"א(, אשר הוכשרו לבֵרכות אידוי, וב“ היהודים



144 

מ'. הן מבחינה מורפולוגית   40522-מ' ליבשה ואורך חופו הקשתי כ   132-122מ'. המפרץ חודר   522( 13116בקו רוחב 

והן מבחינת ממדיו מפרץ עתלית שונה מאוד ממפרצי היתד והמפרצים הקשתיים המעוצבים בקו המים הסלעי, ובצורתו 

מ'. קרקעית המפרץ   3-1מ' וגובהה   452-52הוא דומה למפרץ חיפה. חוף המפרץ וקרקעיתו חוליים. רוחב רצועת החוף 

מ'(. התהוותו של מפרץ עתלית קשורה, כנראה, בהצפה בלתי מופרעת   345-3מעמיקה הימה במתינות )עומקה במפתח  

של הים בעת שמפלסו עלה אל אזור שטוח מבעד לפער בתוך רכס דור. לדעת פרת )בעבודה זו( המפרצים מדרום ומצפון 

פליוקנית ההדרגתית של גוש -נכון זו שגרמה להתרוממות האחר -לבליטת עתלית נוצרו עקב פעילות טקטונית, אל 

הסיטה את   מערב -בכיוון כללי מזרח   (sinistral strike slip)(. הוא סבור שהעתקה אופקית שמאלית  14141הכרמל )פרק  

 (4 141רכס עתלית והורידה את המשכו הצפוני של רכס דור עד מתחת פני הים דאז )תמונה 

מפרץ עתלית הוא הגדול במפרצים הטבעיים בחוף הים התיכון מדרום לכרמל. מאז ראשית השיט החופי הסדיר 

שנה קדום להיום, שמשו מפרצי עתלית מחסה ומסתור לכלי שיט מפני רוחות   50222-לאורך חופי הארץ, שהחל כ 

מערביות. מעיד על כך קנקן חרס מתקופת הברונזה הקדומה, שהכיל צדפות מנהר הנילוס, אשר נמצא -דרומיות ודרום 

(. כבכל האזורים הסלעיים של חוף ארץ כנען דאז, נאחזו הפניקים בראשית 1224בספינה טרופה במפרץ עתלית )גלילי, 

ַחברה לרצועת החוף שממזרח הם   1-האלף ה  ַמת עתלית, ועל מצר היבשה המְּ לפנה"ס )תקופת הברונזה התיכונה( בקדָּ

ועוד(. מצד היבשה שלט המקום על Raban, 1997 ;  4446ג',  4483דונם )רבן,  222-בנו כפר, שעם השנים השתרע על כ

 החשובה, שעברה לאורך החוף בין בצות המישור החופי דאז לים.“ דרך הים”סעיפה הצפוני הצר של 

(, שבנו מתנחלי החוף הפניקים במאה  4428צמודים לחוף הצפוני של קדמת עתלית נמצאו שרידי נמל )רונן ועולמי,  

; 1221לפנה"ס )תקופת הברזל ב'(, בימים שבהם שלטו מלכי ישראל בפנים הארץ )חגי,    8-או ראשית המאה ה   4-ה 

( נבנה הנמל בעתלית, מקום שלא היה מיושב בתקופת הברזל 1226)   Haggi(, להשערת  4145(. כאמור לעיל )פרק  1224

. נמל זה, שהשתרע על פני שטח של       (Raban, 1995b)ב', כדי לשרת את העיר דור, שנמלה לא פעל במשך תקופה זו  

(, הנו הנמל הבנוי הקדום ביותר בארץ ישראל ובין 41446  מ' )תמונה   3415-145דונם וכיום הוא טבוע בעומק    15-כ 

הנמלים העתיקים השמורים ביותר בחופי הים התיכון. הוא ננטש בסוף התקופה הפרסית ונתכסה בחול בלא שנבנו עליו 

  (12244; גלילי, 01224 1221ג'; חגי, 4483מבנים כלשהם מאז )רבן, 

 ;.Galili and Arenson, 521(א )מתוך “. נמל עתלית הפניקי: )א( תצ1.412תמונה 
 (24..1; )ג( שחזור הנמל )מתוך רבן, .522()ב( מפת הנמל )מתוך חגי, 

 א
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מת עתלית באזור החסוי יחסית מסערות החורף מדרום ודרום מערב. את אי עתלית -הפניקים בנו את הנמל מצפון לקדָּ

מת עתלית בסוללת אבנים )תמונה   (, ובין אי זה לבין אי עתלית הצפוני )לאורך קו האורך 41446הדרומי הם חיברו לקדָּ

מן הים הגלי הפתוח במערב אל המפרץ החסוי. הפניקים,   –מ'(    145בֵקרוב( הם עיצבו כניסה לנמל )עומק כיום   41125

מ' ובקצהו   432חוף שאורכו  -שהיו הראשונים לבנות מזחים אנכיים )מזחים שקירותיהם אנכיים(, בנו שובר גלים מקביל

 4148מערביות. שובר גלים נוסף, אשר נבנה בבניית ראשים -מגדל, שנמשך מאי זה מזרחה והעניק הגנה מרוחות צפון 

מת עתלית צפונה )קו אורך   422-כ , נמשך(41442)תמונה  (. מגדלים בקצות שוברי הגלים ִסמנּו את 411153מ' מחוף קדָּ

רוחבה של היציאה המזרחית מן הנמל. שוברי הגלים שמשו כרציפים ומזחים לפריקת וטעינת הספינות שעגנו בנמל. את 

ַמת עתלית   המקור הקרוב ביותר   –אבני הגזית הגדולות, ששמשו לבניית הנמל, חצבו בוני הנמל מהחוף הצפוני של קדָּ

והניחון על אבני תשתית מיובאות מצפון סוריה וקיליקיה )חגי, אתר רשות   –לחציבת הכורכר הקרבונטי החזק  

העתיקות(. בתוך הנמל נמצאו עשרות עוגני אבן בסגנונות שונים, וכן שרידי מטענים, שהבולטים ביניהם קנקני חרס 

 (12244פרסיים )גלילי, 

שנה שבה עתלית לגדולתה בממלכת הצלבנים. עוצמת הממלכה נשענה במידה רבה על קשריה  40222-אחרי יותר מ

ַמת עתלית העניקה תנאים טבעיים מעולים אף יותר  עם אירופה הנוצרית, ומכאן הצורך בנמלים בטוחים ומבוצרים. קדָּ

שנה אחרי שכבשו את  422-מאלה של נמלי אשקלון, יפו, אפולוניה ואפילו קיסריה, אך הצלבנים החלו לבנות עליה רק כ

 הארץ.

ַמת עתלית היתה גבוהה יותר בתקופה הפניקית, לפני שכל שטחה נחצב במאה ה -אל כאשר הצלבנים בנו   43-נכון קדָּ

 Castellumאו, בלשון הלטינית של כותבי הכרוניקות,    (Chateau Pélérinהאדירה   “ טירת הצליינים ” עליה את  

(Peregrinorum  4148-4142. המבצר והעיר הצלבנית שלצדו נבנו בשנים   )על ידי מסדר אבירי ההיכל )הטמפלרים

שנה לפניהם )תמונות  10522-)ומכאן גם שמו( במקום שבו שכנה העיר הפניקית כ בסיועם של עולי רגל נוצריים ממצרים

 (4 41448-ו 41445

צדדיה, סביב העיר נבנתה  3-היתה הגדולה במבצרי הצלבנים בארץ ישראל. הים העניק לה הגנה מ“ טירת הצליינים” 

מ'(,   31-ו   46חומה, ולצד המצר היבשתי במזרח הגנו עליה עוד שתי חומות עצומות, שבהן שולבו מגדלים גבוהים ) 

ג'(. שרידי חציבה בגובה נמוך 41448מ'( בגובה פני הים )תמונה    1מ', עומק    48מ', רוחב    122וחפיר רוחבי )אורך  

 . בניית ראשים: הרציף המזרחי )א( והרציף הדרומי בחלקו הפנימי )ב( של הנמל הפניקי בעתלית1.411תמונה 
 (5141452124 –‘ ; ב114145211 –‘ גלילי, א‘ )צילומים: א

 א ב

_________________________ 

4148
מזח אנכי בנוי משני קירות מקבילים של אבני גזית גדולות וארוכות, שהחלל :  )(header constructionמזחים אנכיים ובניית ראשים   

. המזח נבנה בדרך כלל על מצע של חלוקי נחל ואבני כורכר, שהונח על pier and rubble)ביניהן מולא באבני גוויל בגודל בינוני )שיטת  
: אבני (header construction)קרקעית הים, כדי למנוע חתירה וגריפה של קרקעית הים שעליה הוא נח. קירות המזח נבנו בבניית ראשים  

הגזית מונחות על או משוקעות בקרקעית הים במקביל ובתבנית אופקית כך שפאותיהן הצרות, הפונות אל הים, יוצרות מבנה בעל קיר אנכי 
העומד בפני יניקת הגלים הנסוגים לאחר פגיעתם בו, אשר מערערת מבנים ימיים ו"שואבת" הימה את אבניהם. השימוש במזחים אנכיים 

ְפֵשר לבנות נמלים עמוקי שוקע ולפרוק ולטעון ביעילות -מים מוגנים מפגעי הים בכל עונות השנה שבהם יכלו לעגון ספינות גדולות ועמוקות-אִּ
מקור טכניקת הבניה הזו, שאומצה על ידי הפניקים, כנראה באזור הים האגאי  (.7558נפח בכמות גדולה ובזמן קצר )חגי וארצי, -מטענים רבי

 : Haggi, 2009); 7558וכרתים )חגי וארצי, 
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ממפלס הים מצויים בטבלת גידוד 

בחזיתו המערבית של המבצר 

ג,   לפני הקמת 4465)אלמו  .)

המבצר בנו הצלבנים חומה לאורך 

מ', אשר נמתחה במקביל   622-כ 

ק"מ   4-לקו החוף ובמרחק של כ 

וגם בה שולבו מגדלי   , ו ממנ

שמירה. חומה זו הקיפה את העיר 

ץ  מחו חה  , שהתפת ת י לבנ הצ

ת  י נ ב ל צ ה ת  י ל ת ע  . ר צ ב מ ל

ל            ש ח  ט ש י  נ פ ל  ע ה  ע ר ת ש ה

4-כ  1 ח    5 ר ז ממ ם  נ ו ר ד בצ למ

מ' מחופו הצפוני   122-ולאורך כ 

של מפרץ עתלית )רונן ועולמי, 

 (4 4463; פראוור, 81: ערך 4428

עתלית הצלבנית נסמכה על 

הצר  אגפו המערבי של רכס מגדים

מ'(, אשר   42והנמוך )רום ממוצע  

סוגר את מרזבת עתלית במערב 

(, שהיא כיום תפוסה 4141)פרק  

על ידי בריכות להפקת מלח. נחל 

אורן חוצה את רכס מגדים דרך 

פרצה צרה, המכונה ואדי דוסטרי 

; רונן ועולמי, 41511/13185)נ"צ 

(, שמדרומה הקימו 64: ערך 4428

ּוַא  ר ֶדטְּ ת  ד ו צ מ ת  א ם  י נ ב ל צ ה

ִשבּוש   –הקטנה )חורבת דוסטרי  

ל  L  ש e  D e s t r o i tו ש ו ר י פ ש  , 

ובעברית היא “,  המעבר הצר ” 

נקראת חורבת קרתה או קרתא( על 

עם   4118-ונבנתה מחדש ב   4423-המצודה, שהוקמה כבר ב .  מ'(   43, גובה  415188/131818פסגה ברכס מגדים )נ"צ  

דרך האורך הראשית, הצמודה לאגפו המזרחי של רכס מגדים   –“  דרך הים ” תחילת בנייתו של מבצר עתלית, צופה על  

 ושולטת על מעברה הצר בואדי דוסטרי.  –מעל אזור הבצות העונתיות, שהשתרעו מקדמת דנא לאורך המרזבה המזרחית

, אחרי נפילת 414844144-מבצר עתלית, שהיה הגדול במבצרי הצלבנים בארץ ישראל, מעולם לא הוכרע בקרב. ב 

(. 4463בירות וצידון וכניעת עכו בפני הממלוכים, נטשו אותו מגניו בחסות החשיכה והפליגו לקפריסין )פראוור,  

הממלוכים הרסו את שערי המבצר ומוטטו את מגדליו. מאוחר יותר היתה עתלית לבירת מחוז בממלכתם, והם ִשקמו 

חלקית את חומותיה החיצוניות. בתקופתם ננטשה עתלית בהדרגה, ובעת הכיבוש העות'מאני כבר היתה ריקה מאדם. 

שדדו שליטי הארץ את אבני חומותיה ומבניה )אשר נחצבו מרכסי הכורכר סביבה( כדי לבנות את   44-וה  48-במאות ה

מאבני מצודת עתלית הצלבנית, אשר נשלחו בדרך   520222מכר שליטה התורכי של חיפה    4882-חיפה, עכו וביירות. ב 

 (;445211נדל, ‘ מבט ממערב )צילום: י –. מבצר עתלית: )א( המבצר כיום 1.414תמונה 
 “(;ויקישיתוף‘, ”, ; צילום: אסף צ44245224)ב( מבט מצפון )

(4 2009)ג( שחזור )מתוך גלילי ותירוש,   

 א

 ב

 מזח

 חומה פנימית
 הקפית

 ג
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הים לבניין נמל יפו ובית המכס שלו. פגעי מזג האוויר והזמן )קרבה לאוויר הים הלח והמלוח(, ובייחוד רעידת האדמה 

        –ב'  4442, תרמו גם הם להרס העיר והותירו את המבצר במצב רעוע ועלוב )אתר צור שיזף,  4832-הקשה ב 

מדריכים/ספר ים(. כפר ערבי, שהוקם על חורבות המבצר הצלבני בזמן לא ידוע, ננטש אף הוא, וכך גם כפר דיג, שהוקם 

במבצר הצלבני על ידי יוצאי הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, אשר לא עמדו בקדחת שיתושי   4444-ב 

 הביצות שמסביבם הפיצו.

מ', יוצרת חציצת חול בין המפרץ לבין מרזבת דור,  3-1מ' וגובהה  452-52רצועת החוף של מפרץ עתלית, שרוחבה 

המשתרעת בין רכס דור החופי לרכס עתלית, מדרום, ומרזבת הבונים, המשתרעת בין רכס עתלית לרכס מגדים, ממזרח.  

, ועליה בית העלמין של העיירה עתלית                          2מ' דרומית לקו המים בולטת גבעת חול, שגובהה    122-כ  מ'

 (. גבעה זו אינה עשויה כורכר, ואפשר שהיא טומנת תל מתחת למעטה החול המנושב. 41122/13361)נ"צ 

מזרח עד לכיוון כללי של                     -מקדמת עתלית מתחיל קו המים להתַקֵשת יותר ויותר צפונה, מכיוון מערב 

מ' ואורך מחוגו                40122-(. נוצר מעין רבע מעגל, שאורכו כ 13545מזרח בשפך נחל אורן )קו רוחב  -144-2 -צפון 

מזרח(. קו -18-5 -מ' לרכס מגדים, הממשיך צפונה מבלי לשנות את כיוונו )צפון  422מ'. קו החוף מתקרב עד כדי  622-כ 

החוף הקשתי, התוחם מצפון את קטע חוף עתלית, אינו אלא חופו הצפוני של ֹשרטום חולי, המחבר את במת הכורכר של 

מצודת עתלית ליבשה. קו חולות מנושבים בהמשכו של ֹשרטום זה חוסם מצפון את מרזבת הבונים, שקרקעיתה באזור 

מ' היא   40522-מ', ולאורך כ   122-122זה גבוהה אך במעט מפני הים, וחוצץ בינה לבין הים. רוחב המרזבה באזור זה  

 תפוסה על ידי בֵרכות אידוי למלח. קו החרסית בין המרזבה לרכס עתלית הוא חד ביותר.

( מהמאה       41166/13123שבהם הוא בית הקברות הצלבני )נ"צ  גם באזור חוף זה שרידים עתיקים רבים, והבולט  

מ' מעל פני הים( המשיקה לקו הסערות ובצד הדרך המובילה לחרבת קרתה. בית  6-5, החפור ברצועת חול מיוצב )43-ה 

קברים, שמצבות רבים מהם, חלקן   40222-מ'(, הוא מוקף גדר נמוכה, ובו כ   82x422דונם )   8הקברות משתרע על פני  

 מגולף, נשתמרו.

 

 ראש הכרמל(-. חוף הכרמל )עתלית4148

מת עתלית )קו רוחב    4441לאורך   (, 11522( לשכונת נוה דוד שלחוף הכרמל בחיפה )קו רוחב  13122ק"מ, בין קדָּ

מ' מקו   122-452-(. גבו של הרכס נמצא כ 11115החוף ישר מאוד, והוא מעוצב על ידי רכס מגדים )שנמשך עד קו רוחב 

מ' באזור חרבת קרתה )מצודה צלבנית, נ"צ   32-מ'. הרכס מתנמך בהדרגה מכ   452-המים, ורוחב בסיסו כ 

( עד העלמו כתו 11322מ' ליד מחנה טירה )קו רוחב    42-( לכ 1355( והמחצבות של עתלית )קו רוחב  41154/13183

תל סחר )קו רוחב   –שיאים כיפתיים מתונים, אשר הגבוהים בהם    45-(. לרכס כ 11115טופוגרפי בכפר סמיר )קו רוחב  

ה )קו רוחב  11(0 13661 עָּ רְּ הנם אתרי עתיקות. יש לציין  –מ'  14(0 11446מ'; ותל ּכֹוֵנס )קו רוחב  14(0 13253מ'; חרבת קָּ

ֵריז 4428כי אתרי עתיקות מופיעים לאורך כל הרכס ולא רק בשיאיו )רונן ועולמי,  )קו   4146(. בולט המרכז העתיק של תל חְּ

 ( מול קיבוץ החותרים.13415רוחב 

תעלות ניקוז, רובן ככולן מלאכותיות, אם כי לא כולן   2-בין בליטת עתלית למחנה טירה נפרץ רכס מגדים על ידי כ 

נפרצו בתקופות האחרונות. רק שלוש מן התעלות הן כיום המשכם של אפיקי נחלים היורדים מהר הכרמל, והם נחל 

נחל אורנית, נחל טירה, נחל עובדיה, נחל עמירם,  –מגדים ונחל גלים. שאר נחלי הכרמל מול קטע זה -אורן, נחל מתלה

מתנקזים כיום אל מישור הסחף המשתפל ממרגלות ההר אל רכס  –יובלים קצרים יותר  6-נחל אחוזם, נחל אזוב ועוד כ

בלבד, ועד שניקוזו   11-4 ק"מ, הוא   145-445(. שיפועו של מישור זה, שרוחבו 141מגדים ומאבדים בו את זהותם )תמונה 

(. כיום נתון 4141( )פרק  4461אריה ושות', -הוסדר באופן מלאכותי הוא היה, למעשה, אזור בצות ושלוליות עונתיות )בן

 כל המישור לעיבוד חקלאי.

מ' מן המישור שממזרחו, נוחת אל מתחת לקרקעות החרסיתיים של  2-5-מדרונו המזרחי של רכס מגדים, הגבוה רק ב

המישור. אף כי המעבר הטופוגרפי בין מדרון הכורכר לקרקעות המישור הוא מתון, גורם ההבדל בטיב התשתית לשינוי 
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בולט בתכסית הצמחיה. הן 

המדרון המזרחי והן גב הרכס 

פגועים ביותר מסלילת הכביש 

חיפה, אשר -המהיר תל אביב 

כולו חתור באזור זה בתוך 

(. כמו כן, 4143הרכס )תמונה  

מצויות ברכס מגדים מחצבות 

גדולות, אשר במקומות שונים 

נגסו וִחסלו יותר מחציו )כמו, 

למשל, בסביבת תל סחר(. פה 

ושם חצוב הכורכר עד למפלס 

העונתי של מי התהום. שפכי 

ו  ר וצ נ אשר  ם,  ולי ד ג ר  עפ

 מחתירת הכביש בתוך גוף הרכס, שפוכים על שיא הרכס ומקנים לו מורפולוגיה מלאכותית. 

עד                        2-המדרון המערבי של רכס מגדים מופרד מקו המים על ידי רצועת חוף חולית צרה, אשר רוחבה מ 

מ'. המקום  82-32 –חוף זמיר -; החותרים41444מ', תמונה  2 –מ'; החותרים  32-45 –החותרים -מ' )בקטע עתלית 82-כ

מ' )גלילי,  32(. רוחב הרצועה נתון לשינויים יומיים ועונתיים של עד 11312הרחב ביותר הוא שפך נחל אחוזם בקו רוחב 

(. מדרון הכורכר חשוף וסלעי, פרט לפיסות קטנות של חול מנושב נודד. פני השטח מגולפים הן על ידי תהליכים 4485

טבעיים )טבלאות גידוד, בליה אטמוספרית( והן על ידי עיצוב מלאכותי )דרכים עתיקות, מחצבות, תעלות, יסודות, 

 (41414ביצורים ממלחמת העולם השניה( )תמונה 

 להלן תאור מפורט של קטעי חוף הכרמל, חמישה במספר, מדרום צפונה, החל משפך נחל אורן:

ֵריז-קטע החוף קדמת עתלית)א(  מ'(: נחל אורן )ואדי פלאח( בגבולו  10252-)כ 13415-ו 13122בין קווי רוחב  תל חְּ

קמ"ר. לאורך   35-מנקז שטח בן כ ק"מ והוא    41אורכו    –הדרומי של קטע חוף זה הוא הגדול בנחלי הכרמל המערבי  

ק"מ שדרה של דקלי וושינגטוניה   4-הנחל, בין חוות הניסויים החקלאית עד מרגלות חרבת קרתה, נמשכת לאורך כ 

 ומחלף עתלית(. 1בידי אהרון אהרונסון, מקים החווה )השדרה נקטעת על ידי כביש  4442 חוטית גבוהים, שִנטעו בשנת

(, Nir, 1959;  4443כנראה פרצה מלאכותית )ניר    –דרך פרצת דּוסטרי    13521הנחל חוצה את רכס מגדים בקו רוחב 

מ' )מוצאו המקורי של נחל אורן היה, ככל הנראה, דרך פרצת  42-מ' וגובה קירותיה במרכז הרכס יותר מ 422-שאורכה כ

נכון קשורה בצורכי עתלית הצלבנית(. -מ' צפונה. הטייתו לפרצת דּוסטרי אל   40122-, כ 13661נחל חציב, בקו רוחב  

במקביל לפרצה חוצות את הרכס מספר דרכים עתיקות, חצובות בכורכר. האפיק המלאכותי של נחל אורן חוצה את 

דּוסטרי. באפיק הנחל נובעים מעיינות קטנים מ' מערבית לפרצת    122-המרזבה ואת גב הכורכר הנמוכים לאורך כ 

וסביבם צמחיית מים מפותחת עם אגמון ימי, סוף מצוי, קנה מצוי, פטל קדוש ועוד. במים חיים צבי בצה. ברצועת 

ֵלחה, כולל בן  מלח מכחיל, טיון בשרני -הליחוך נחסם האפיק בחול ואינו ניכר בקו המים. בשפך הנחל גדלה צמחיית מְּ

מערב, והוא הגדול שבערוצים הטבועים -מ' לצפון 40622-ואגרופירון מוארך. אפיקו של נחל אורן נמשך בקרקעית הים כ

ס"מ, חתר בקרקעית הים נקיק צר                 22בו חלוקי גיר ודולומיט גדולים בקוטר עד  (. הנחל, ש4485מול סף הכרמל )אדלר, 

מ' מתחת לקו הרכס,   43מ'(, אשר חוצה את המשכו הטבוע של רכס דור )עומק הפרצה עד   8מ'( ועמוק )עד  452 -422) 

 (1414תמונה  –ק"מ  1-ורוחב הפער כ

ֵריז, כ ק"מ מצפונו של  3-מגדים, כ-ק"מ מצפונו )בין אלה מוצא נחל מתלה 1-בין מוצאו הנוכחי של נחל אורן לתל חְּ

נחל אורן(, נתכלה כל מדרונו המערבי של רכס מגדים על ידי חציבה מרובה, וצירו המרכזי תפוס על ידי נתיבו החצוב 

)תל סחר(,   13661-ו 13588מ' ברכס, בין קווי הרוחב  852-של הכביש המהיר מתל אביב לחיפה. בנתיב שנחצב לאורך כ

 
 . מדרונו המערבי של רכס מגדים גולש לים. קצהו בצד הים.1.41תמונה 

 (4...1.4141מבט דרומה,  –מגודד מעט )חוף החותרים 
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עוברת מסילת הברזל ממרזבת עתלית שבמערבו אל שוליו המערביים של המישור החופי ממזרחו. מול תל סחר )קו רוחב 

( מחוק המדרון המערבי כליל, וקו הסערות נוגע בשפכי התשתית של הכביש המהיר. החול ברצועת הליחוך 13661

ק"מ ממוצא נחל אורן  441לאורך קטע זה מכיל כמות ניכרת של גרס כורכר וצדפים. שמורת חוף עתלית משתרעת לאורך 

מ'. קטע טבעי קטן, העשוי כורכר חשוף עם סימני חציבה עתיקים, נותר  122-מ' מדרום לתל סחר, ורוחבה כ 322-עד כ

הבאזור תל  עָּ  (4 13253)קו רוחב  ַקרְּ

ֵריז מתגֵבַה רכס מגדים ליותר מ -בקטע חוף נחל אורן  מ'. באזור זה יש מחצבות   322-מ' ומתרחב ליותר מ   32-תל חְּ

ה רצועת הליחוך בשכבת חול דקה על חרסית חומה עד שחורה,  פּודָּ גדולות במדרון המזרחי. מצפון למוצא נחל אורן רְּ

בתוך רונן ועולמי,   3באתר    4)תמונה    Melanopsis)המכילה פתיתי פחם ושבלולי מים מתוקים מסוג שחריר הנחלים ) 

(. באזור זה חל שינוי מורפולוגי ברכס מגדים: מדרונו המערבי מתארך ומתמתן, וממנו מתפצל גב כורכר נמוך, 4428

היוצר את רצועת החוף לצד מערב. גב זה מכוסה ברובו שכבה דקה של חול מנושב, ובינו לבין הרכס העיקרי חוצצת 

 מרזבה רדודה ובה חול מנושב וקרקע. 

מ'( עצמו מכוסה אדמת חורבות ובו שרידי מבנים, וכן בורות   41, גובה  4151/1368נ"צ    –תל סחר )תל מגדים  

וקברים חצובים בסלע )שמאוחר יותר שמשו כמטמורות(. התל, שבו נמצאו כלי צור מסוגים שונים מהתקופה 

נושב כבר בראשית תקופת הברונזה הקדומה על ידי הפניקים. לשיא   Olamy, 1984 0);  4428הניאוליתית )רונן ועולמי,  

פריחתו הגיע היישוב, שהתפרנס מסחר ים, בתקופה הפרסית, ולאחריה הוא חרב. שרידיו מצביעים על עיר חומה 

נכון ִשמש התל כפונדק דרכים ותחנה להחלפת סוסים, -ביזנטית אל -מתוכננת היטב בתבנית מרובעת. בתקופה הרומית 

( מצויה פרצה שכיוונה        13616מיד מדרומו )קו רוחב  (4  4464קירות גדול )ברושי,  -שממנו נותרו שרידי מבנה עב 

מערב, אשר דרכה זורם הימה נחל חציב. כיום משובש אזור זה על ידי חציבות גדולות ומילוי רב, -דרום –מזרח -צפון 

רו מתחת למסילת הברזל. נחל חציב מתנקז אל רצועת הליחוך דרך תעלה  הקשורים להטיית הכביש המהיר מזרחה ומעבָּ

מ' בהותירן קיר דק לאורך הכביש.   152-מלאכותית. החציבה והכריה נגסו וִכלּו את המדרון המערבי של הרכס לאורך כ 

בצלקת זו, החושפת את פנימו של רכס מגדים )וכן גם במקומות אחרים ברכס זה(, נגלו גם כן מטמורות ובורות חצובים 

מ' מתחת לפני הקרקע   12-מ'( עד כ   3x41x45סמוך לפני הקרקע, וכן חללים קרסטיים פנימיים גדולים )ממדים עד  

 (44854המקוריים, אשר רבים מהם התמוטטו )אדלר, 

 ,Farrand and Ronen, 1974; Ronen;4485החציבה חשפה את היחידות הליתולוגיות הבונות את רכס מגדים )אדלר, 

, שבסיסה בגובה הטבלה של מי התהום A(. יחידת הכורכר התחתונה  41412-ו   08443  8441; תמונות  84143)פרק    1977)

לבנים,  1Aיחידות משנה, שהמגע ביניהן אינו מובחן תמיד. סלעי יחידה המשנה התחתונה  1-מ', מחולקת ל 6ועוביה עד 

צהבהבים ורכים יותר. אופק -אפרפרים   2Aוהם קשים, מרוסקים וסדוקים מאוד, בעוד שסלעי יחידה המשנה העליונה  

מ'. במחשופים   1-1בעובי    Cלכורכר העליון    Aמ', מפריד בין הכורכר התחתון    445-מ' ל   241חמרה, שעוביו בין  

(. 8441, המופרדות על ידי אופק של קרומים קרבונטיים )תמונה C2-ו C1הצפוניים אופק זה מחולק לשתי יחידות משנה, 

. רכס 1.452תמונה 
מגדים: )א( אופק 
חמרה מתקופת 

התרבות המוסטרית 
מפריד בין כורכר 

 (A)תחתון סדוק 

 לכורכר עליון
 4 (C)מסיבי 

)ב( כיסי חמרה 
מתקופה התרבות 
האפיפליאוליתית 

בתוך הכורכר העליון 
(C) לתמונה מצורף .

חתך סכמטי 
Ronen  (1.11 :)מתוך

מחשוף בצד כביש תל 
חיפה ליד עין -אביב

 (4 5.4245222איילה, 

C 

 א

A2 

A1 

 ב

 חמרה
-אפי  

 פליאוליתית 
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אלפי שנים קדום להיום(. חמרה אדומה, שגילה   Mousterian)  –  12-122החמרה מכילה כלי אבן של תרבות מוסטרית  

( ממלאת סדקים, חללים וגומות 8443תמונה    –שנה קדום להיום    410222-ככל הנראה גיל התרבות האפיפליאוליתית )כ 

(, אפשר שהיא עתיקה יותר וגילה כגיל הפליאוסול 64441244בגג יחידת הכורכר העליון. לדעת רונן )מידע בע"פ,  

 (. טלאים של קרקע מודרני דק שאינו חמרה מכסים קטעים של גג הכורכר העליון. 44141החיוורין בשרון )פרק 

, והוא מגושר על ידי הכביש המהיר. עד לבניית הכביש הגיע 13834נחל מתלה חוצה כיום את רכס מגדים בקו רוחב 

ערוצים, אשר נחל מגדים הוא הדרומי שבהם, דרך פרצה אלכסונית  5-נחל מתלה לחוף אחרי שניקז אליו בסגנון ורידי כ

מערב( ברכס הכורכר, מול האזור הנמוך ביותר של המישור החופי )אותה פרצה שמשה -דרום–מזרח-)בכיוון עיקרי צפון

בשעתה את מסילת הברזל, אשר עברה כאן מרצועת החוף עצמה אל המישור החופי, בואך חיפה. קטע מסילה זה יצא 

ק"מ של מסילה ממזרח לרכס מגדים, מול מושב מגדים(. הפרצה   3-', כאשר הוחלף ב 4462-מכלל שימוש בשנות ה 

משובשת כיום לחלוטין, ואין לדעת אם היתה מלאכותית או טבעית. אפיקו של נחל מתלה נמשך הימה, מעבר לקו המים. 

 (44864הערוץ, שגדותיו מדורגות, קבור בחולות המפתן העליון )אדלר, 

ֵריז )ב(  מ', מגיע מורדו המערבי של  40322-, לאורך כ(11252)קו רוחב  למוצא נחל גלים( 13415)קו רוחב בין תל חְּ

רכס מגדים עד קו המים ויוצר חוף סלעי עשוי כורכר. המדרון חשוף ומגודד, ויש בו מכתשוני מיסוס וסימני חציבה 

מ' והוא ממוכתש   32-12עתיקים. החלק התחתון של המדרון קעור קמעא, ומתמזג עם משטח גידוד בן ימינו, שרוחבו  

מ'(, שאליה נסמכים חלוקי כורכר   245-במקומות אחדים קו המים הוא מדרגה נמוכה )כ   –חלקית. גידוד הרכס תחילי  

 וחול, אך מזקפי חוף עדיין לא נוצרו וצנירים לא התפתחו בו.

ֵריז עצמו מכוסה אדמת חורבות ועליה צמחיה  . דרומית ממנו ניכרים שרידי דרך חצובה, החוצה את רכס 4146תל חְּ

מגדים באלכסון. הכורכר שממנו בנוי רכס מגדים באזור זה הנו למינרי, בעל ריבוד צולב מתון וליכוד קרבונטי חזק. 

בחלקו העליון מופיע אופק חמרה רצוף וגלי במקצת, שעוביו מספר סנטימטרים. כאמור לעיל, המשכו של אופק זה 

 חיפה. -נחשף בחציבות הכביש המהיר תל אביב

: אורכו             ( 11522)חוף הכרמל, קו רוחב    עד שכונת נוה דוד בחיפה (  11252)קו רוחב    קטע החוף מנחל גלים )ג(  

מ'(, ומגיע אל רצועת הליחוך. באפיקו, מתחת לגשרי כביש תל  1-1ק"מ. נחל גלים חוצה את רכס מגדים בערוץ צר ) 5-כ 

חוף עתיקה. רום זה הוא רומם של מחשופי      -מ'( של אבן 445מ' דרגש עבה ) 1-3חיפה ומסילת הברזל, נמצא ברום -אביב

ומיכלסון            4465a0 b( Slatkine and Rohrlich( -( ושל מדרגות גידוד ש 4141-ו   141חוף ממזרח לנחל תנינים )פרקים -אבן

 (, בין חוף הכרמל לתל שקמונה ובחוף בת גלים.11335( גילו בחוף זמיר )מצפון לטירה, קו רוחב 4422)

(. ברובם 148חלוקים כדוריים עשויי גיר ודולומיט )מעטים מהם עשויי צור( ממלאים את אפיק נחל גלים )תמונה  

ס"מ ויותר. החלוקים מפוזרים על החוף  422ס"מ, אך ישנם גם גושי סלע גדולים מאוד, עד קוטר  42-5החלוקים בקוטר 

מ' דרומה   122-והם הולכים ומתמעטים עד כ   –אשר קשה כיום לקבוע אם הוא טבעי או מלאכותי   –סביב מוצא הנחל 

מ'   452-ימי של נחל גלים, עד כ -מ' אל הים, והם מצויים גם בהמשכו התת   32וצפונה ממנו. החלוקים חודרים לפחות  

החלוקים “  שכבת ”(. עובי 4485מערבה מקו המים. חלק מן החלוקים המערביים קבור תחת חולות מפתן היבשת )גלילי, 

מ'. נראה שחלוקים אלה הם שרידיה של מניפת סחף של נחל גלים, שנצטברה במשטר זרימת נחלים שונה מזה של  1עד 

היום. גלי סערה גדולים זורקים את החלוקים במעלה החוף עד קו הסערות, ואלה מרפדים את מרגלותיו של רכס מגדים 

עדות אפשרית לכיוון ההסעה            –מ' מעל פני הים. החלוקים מרוכזים ברובם בחוף שמצפון לשפך    1עד לגובה  

הגלים -חופי השליט מדרום לצפון בחוף הכרמל הצפוני ולעוצמת ההסעה החזקה, הקיימת לעיתים באזור מושרה-האורך

 (12264)צביאלי, 

מ', נוגס את מדרונו המערבי של רכס מגדים בין מוצא נחל גלים ותל כונס )שהוא אתר   322-קער מלבני, שאורכו כ 

(. תחתיתו של קער זה רפּודה בקרקע, וניכרים בו קווי גדרות או יסודות חומה וכן 11446עתיק בחוף כפר גלים, קו רוחב 

תעלה, הניצבים לקו הרכס ואשר מגיעים כמעט עד קו המים. בקצהו המזרחי של הקער יש חציבות רבות, הכוללות 

יסודות, בורות ופירים. צפונית לתל כונס, מעט דרומה לנקז כפר גלים, מצויות תלוליות עפר על פני המדרון המערבי 

 ושרידי ביצורים ממלחמת העולם השניה. 
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(, וכן ניכרים על 4141בין תל כונס למחנה טירה ניכרים במדרון המערבי של רכס מגדים סימני חציבה רבים )תמונה  

מ', אשר אפשר שהם משטחי גידוד ימי מגיל לא ידוע.   8-ל   5פני המדרון משטחים עם מכתוש טיפוסי בגבהים שבין  

משטחי גידוד כאלה אינם נפוצים לאורך החוף הישראלי, ודרומית לנחל תנינים אינם מצויים בכלל, אולם ראוי לציין 

 שאף אם היו, הרי רישומם על צוק הכורכר החופי היה נמחק ונעלם זה מכבר בגלל נסיגתו המתמדת של הצוק.

בקצהו הצפוני של רכס מגדים, שממנו אין הוא ניכר כתו נופי, מצוי שפך גדול הקשור בתעלת ניקוז מרכזית של 

(, ובו חומר ארכיאולוגי ושרידי מבנים עתיקים. אלה מונחים בחלקם על מצע חרסית 11122מחנה טירה )קו רוחב  

 שבמוצא תעלת הניקוז.

נמצאים בחלקו הצפוני של קטע חוף   –  4144חופי הגבול, דדו וזמיר   –חופי הרחצה האהודים ביותר על תושבי חיפה  

ומסילת הברזל שבעורפו של פארק מת"ם, בערך מקו רוחב   1נווה דוד. חוף הגבול משתרע מערבה לכביש  -נחל גלים 

מ' מאזור תחנת חוף הכרמל )רכבת ישראל( עד לאמפיתיאטרון בנוי בחוף  622-לאורך למעלה מ ; בהמשכו משתרע1136

 ; חוף זמיר1112( בערך בקו רוחב  141ודורבן בנוי מאבן, המזדקר מן החוף הימה במוצאו לשעבר של נחל שיח )תמונה  

, בין מוצאיהם לשעבר של נחלי שיח ועמיק 1152בקו רוחב    41442“ מגדלי הכרמל ” מ' עד לשרטום    822-נמשך לאורך כ 

שממשיך צפונה, הוא חלק מקטע              “,  מגדלי הכרמל ” ממערב למתחם    (; חוף הכרמל 141בחוף הכרמל )תמונה  

ק"מ(, שנסללה לאורך החופים המוסדרים, מתחילה מול  1-תל שקמונה המתואר בהמשך. טיילת ארוכה )כ-חוף הכרמל

תחנת חוף הכרמל בקצהו הדרומי של חוף דדו ומסתיימת סמוך למגדלי חוף הכרמל בצפון. לאורך הטיילת פרוסים בתי 

 קפה ומסעדות, דשאים, ומתקנים רבים מכל הסוגים לרווחת המתרחצים והמבקרים. 

: בין מתקני הרחצה של חוף הכרמל )ידוע כחוף (11246-ו 11522)בין קווי רוחב תל שקמונה  -קטע חוף הכרמל )ד( 

קטע שאורכו    –חיאט, דדו או זמיר; בעורפו השכונות שער העליה ונוה דוד( לבין כפף החוף מעט צפונה לתל שקמונה  

מ' בלבד, הם מדרון   122-322-מ' לכ   822-המישור החופי ורצועת החוף, אשר הולכים ומצטמצמים מכ   –מ'    10122-כ 

מ' ברצועת הליחוך.   445-4(. המדרון עשוי סחף, קרקע ואבנים, והוא הולך ומַדֵקק עד  31-6אחיד ומתון )שיפועו  

במחציתו הצפונית של קטע זה מעורב הסחף בשרידי חורבות רבות. זה האזור היחיד בחוף ישראל שבו מגיעים קרקעות 

סחף עד קו הסערות, ולפיכך זהו המקום היחיד שבו מגיעה צמחיה עשבית צפופה לקרבה יתרה אל הים והשפעתו )רוח, 

שֹוֶבת(. יש לציין כי בכל העונות מכוסים פני הקרקע בשפע של צמחי רסס חסיני ביניהם קריתמון מליחות, -לחות, מלח, נְּ

 ימי, מלחית אשלגנית, לבנונית ימית ובייחוד עדעד כחול, אשר מרבד פרחיו הכחולים לוכד את העין.

חיפה, הנחת הסוללה למסילת הברזל ובניית -בשטח חלו הפרעות אנוש רבות, הקשורות בסלילת כביש תל אביב 

. בזמן המנדט הבריטי נבנתה ממערב לפסי מסילת הברזל גדר אבנים )קיר ים נמוך, כיום 41442“ מגדלי הכרמל ” מתחם  

הובאו לאזור כמויות גדולות של  4428-הרוס בחלקו( נמוכה, בגבול קו הסערות, אשר מעבריה מצטברים חול וצדפים. ב

מגדלי ” פסולת בניין ושפך אחר, ואלה יושרו לאורך רצועה ממערב לסוללת הרכבת, כהגנה מפני סערת חורף. בניית  

מ' בלבד מקו המים   12-42קומות, המרוחקים    12-מ' מן החוף ולגובה של כ   452-לאורך כ   4448-4445-ב “  הכרמל 

)תמונה   41442המקורי, שיבשה לחלוטין את המורפולוגיה המקורית של עורף החוף, ולמעשה כיום היא כולה מלאכותית 

 צד יבשתי(.  – 3411

 11641מ' מקו רוחב  30122-ודולומיט חשופים )חבורת יהודה מגיל קנומן(, והיא נמשכת כרצועת הליחוך עשויה גיר 

בראש הכרמל, לפני שכונת בת גלים. זה האזור  11856תל שקמונה, והלאה עד קו רוחב ( עד 41414בחוף הכרמל )תמונה 
_________________________ 

חוף הגבול אהוד על מתרחצים וגולשי גלים, ובו פועל בית ספר לגלישה; חוף דדו נקרא על שמו של רב אלוף דוד אלעזר )דדו(, רמטכ"ל  74.8
, וחוף זמיר הוא שם עברי בכתיב ובצליל של כפר סמיר הערבי ששכן באזור. חוף הוא חלקו הצפוני 7818-צה"ל בזמן מלחמת יום הכיפורים ב

חוף הרחצה של חיפה בתקופת   –  Khayat Beach)כיאט ביץ',    –)או ַכיָּאט  “  חוף ַח'יָּאט ” שח חוף דדו; חוף הכרמל הוא שמו הישראלי של  
קתולית עשירה מחיפה ונקרא על שמה. משפחה זו הקימה בחוף מתקני -המנדט הבריטי, שהיה בבעלותה של משפחה ערבית נוצרית יוונית 

ערך: משפחת כיאט;  –נופש, בהם בֵרַכת שחיה, טיילת ומלתחות והפעילה אותם. אחרי הקמת המדינה נמכר החוף לחברה יהודית )ויקיפדיה 
דרום, המנוהל ומפותח על ידי חברת -ידע מדרומו של מחלף חיפה-(. פארק מת"ם )מרכז תעשיות מדע( הוא אזור תעשייה עתירת7801שחורי, 

דונם,   745-מת"ם, הנמצאת בבעלותן המשותפת של החברה הכלכלית לחיפה וחברת גב ים לקרקעות בע"מ. הפארק משתרע על שטח של כ 
 שחלקם הגדול מושכר לחברות טכנולוגיה גבוהה מהמובילות בעולם.

מיזם מגדלי “ ק"מ מדרומו במסגרת    7-בניינים שהיו מתוכננים להבנות לאורך כ   4הוא הבניין הראשון בשורה של  “  מגדלי הכרמל ”   74.75
מ'(. היזמים חויבו להרחיב את החוף   755ביצוע המיזם נעצר בשל מאבק משפטי בהיות הבניה המתוכננת בתחום האסור לבניה ) ”. הכרמל

ק"מ מדרום למגדלי חוף כרמל   7-(. לפיכך נשקלת הרחבת החוף החולי לאורך כ 78א “ממערב למבנים, כנדרש בתכנית המתאר הארצית )תמ
  .על ידי בניה של שוברי גלים מנותקים
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היחיד בחוף ישראל )למעט אי אלו עשרות מטרים דרומית לראש 

(, אשר בו נחשפים סלעי חבורת יהודה בקו 42פרק    –הנקרה  

המים ממש ועוברים גידוד ובליה ימית. האזור העליון עשיר 

ס"מ, בעוד שבאזור הרטוב דרך   12-42במכתשונים, שקוטרם  

קבע המכתוש והטרשיות כה צפופים ועמוקים עד כי השטח 

(. מכתשונים רבים הם בעלי שפות 1445כמעט ואינו עביר )תמונה 

בולטות )כתוצאה מהקשיה ביוגנית?(. במרדדים ממערב לקו 

המים משתנה המורפולוגיה המכתשונית בהדרגה למורפולוגיה 

ניות  -של טבלאות גידוד אצתיות  , אשר בשעת (vermetids)צינורָּ

(4 41411; תמונה  54144מוצפות )פרק  “  ערוגות ים ” שפל יוצרות  

ק"מ בחוף שקמונה   1-טבלאות הגידוד האלה נמשכות לאורך כ 

דונם המשתרע מקו החוף   40631בן  (. שטח  01224  ' )גליל ושות 

)בניין החברה   11842-ל   11655הגירי הצפוני בין קווי הרוחב  

מ' הימה   40252לחקר ימים ואגמים בקצה של ראש הכרמל( עד  

 “.שמורת ים שקמונה”כ 1644241228-(, הוכרז ב41522)קו אורך 

חוף, גיר, -סחף עם הרבה חלוקי נחל עשויי כורכר, אבן 

ס"מ, שעוביו מספר מטרים )עובי   45-5דולומיט וצור בקוטר  

מ'(, מגיע עד קו המים שלאורך הקטע בין   4שכבת החלוקים עד 

לבין חוף הרחצה )חוף   11183הנקזים של מחנה טירה בקו רוחב 

(, 144תמונה    –“  מגדלי הכרמל ”)באזור הצפוני סחף החלוקים נחפר ברובו או כוסה על ידי בניין  11582דדו( בקו רוחב 

(. מקורו במניפת הסחף של הנחלים שמיר )שם זה ניתן כאן 41413-ו 144ואף אל קרקעית הים הרדוד שממערבו )תמונות 

(. עד לקו הסערות מכוסים החלוקים במעטה 11121( ואזוב )קו רוחב 11322לערוץ חסר שם, היוצא אל החוף בקו רוחב 

 4426מ' עד    4ועוד    4422מ' עד    44מ'  )  18חול דק, שרובו מסולק על ידי גלי סערה בחורף. יש לַצֵּין שחוף זה נסוג כדי 

–  (Golik et al., draft מעטה החול שסולק שוב לא התחדש במשך שנים רבות, ורוב מתקני הרחצה בחוף הכרמל נותרו ,

 א

 ב

 ד ג

. טבלאות גידוד עשויות 1.455תמונה 
גיר בחוף הכרמל: )א( טבלאות גידוד 

שוניות צינורניים )חוף שקמונה,  –
(; )ב( כרכוב בנוי 5241545225

ממושבות צינורן בונה בקצה טבלת 
 (; 5221הגידוד )חוף עתלית, מאי 

)ג( מאובני צינֹוָרניים ואצות, הבונים 
את כרכובי טבלאות הגידוד )עתלית, 

(. )ד( מבט מקרוב: מושבות 5215מאי 
צינורניים על גבי האגן הפנימי הרדוד 

‘ ג-ו‘ של טבלאות הגידוד )תמונות ב
מתוך ‘ , ותמונה דGalil, 2013מתוך 

 (52214‘, גליל ושות

מבט צפונה  –. חוף הכרמל הדרומי 1.451תמונה 
 (1.424521.4ממרום מגדל הכרמל הצפוני )
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על יסודות שנחשפו “  תלויים ” 

מ' בעת התאור של   4-245לעומק  

)תמונה   4444קטע חוף זה בשנת  

4 1 4 1 ה             –(  1 מ י ר ז ל ת  ו ד ע

חופית דרומה, שנחסמת על -אורך 

ם   די שרטו “ מגדלי הכרמל ” י

)פרק  ך(  ר בהמש )תאו ן  מצפו

( )גוליק 3411; תמונה  3464441

( ו/או למאזן חול 1221ושות',  

( גלי 1226גרעוני. לדעת צביאלי ) 

חורף מתוחזרים מהקירות של 

מתקני הבטון הרבים בחוף דדו, 

 –שנבנו קרוב מאוד לקו המים  

טיילת, מדרכות, שבילי בטון, 

הם   –מדשאות ומתקנים אחרים  

שגורפים את החול מהחוף )תמונה 

ם 41415 (. עד לבניית המתקני

ף          ו ח ו  ד ד ף  ו ח ה  י ה ה  ל א ה

אנרגיה, שספג את אנרגית -מפזר 

ק  ר פ ( ל  ו ח ִאֵבד  א  ל ו ם  י ל ג ה

(. מתקני החוף הרבים, 3434141

קשיח “  צוק מלאכותי ” המהווים  

ונמוך בדומה למזקפי החופים 

(, הפכוהו 54144הסלעיים )פרק  

ר  י ז ח מ ף  ו ח ק -ל ר פ ( ה  י ג ר נ א

(, שאינו יכול להחזיק 3434141

בחול המובא אליו. יציבותו של 

המבנים מדרום לחוף -החוף נטול 

דדו, שאינו מאבד חול, תומכת 

 ( . 1226בטענתו של צביאלי  )

במקומות שהמורפולוגיה של 

החוף עדיין לא שובשה על ידי 

בניה בעורף החוף מתבטא קו 

הסערות במדרגת חוף נמוכה )עד  

(, הבנויה סחף עם הרבה   4 מ'

מ'(, אשר נגלה   243מ', עומק    1חלוקי נחל. חלוקים מרפדים את גם את המשכו הטבוע של אפיק נחל שמיר )רוחב  

 (44854מ' ממנו )גלילי,  432מ' ממערב לקו המים ונמשך עד  52-בקרקעית הים כ

 4462-אשר נבנה ב “(,  חוף המלונות ” ב “  מגדלי הכרמל ” )מול    11522שובר גלים מנותק ומקביל לחוף בקו רוחב  

, תורמים ללכידת חול ושמירתו 11114-ו 11162(, ושני דורבנים )מזחים( קצרים, שנבנו מדרומו בקווי רוחב 3411)תמונה 

 (52415452214. חוף דדו מכוסה בחלוקי גיר כדוריים )1.451תמונה 

 

 
 חול מתוחזרים מקירות של מבנים-. גלים גורפי1.452תמונה 

 (52415452254צביאלי, ‘ קשיחים בחוף דדו, חיפה )צילום: ד

  
 (4...524141. סחיפת חול מרצועת הליחוך בחוף הרחצה דדו ).1.45תמונה 
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. 41416בחוף הרחצה )תמונה   )

ם  י נ ב א מ ה  נ ב נ ם  י ל ג ה ר  ב ו ש

מ', גובהו   182-מרובדות, אורכו כ 

מ', והוא   1-מעל פני המים עד כ 

כ  ק  מ ו ע ב ה  נ ב ק             3-נ ח ר מ ב  ' מ

מ' מקו המים. שובר הגלים   122-כ 

נבנה באמצעות סוללה, שנסללה 

בניצב לחוף והגיעה לאמצע שובר 

ת  ל וב לה ה  מש שר ש ם, א לי הג

האבנים והכלים שנדרשו לבניה. 

באתר הבניה התפצלה העבודה 

דרומה וצפונה. שלא כמתוכנן 

במקור, הסוללה לא פורקה בתום 

העבודה כדי לאפשר תחזוקה וביצוע תיקונים ושיפורים נאותים בשנים הראשונות לאחר הקמת שובר הגלים ונותרה מאז 

שובר הגלים. ֹשרטום גדול המכיל                “  צל “ שנים מסיום בניית שובר הגלים התפתח ב  1-3(. בתוך 1228במקומה )שטדלר, 

; 4426מ"ר בעורפו של שובר הגלים )ניר,    120222-מ"ק חול, שנגרע מהחוף מדרומו, על פני שטח של כ   550222-כ 

צדו הצפוני רחב יותר מצדו   –. הֹשרטום אסימטרי  ) Golik et al., draftמ"ק חול מהחופים מדרום ומצפון לדעת   620222

(. 3411; תמונה  641בשל הספקת החול הבאה מצפון לאורך קטע החוף שבין שובר הגלים לתל שקמונה )פרק   –הדרומי 

(, והחוף מדרומו נחתר והוצר כדי          4448, ומאז התייצב )חיימי,  4426מ' עד    45-החוף מצפון לֹשרטום התרחב בכ 

(. יצוין כי חוף זה, שכיוון קטעו 41416מ'. גם הדורבנים מדרומו לוכדים חול בצדם הצפוני, שהתרחב )תמונה    45-42

בקרקעית הים הוא                  מערב )כיוון קווי העומק  -12-42-הדרומי )בין מגדלי הכרמל לדרך הים בחיפה( צפון 

מערב בלבד(, הוא החוף הבלתי מפורץ היחיד בישראל שפונה מערבה מן הצפון. הֹשרטום נעשה סימטרי -8-1-צפון 

 4(Golik and Rosen, 1999)מערב, אשר משנעות חול רב צפונה -אחרי סערות חורף חזקות הבאות מדרום

( לנקודה הצפונית ביותר בשכונת בת גלים בחיפה )קו אורך 41642בין תל שקמונה )קו אורך   חוף ראש הכרמל)ה( 

רוחב חלקה המערבי אינו עולה   –מזרח. רצועת החוף צרה מאוד  -621-65-ק"מ בכיוון צפון 142-( נמשך לאורך כ41851

(, 41214וממזרחה, במקום שבו ראש הכרמל כמעט נכנס לים )קו אורך (0 41412תמונה מ' )שכונת עין הים( ) 122-322על 

רצועת החוף מצטמצת לכמה עשרות מטרים בלבד. מישור החוף, שבעורפו יושבת שכונת עין הים, מושך אליו שני 

נחל שקמונה ונחל עין הים. כלפי מזרח, בין קו החוף של בת גלים לבין אחד מסעיפי העתק יגור, התוחם את  –ערוצים 

ית אליעזר(. 222-מזרח, שוב מתרחבת רצועת החוף עד כ-ראש הכרמל מצפון  מ' )שכונות בת גלים וִקרְּ

בין מרגלות הכרמל )ראשית מחשופי הגיר והדולומיט( לבין קו המים מכוסה תשתית החוף, העשויה גיר ודולומיט 

תים ואדמת סחף, אשר הובאו ברובם  ִלית של דרדרת, צרורות אבן מזּווָּ משוכבים של חבורת יהודה )גיל קנומן(, בסינר בְּ

על ידי שני הנחלים הנזכרים, ועל ידי זיחות קרקע וגלישות מצטברות. הריפוד החלק, המשתפע מתונות אל הים, של 

עליו יישור מלאכותי בעקבות בניה (, ונוסף 41412תמונה מישור חוף עין הים הוא בעיקרו מוצר של יישור גלים הולוקני )

מ'(, אשר   4וסלילה בעשרות השנים האחרונות. כיום, מפרידה בין סינר הסחף לרצועת הליחוך מדרגת עפר נמוכה )עד  

 מעליה בנויים בתים וחצרות )כולל כנסיה(.

ברצועת הליחוך עצמה הגיר והדולומיט המשוכבים חשופים ונתונים לגידוד גלים. חוף חולי אינו קיים לאורך קטעים 

רבים מחוף זה, והים נושק למבנים שעל החוף. בקטעים אחרים, שבהם לא נגע האדם, רוחב החוף האחורי אינו עולה על 

מ' )וחולותיו גסים או שהחומר הנו חלוקים וצרורות(. רק בחופים ציבוריים החוף החולי רחב כתוצאה מבניה חופית,  42

 שהביאה להצטברות מלאכותית של חול )ראו להלן(. 

 . חוף דדו, חיפה: הצטברות חול מצפון לדורבן המזדקר הימה1.452תמונה 
 (5144452114צביאלי, ‘ וסחיפת חול מהחוף מדרומו )צילום: ד
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, שגובהו      11281סמק בערבית, שפרושם עיר/תל הדגים( בקו רוחב  -תל שקמונה )סיקמינופוליס ביוונית ותל א 

לפנה"ס )תקופת הברונזה המאוחרת(, שכלכלתו   45-מ' בלבד, היה יישוב פניקי במאה ה  22מ' ומרחקו מקו המים  4145

צבע ארגמן, שהופק היתה מבוססת על עצירה של שמן זית, גידול דגים בבֵרכות חצובות, שניזונו ממי הים, וייצור  

. הִישוב נוסד בעקבות כיבוש הארץ בידי תחותמס הראשון ממצרים. במקום היתה עיר (Spanier, 1987)מחלזונות ימיים 

לפנה"ס. בתקופה הפרסית הפך התל למקום המצודה של   8-וה   4-יהודית, שראשיתה ביישובים ישראליים במאות ה 

לפנה"ס העיר כבר מופיעה במקורות בשם שקמונה. לשיא   4-העיר, והעיר החלה להתפשט במישור הסמוך. מהמאה ה 

פריחתה הגיעה שקמונה, ששכנה על דרך הצליינים הנוצרים הבאה מצפון לארץ הקדושה, בתקופה הביזנטית, והיא 

 (12244; גליל ושות', 4441; אלגביש, 4421עם הכיבוש המוסלמי )נגב,  638חרבה בשנת 

שרידי כלי שיט ומטעניהם, אשר נמצאו על קרקעית ימה של שקמונה, מלמדים על פעילות ימית ענפה בעיר )גלילי, 

ִשמש   –  11255מפרצון זעיר יחיד לאורך חוף העיר הסלעי והפרוץ לרוחות וגלים בקו רוחב   –“ ג'ורת אל מסרי(. ”1224

פים   פטרייה חצובים בסלע, אשר נתגלו -דמויי )  bollards( ככל הנראה כמעגן שהיה פעיל רק בתנאי ים נוחים. שבעה זקָּ

נכון לביסוס מתקן מעץ להרמת -לאחרונה, ִשמשו לקשירת ספינות בעת פריקה וטעינה, וגומחות עגולות לידם נועדו אל 

פים נמצא  (. בגלל 1224מ', התגלה עמוד אבן )גלילי,    4נתיב חצוב בסלע, ועל קרקעית הים, בעומק  מטענים. סמוך לזקָּ

הקרקעית הסלעית ועומקו הרדוד של המפרצון היה על כלי השיט לִהקשר אל הזקפים ולעגון במרחק כמה עשרות 

 קרקעית.-נכון נעשתה באמצעות סירות שטוחות-מטרים מן החוף, ופריקת והטענת מטעניהם אל

ַמת סלע, המזדקרת מערבה וסוגרת את רצועת ראש הכרמל,  דָּ בניין המכון לחקר ימים ואגמים שבקרבתה יושב על קְּ

ה זו מכוסה על ידי קצהו הצפוני של סינר סחף, תוצרת הנחלים לוטם ועמיק שעליה. -שתוארה לעיל, מדרום מָּ דָּ מערב. קְּ

רגולרי, העשוי טבלאות דולומיט משוכב )חלק משמורת ים -אי   מזרח לחוף תל שקמונה נחשף משטח גידוד -מצפון 

(. 41411שקמונה(. המשטח ממוכתש על ידי ספלולי מיסוס רבים, האופייניים לתחום הרטוב של רצועת הליחוך )תמונה  

מה. הסיבה למצבו המזדקר של תל שקמונה והשרטון  טבלאות גידוד רחבות מכוסות בצמדת ים חוגרות את חוף הקדָּ

 שלידו אינה נראית לעין.

משום שהתכנסות הגלים אל הבליטה של ראש קטעים ארוכים של התשתית הסלעית מול חוף ראש הכרמל חשופים  

 מערבה ממושבת הטמפלרים הגרמנים בחיפה. מבט –. מישור עין הים למרגלות ראש הכרמל 1.451תמונה 
 (14..1?, מתוך קדר, 1.14-א אלכסוני מ“מזדקר הימה מבית הממשלה )תצ .142משנת “ מזח התורכי“ה
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( מגבירה את האנרגיה שלהם ומונעת שקיעה של חול ממי הים 3443; תמונה  3434145הכרמל וחוטמו הטבוע )פרק  

חופית של -והצטברות בקרקעית, ומשום ששינוי הכיוון של קו החוף באזור תל שקמונה גורם להתעצמות ההסעה האורך 

. החולות הנודדים על קרקעית הים, בעיקר (Golik et al., draft)החול יחסית לשעורי הספקתו מדרום ולסילוקו מחוף זה  

, Breman, 1999; Emery and Neev, 1960; Nir, 1980; Golik,1999); 4488קורן,  –מיקרומטר  10222-522(הגסים שבהם 

ס"מ(, ובמקומות אחדים הם מכסים אותה במעטה דק   82-12ממלאים בקיץ שקעים בקרקעית הים הסלעית )עובי מרבי  

מערב אל מפרץ חיפה וסערות החורף מסלקים את מרבית החול -ס"מ(, אך הגלים הבאים ממערב ומצפון   45)עד  

סופם של החולות המוסעים שהם עוקפים  Chester and Beltrán, 19964); 1226וחושפים את התשתית הסלעית )צביאלי, 

 (4 648-ו 642ד', -ב'643; תמונות 645את ראש הכרמל ושוקעים במפרץ חיפה ולאורך חופיו )פרק 

נבנה מגרש   41261לאורך חוף בת גלים שבתחום חוף הכרמל נבנו כמה מבנים חופיים המזדקרים הימה. בקו אורך  

 4442-מ' הימה, אשר לצדדיו התפתח ֹשרטום. המגרש נבנה ב 12-מ'(, מחובר בשורש דק לחוף, הבולט כ 15X52מרוצף )

על גבי ספינה שהוטבעה וִשמשה כמסעדה ועל חול שהצטבר סביבה. יותר מזרחה, מול שדרות בת גלים בקו אורך 

נבנו   4424-ת שחיה. ב בֵרכ המזדקר בחלקו בים, ולידו נפתח חוף רחצה ונבנתה  “,  קזינו ” ה   4435, הוקם בשנת  41845

( הוארכו )שובר 41852-ו   41811ת השחיה ארבעה דורבנים קטנים, אשר הקיצוניים ביניהם )בקווי אורך  בֵרכ ממזרח ל 

מ' ממזרח(, כדי ליצור חוף רחצה מוגן )חוף בת גלים(. בגלל   42מ' ממערב ודורבן ישר באורך   422גלים קשתי באורך 

לא הצטבר חול ממערב   (Chester and Beltrán, 1996)חופית הניכרת ממערב למזרח  -מיעוט החול והזרימה האורך 

מ' הימה מקו המים בשורש שובר הגלים       52לשובר הגלים הקשתי, אך חול רב הצטבר בתוך חוף הרחצה המוגן, עד  

 מ' מקו המים בין שני הדורבנים המזרחיים. 15-וכ

מזרח -צפון -חלק מחוף ראש הכרמל שמעבר לראש הכרמל, הפונה למזרח   –מזרחה יותר, בחוף שכונת בת גלים  

מ'   482-סמוך מאוד למתחם בית החולים רמב"ם, אשר היה סלעי ביותר, נבנו שני דורבנים, הכולאים כ  –( 611)אזימוט 

המערבי, בקו אורך (. הדורבן  642-ד' ו 643תמונות  “ ) חוף השקט ” מהחוף, במטרה ללכוד חול וליצור חוף רחצה, הוא ה 

מ' מזרחה לו נבנה הדורבן המזרחי מדוברות שהוטבעו. שורשו  112-מזרח. כ-מ' הימה בכיוון צפון 82-, מזדקר כ41442

מ' לים. מיד עם בניית הדורבנים החל חול להצטבר בחוף   445-בשובר הגלים הראשי של נמל חיפה, והוא מזדקר כ 

 Golik and; 4426מ' )ניר,    62-שביניהם. כיום ממלא החול כמעט את כל השטח שבין הדורבנים, והחוף התרחב בכ 

(Rosen, 1999; Golik et al., 1999b    ד'(. גם מעגנה קטנה, המשמשת לצרכים צבאיים, שנבנתה בקו אורך 643)תמונה

 , מתמלאת במהירות בחול רב שיש לחפרו ולסלקו מידי שנה על מנת למנוע את סתימתה. 41841
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 . מפרץ חיפה51
 

 . תאור כללי5155

קרקעית מפרץ חיפה ממערב ועמק זבולון ממזרח הם פני 

(. הבקע תחום על ידי העתק 155שטחו של בקע הקישון )פרק  

נמשכים מערב והעתק אחיהוד בצפון, אשר  -כרמל בדרום-יגור

א'(. מבנהו מורכב: במרכזו 5.551-ו 5.51, 5.55הימה )תמונות 

רמה רוחבית תחומה בהעתקים   –ָאֵפק  (   (horstנמשך הֹוְרְסט 

ומעבריה שני בקעי   –מערב  -צפון -משני עבריה בכיוון מערב 

מערב -משנה: בקע הקישון )כשמו של הבקע כולו( בדרום 

 ,Kafri and Ecker; 5691ובקע חילזון מצפון )אקר וכפרי,  

. הבקע, שראשית הופעתו בסוף תקופת המיוקן, לפני     1964(

מיליון שנה, המשיך לשקוע גם בהולוקן, כפי שמעידים   1-כ 

 (Kafri, 1970(מדידות גיאודטיות שנערכו בכרמל וסביבתו  

והֶחֶסר במניפות סחף גדולות בפתחי נחלי הכרמל התלולים, 

היורדים אל הבקע, לאורך העתק יגור. קצב השקיעה של בקע 

 (;Kafri, 1969; Hall,1976שנה ...,5-מ' ל 5-הקישון הוערך בכ

Kafri et al., 1983)  (. הבקע משתפל במתינות מערבה 155)פרק

( וחלקו המערבי המוצף )מפרץ חיפה( הוא הקצה 51.-550.) 

מזרחי של התא החופי של הנילוס. אורך המפרץ          -הצפון 

ק"מ   51-ק"מ; קו החוף קשתי, ואורכו כ  1-1ק"מ ורוחבו  51-כ 

בקע הקישון משני עברי קו המים מכוסה (. כיום  5155)תמונה  

 בסדימנטים ימיים, דלתאיים, נהריים ומנושבים ונופו מישורי.

עמק זבולון )שמותיו האחרים: עמק עכו ובערבית ג'ידרו 

על שם ִחְרֵבת ג'ידרו, שהיתה במקום בו שוכן כיום כפר 

ק"מ ורוחבו המרבי, מקו החוף עד  51-ביאליק( נמשך לאורך כ

ק"מ. עמק זבולון מכוסה   56ק"מ. אורך חופו, מחיפה בראש הכרמל עד בליטת עכו, הוא    6הרי הגליל התחתון,  

   5.55ק"מ )תמונות    1-1בקרקעות שונים שגווניהם כהים. שוליו המערביים מכוסים ברצועת חולות מנושבים, שרוחבה  

ִשנָּה עמק זבולון את פניו לחלוטין, וכיום תופשים העיר חיפה ונמלה את שולי העמק שבין הכרמל  .1-(. במאה ה5.51-ו 

יות ויישובים רבים נוספים שוכנים במרכזו, העיר עכו מתפשטת לא  ק"מ   1-ק"מ מצפון לדרום וכ   151-ורך כ לים, הקרָּ

 ויש בו ריכוז גדול של מפעלי תעשיה שונים.ממזרח למערב, קרקעות העמק מעובדים 

(:      5.51אזורים )תמונה    1-טיפוסי סדימנטים, המתרכזים ב   1-קרקעית מפרץ חיפה ומערב בקע הקישון מכוסים ב 

( 510.מ', שיפוע הקרקעית  .1ק"מ )עד עומק מים  151-)א( רצועת חולות נילוטיים רחבה וחלקה ההולכת ונעשית צרה מ

(; )ב( אזור רכסי כורכר          9..1( מול שפכו של נחל נעמן )צביאלי,  5710.מ', שיפוע    51-ק"מ )עומק כ   5-מול חיפה לכ 

מזרחי של מפרץ חיפה, אשר תופש       -בחלקו הצפון –המשכם הדרומי של רכסי הגליל המערבי  –חוף -ימיים מקבילי-תת

(. המרזבות בין רכסי הכורכר נתמלאו בחלקן בחולות .5ק"מ רוחב( )פרק   1-ק"מ אורך וכ .5-משטח המפרץ )כ 1/1-כ 

גרגר, המשתנים מחול טיני -( מכוסה בסדימנטים דקי5110.קוורץ וקרבונט; )ג( קרקעית מערבו של בקע הקישון )שיפוע 

 (Neev et al., 1970; Nir, 1973, 1980, 1984; Denekamp andימיים-לטין חרסיתי עם המרחק מאזור רכסי הכורכר התת

)Rohrlich, 1978 5 

 

 (Google. מפרץ חיפה: )א( תצלום לווין1.51תמונה 
(Earth, 2021 ,מפה )משרד העבודה 10100,000; )ב( ,– 

 (. תרשים נמל חיפה בצבע צהוב. 1691מחלקת המדידות, 

 עכו
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 . נחלי עמק זבולון5151

י  זורמים שנ ן  זבולו בעמק 

זורם  ן  נחלי איתן: נחל קישו

מערב לאורך שולי העמק -לצפון 

הדרומיים, ונחל נעמן זורם צפונה 

 (51515תמונה ממרכז העמק )

הארוך בנחלי   –נחל קישון  

ישראל האיתנים )ברוב אורכו(, 

ן             ו כ י ת ה ם  י ה ל  א ם  י כ פ ש נ ה

שראשיתו בצפון הרי   –ק"מ(   .7) 

השומרון, מנקז את עמק יזרעאל 

ו )שטח אגן הניקוז  וסביבותי

קמ"ר( וזורם למרגלות   71.,5

ר  עַּ מפַּ ן  הקישו ל בבקע  הכרמ

הקישון )המעבר הצר בין הכרמל 

ים  שפרעם( עד -לגבעות אלונ

ה            פ י ח ץ  ר פ מ ב ם  י ל ו  א צ ו מ

 “.נמל הקישון”ק"מ בקו אוויר(. בשפך הנחל נמצא  5551-)כ

ק"מ אורכו, אפיק הנחל מתפתל בעקלתונים   151-בקטע שבין פער הקישון עד יגור )בין תל קשיש לצומת ג'למה(, כ 

)ג'למה(, “  פארק העמקים ” רחבים. לאורך קטע זה, על גדות הנחל, שאדמותיהן בצתיות ואינן ראויות לעיבוד, הוקם  

. בגדות הנחל צמחיה עשירה ומגוונת, המשלבת מינים אופייניים לחורש הים תיכוני כגון ער אציל, 1..595151-שנחנך ב

צומח נחלים כגון הרדוף הנחלים ואגמון החוף, וצמחים ועצים טיפוסיים לבתי גידול לחים, כגון אשל, ערבה מחודדת 

כימיקאלים ” שיקום נחל הקישון(. קשת הנחל הרחבה שבין נשר למפעל    –ּומילה סורית )אתר המשרד להגנת הסביבה  

מזרחה לנשר, חוֵבר אליו -ק"מ צפון   551-המוקדמות על ידי תה"ל. בקטע זה, כ '  .569-הוסדרה בשנות ה “  ופוספאטים 

המערבי. רוחבו של אפיק הקישון במקום המפגש עם נחל יובלו הגדול, המנקז את דרום הגליל התחתון    –נחל ציפורי  

יובלו של נחל הקישון בעמק זבולון, שראשיתו באזור  –מ'. נחל גדּורה )ואדי פוארה(  551-מ' ועומקו כ .5-ציפורי הוא כ

מערב לאורך גבולן המזרחי של קריית -זורם לדרום   –שבין קריית אתא לכפר ביאליק והוא מנקז את מערב הרי שפרעם  

( 51117/11119)נ"צ  “  וולקני ”מוסדרת הנדסית וחוֵבר לנחל הקישון מדרום לבית החרושת ביאליק וקריית חיים בתעלה 

מ'. מנקודה זו אפיקו של  1-מ' ומעמיק לכ .1-(. במקום המפגש עם נחל גדורה מתרחב אפיק נחל קישון לכ5151)תמונה 

מערב לשפכו מתווה הנחל קשת קמורה -דרום -מ' מדרום   ..1,1-הנחל מתפתל מעט עד הגיעו לים. במרחק אווירי של כ

מזרח. -מצפון על ידי חולות מנושבים  ( נוצרה כתוצאה מהדיפת הנחל  5611ורחבה כלפי דרום, אשר לדעת אבנימלך ) 

מזרחית של נחל קישון, עומק הקברים הרדוד בבית -( שולל דעה זו משום שמֲעטה החול הדק בגדתו הצפון5611גלנטי )

ק"מ מצפון ליישוב, ושברי החרסים המפוזרים על פני שטחו מעידים שמאז   5-הוואם, המצוי כ -הקברות של תל אבו 

( .1115/.5115לפנה"ס( לא נערם חול רב באזור. ממרכזה של קשת זו )נ"צ    .511-.551תקופת הברונזה המאוחרת ) 

, 5611' היתה קטועה ולא הגיעה לים )גלנטי,  .561-זרוע מערבית של נחל הקישון, אשר עד שנות ה   –יוצא נחל סלמן  

 (5 5151תמונה ( וכיום היא שטח בנוי בתוך העיר חיפה ).566

מקורותיו של נחל קישון הם נביעות קטנות לאורכו, מים מנַּקזים חקלאיים, גלישות ואיבודי מים מהמאגרים הרבים 

ואף פחות מזה. ספיקת   51.-550.  –( ומי גשמים בעונות החורף. שיפוע הנחל מתון מאוד  .7-באגן הניקוז )למעלה מ 

(. זרימת המים הֵקיצית בנחל מועטה )ספיקה בת מספר ליטרים 1..1מלמ"ש מים )פרלמוטר,    51.-הנחל כיום היא כ 

נמל חיפה והעיר  –הדרומי במפרץ חיפה: )א( שטח מיובש בחיפה . החוף 1.52 תמונה
(; )ב( השינויים עם הזמן בתווֵאי נחל קישון ויובלו נחל 2009התחתית )מתוך צביאלי, 

 המספרים מציינים את סדר השינויים המשוער של אפיקיהם )מתוך –סלמן 
מזרחיות הדפו בעת האחרונה את אפיק -(. לדעת אבנימלך רוחות צפון16.1אבנימלך, 

מערב. נחל סלמן יצא מקשת נחל קישון הנוכחית -הנחל, אשר יצר פיתול רחב לדרום
והסתיים בחולות החוף מול בֵרכת  1הוואם, זרם צפונה לאורך תוואי -מול תל אבו

 ההשקטה של תחנת הכוח דהיום בחוף שמן. כיום האזור בנוי כולו.
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לשניה( ובחורף היא שטפונית 

מ"ק לשניה(   .59-)ספיקה בת כ 

(. בזמן שטפון מציפים 5697)גנור, 

ם  נרחבי מימי הקישון שטחים 

וגורמים לנזקים גדולים לשטחים 

עירוניים וחקלאיים. מי הנחל 

הקטע מנקודת החבירה   –במורדֹו  

עם נחל ציפורי עד לשפכו אל הים, 

הם כמעט   –ק"מ    7-שאורכו כ 

רֹום של מפלס הים ושיפוע האפיק  בָּ

. מי הנחל 5.70.אינו עולה על  

בקטע זה מושפעים מגאות ושפל 

ם   ם   –בי י מי  ו ה,  תנ מש ם  ומ ר

 (5 5151תמונה מלוחים חודרים לאורכו )

ומביאן אל מפרץ חיפה.   –חרסיות ומעט מאוד חול קוורץ דק    –בעונת החורף סוחף נחל קישון סדימנטים רבים  

טון                    ...,.1-ו   5/1..1מ"ק( סדימנט בתרחיף במי הנחל בחורף    ..1,1-טון )כ   ..55,1( מדדה  1..1וכטמן ) 

 (,Nir, 1980; Sadeהגשום. הסדימנטים האלה נרבדים על פני קרקעיתו של מפרץ חיפה 1/1..1מ"ק( בחורף  ..55,1-)כ

)2006; Golik et al., draft ,חלק הארי של הסדימנטים הדקים בקרקעיתו המערבית של מפרץ חיפה מקורו, ככל הנראה .

 בנחל הקישון. 

לפני הסדרת שפכו אל הים נסתם הנחל תכופות על ידי הסחופת שמימיו נשאו, אשר שקעה בימי השטפונות, ושפך 

(. בשנים גשומות הצליחה הזרימה בנחל לפרוץ את חסמי הסחופת, אולם לא תמיד 5151תמונה הנחל נדד לאורך החוף )

 היה הזרם חזק עד כדי כך, ולכן הוצפה סביבת האפיק ונוצרו בה בצות רחבות. 

ק"מ( עד מוצאו אל הים זוהם מאוד בשפכי  7-קטעו האחרון של נחל קישון מנקודת חבירתו של נחל ציפורי אליו )כ

 51515תעשיה של המפעלים הרבים במפרץ חיפה. נושא זה נדון בפרק 

ִאִני;  בתקופה ההלניסטית(, הקטן בנחלי ישראל האיתנים )שטח אגן הניקוז  Belusנחל נעמן )שמות אחרים: נחל ּכּוְרדָּ

קמ"ר(, ניזון ממעיינות אפק )שמותיהם האחרים: כורדאני, עין אפק ועין נעמן( ליד תל  15-קמ"ר, כיום כ .7-המקורי כ

ל  א ל  ת ( ק  פ צ -א " נ  , י נ א ד ר ו כ

ק"מ בלבד   151-, כ ...11/..595

ה( מדרום מהים( ועין נמפית )עאִפיָּ

צ - " נ ( ק  י ר ס מ ר  פ כ ל ח  ר ז מ

ק"מ מהים(   151-, כ 11151/.59.1

ונביעות לאורך אפיקו. ְבמפה מימי 

נביעות   11המנדט הבריטי סומנו  

ק  פ א ר  ו ז א ב ו  ז ל ו  ז ת  ו כ ו מ ס

(. בקרבת הים 5619)הראובני,  

ם  י קטנ ות  נ י מעי כמה  ם  ובעי נ

ד                   ע ( ם  י ח י ל מ ם  ה י מ י מ ש

מ"ג כלור לליטר ויותר(   ...,1-כ 

(. במקורו זרם 7..1)אנגרט ויהל,  
 אפק. עין 1.51תמונה 

 ”(.ויקישיתוף“, אתר david..king’s photostream, צילום: 95152006(

 

 נחל קישון אחרי שיקומו. מורד 1.59תמונה 
 )5 2010)צילום: ג' גוטמן, רשות נחל הקישון, בתוך לרמן, 
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ק"מ בתוואי מתפתל בתוך בצות ונשפך לערוץ נחל חילזון לא הרחק מכביש הכניסה הישן   55-הנחל צפונה לאורך כ 

ק"מ אל הים. הנחל נשפך לים בחוף   1-מזרח לעין המפרץ, ושם הוא פנה מערבה וזרם לאורך כ -ק"מ מצפון 5-לעכו, כ

יים, זורם לאורך צירו של  1-הרחצה של עכו, כ ניה וָאֵבלַּ ק"מ מדרום לעיר. נחל חילזון, שאליו חוברים יובלי האכזב ְשכָּ

קמ"ר(,   .11-בקע חילזון בחלקו המזרחי, ובחורף הוא מנקז מי גשמים מהגליל התחתון המערבי )אגן ניקוז בן כ 

 שמתווספים למימי נחל נעמן. 

מי (5  5151תמונה  ( ) 5570.-מ' מעל פני הים באזור מישורי כמעט שטוח )שיפוע כ   1-מעיינות אפק נובעים ברום כ 

מזרח לעכו עד אפק, ממזרח לחגורת -קמ"ר ממישור זה באזור שמדרום   .1-המעיינות ומי השטפונות הציפו למעלה מ 

יּון אל  ץ  -החוליות החופית, אשר הפכו לבצות )מכאן שמו הערבי האחר של הנחל: עַּ מעיינות הבצה(, שהיו ידועות   –בַּ

מלאו חולות נודדים, אשר ביחד עם הצמחיה לאורך גדות הנחל (. את המישור  5619ברסלבי,  כבר בתקופה הביזנטית ) 

לסתימות תכופות של מוצא הנחל אל הים ולנדידה תרמו לניקוז הגרוע של חלקיו המרכזי והצפוני של עמק זבולון וגרמו 

(5 5151; תמונה  15151)פרק  (  (Lichter et al., 2007; Lichter, 2009שעד להסדרתו היה קשתי ומתפתל  תדירה של אפיקו, 

, שפעו מעיינות אפק במשך כל השנה .5616/1בעבר, עד  

; ...1מלמ"ש בממוצע( )שורקי,    11מלמ"ש )   .1-.9בשעור  

 Mandel and Mero, 1961; Arad et al., 1975(;  1..1רוזנטל,  

אך ספיקת המים העונתית של נחל נעמן היתה נתונה לשינויים 

חריפים. אחרי גשמים חזקים היתה זרימת הנחל חזקה, ובכוחה 

היה להניע טחנות קמח, שנבנו על גדותיו ופעלו מהתקופה 

. הסכרים, שהוקמו 56-המוסלמית הקדומה עד סוף המאה ה 

סמוך לטחנות כדי להעלות את מפלס הנחל ולהגביר את זרימת 

מימיו אליהן, גרמו אף הם להצפת שטחים נרחבים )ברסלבי, 

(. מאידך גיסא, בחודשי יוני ויולי הביאו רוחות מערביות 5619

חזקות וסוערות לחדירה של מי ים אל הנחל הרחק מן החוף עד 

)עומק מרבי        מ'   51.כדי  לטחנות הקמח ולהגבהת מפלסו  

(, וניתן היה לשוט 5611; אורמן,  5619)ברסלבי,  מ'(    151

 (5...1בסירות למקורותיו )שורקי, 

בתי הגידול של הנחל עשירים מאוד במיני חי וצומח, בהם 

צמחיית מים נדירה. באזורי המעיינות, בתוך חורש סבוך, שבו 

גדלים בעיקר מיני סמר ואשל, קנה מצוי ופטל קדוש, גדלה 

מים )הידרופילית( מגוונת, ובה, בין היתר, -צמחיה חובבת 

לפופית החיצים, גומא הפרקים, חנק מחודד, ערברבה שעירה, 

תלתן הבצות, שנית גדולה, מדד זוחל וערידת הבצות. נימפאה 

תכולה, אשר בעבר היתה שכיחה בבצות, מופיעה רק לסרוגין 

(. במוצא נחל נעמן לים, במקום שבו מי התהום גבוהים, נתפתחה ְמֵלחה ובה גדלים 5619בשנים האחרונות )הראובני,  

צמחים עמידים למלח. הבולטים ביניהם הם שיחים נמוכים של בן מלח למיניו, מיני מלוח, עדעד וסמר, ועצי אשל 

מרובע נמוכים. באזור שוהים בחורף אלפי שחפים וציפורי מים אחרות, ומגיעות צבות ים ירוקות וחומות להטיל את 

ביציהן. במבואות עכו, בין נחל נעמן לעיר, משתרעות חורשות נטועות נרחבות של דקלים, הגדלות בקרקעות החוליים 

בפי הצלבנים( גדולות וצפופות    (Palmareaeהשטופים המצויים מעל מי התהום המליחים. בעבר היו חורשות הדקלים 

יותר, אך ההזנחה בשלהי השלטון העות'מאני ותהליכי ההתמלחות של מי נחל נעמן הרסו אותן בהדרגה )ברסלבי, 

 (56115ויצחקי, ; דנין 5619

 שפכו של נחל נעמן בשנים. נדידת .1.5תמונה 
 1610על רקע תצלום אוויר משנת  .161-.166

 )20095)מתוך צביאלי, 
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 . עמק זבולון במאה השנים האחרונות5151

השנים האחרונות חל שינוי מוחלט בתהליכים הטבעיים בעמק זבולון עקב התערבות האדם במשטר   .6-ב 

ההידרולוגי והסדימנטולוגי של עמק זבולון מחד גיסא, והעבודות ההנדסיות לאורך החוף בדרום מפרץ חיפה מאידך 

 גיסא. 

 5611-.561והואצו עם תחילת היישוב היהודי בשנים  5611-ניקוז הבצות והכשרת הקרקע בעמק זבולון החלו כבר ב

(. ראשית הניקוז של בצות הנעמן היתה בחפירת תעלות קצרות, 5611; אורמן,  5671; וייץ,  .561)שפירא וסליטרניק,  

שנועדו לבלום שינויים פתאומיים בזרימת הנחל ולהקטין את ממדי ההצפה בעונת הגשמים. ניקוז הבצות נמשך 

הועתקה נקודת   5697-. ב 5611-בהעמקת התעלות וֵברוא של צמחיית הבצות, שהפריעה לזרימת המים, עד להעלמן ב 

(. אחרי ההצפות של 5671ק"מ מהים )סיון,    5-החבירה של נחל נעמן לנחל חילזון לקרבת כביש הכניסה הישן לעכו, כ 

הסתיים ניקוז הבצות בֵתעּולֹו  .567-(, וב1..1הופנו יובלי האכזב של נחל נעמן אל נחל חילזון )רוזנטל,  5697/91חורף 

המלא של השטח )כולל הנחלים חילזון ונעמן(, איחוד הזרימה של המעיינות והנחלים והעמקת שפך נחל נעמן. השטחים 

שיובשו הוכשרו לחקלאות, וקרקעות הזיבורית הבצתיים, שלא צלחו לחקלאות, הפכו לבֵרכות דגים. תעלת נחל נעמן 

יות  עכו -)ביחד עם בֵרכות הדגים של כפר מסריק ועין המפרץ, המשתרעות לאורכו( מהווה את הגבול שבין אזור הקרָּ

 המיושב והמתועש בצפיפות ממערב לו ובין המרחבים החקלאיים של עמק זבולון ממזרח לו.

מלמ"ש, לצורכי בתי   .1-.9נשאבה כמחצית מכמות המים של מעיינות אפק, שספיקתם היתה כאמור לעיל   5611-מ 

' דולדלה בהדרגה שפיעת המעיינות באפק, ומליחות מימיהם עלתה.  .569-הזיקוק במפרץ חיפה. מאמצע שנות ה 

מעיינות קטנים רבים, שהזינו שטחי אחו נרחבים בשולי הבצות, חרבו ונעלמו בעקבות קידוחים, שנעשו למרגלות 

ההרים כדי לתפוס את מי האקווה )האקִויפר( המזינים אותם ולהפנותם אל רשת המים הארצית. רק אזורי בצה ואחו לח 

קטנים נותרו באזור השפיעה של המעיינות )כרי נעמן בשמורת עין אפק( ולאורך תעלת הנעמן ביניהם )עין נמפית, אשר 

מימיו נובעים לבֵרכה, שממנה הם נשאבים בצינור אל בֵרכות דגים של קיבוץ כפר מסריק(. השפיעה הממוצעת של עין 

מלמ"ש, ובעונות קיץ של שנים שחונות מתייבש עין אפק לחלוטין ומי קידוחים מוזרמים אליו  5-אפק פחתה בהדרגה לכ

נחל נעמן, שכאמור לעיל ברוב אורכו הוא זורם ; אתר צלול(. כיום מקבל ...1כדי למנוע את הכחדת השמורה )שורקי, 

בתעלה מלאכותית, את מרבית מימיו ממי תהום, שחודרים אליו מבעד לגדותיו. אגן הניקוז של נחלי נעמן וחילזון עשוי 

כיום, לאחר הסדרת הנעמן, אך גם  להזרים בעת שטפון מיליוני מטרים מעוקבים של מים דרך הפתחה הצרה של תעלת  

, שהיתה שנה גשומה במיוחד, הוצפו קיבוץ 5696-התעלה והעמקתה, עדיין עלולים להתרחש כאן שטפונות כבדים )ב 

 (15..1עין המפרץ ושטחים נרחבים באזור בֵרכות הדגים שלו( )אתר צפונט, 

השטחים היבשים במישורים המזרחיים של עמק זבולון הוכשרו לחקלאות, ועל אלה שבמערב, כולל שטחי חוליות 

יֹות במרכז ודרום  מערב עמק זבולון( ומפעלי תעשיה, ונסללו -שיוצבו ויושרו, הוקמו בצפיפות יישובים גדולים )הְקרָּ

יֹות, בהם בתי הזיקוק והתעשיה הפטרוכימית )על שטח בן  נתיבי תחבורה. ריכוזי התעשיה העיקריים הם מדרום לְקרָּ

עכו, בין אזור הבצות -דונם(. ריכוז מפעלי התעשיה הצפוני נמשך לאורך כביש חיפה ...,51-דונם(, ומצפונן )כ ...,.1

 ממזרח וחגורת חולות החוף ממערב. לאורך נחל נעמן 

קולחים שלא (, מי 5159' )תמונה .561-שפכים ממפעלי התעשיה הרבים בעמק זבולון, שחלקם פועלים כבר משנות ה

טוהרו לרמה הדרושה ממכוני הטיהור של חיפה והגליל המערבי, שפכים ביתיים מיישובי עמק זבולון והגליל המערבי 

ומים רוויי דשנים, המנוקזים מאזורים חקלאיים, בֵרכות דגים, חזיריות ומקורות נוספים, מזהמים כיום את מימי ואפיקי 

; אתר צלול( ופוגעים גם בים 1..1; פרלמוטר,  1..1; רוזנטל,  .561הנחלים בעמק זבולון ויובליהם )ענבר ואייל,  

 Herut et al., 1993; Herut and Kress, 1997) 5(וקרקעית המפרץ מול שפכיהם 

הזיהום התעשייתי והסניטרי הכבד של מימי נחל הקישון וקרקעיתו הביא בעבר הקרוב למותה של המערכת 

האקולוגית הטבעית במורד נחל הקישון ולהפיכת אפיקו לתעלת שפכים פתוחה, שזרמה למפרץ חיפה. כיום המפעלים 

, הנחל הפסיק להיות חומצי 1..1אמנם אינם מזרימים שפכים )זיהום הנחל על ידי המפעלים הופסק חלקית בשנת  
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תמונה   –והחיים החלו לשוב אליו  

אך הבוצות שבקרקעית הנחל, (, 5151

המכילות כמויות גדולות של מתכות 

כבדות וחומרים אורגניים, עדיין 

 ממשיכות להשפיע על רמת זיהומו. 

הקים המשרד להגנת  5661בשנת 

“ רשות נחל הקישון ” הסביבה את  

גופים   11כתאגיד סטטוטורי של  

שונים, שמטרתו היא שיקום מורדו 

ויובליו בעמק  ן  של נחל הקישו

)נחל גדורה ומורד נחל  ן  זבולו

ציפורי(. סמכות הרשות מוגבלת  

הנחלים )היינו “  מסדרונות ”לשיקום 

“ מרחב ” הנחלים ומימיהם, קרקעיתם, גדותיהם וסביבתם הקרובה(, אך כמובן לא ניתן לבצע זאת מבלי להתייחס גם ל 

הנחלים בסביבתם הרחוקה יותר, הכוללת שטחים חקלאיים, שטחי בינוי ותעשיה, פארקים מתוכננים ועוד )אתר רשות 

 נחל הקישון(.

, מציגה את המדיניות לשיקום הנחלים והקמת מערכת פארקים 5..1שהוגשה במרץ  “,  תכנית האב לנחל הקישון ” 

ה ירוקה אשר תקשר בין העיר חיפה וערי הלווין שלה )נשר וקריית טבעון  רציפה במרחב נחל הקישון ויובליו, שיהוו ִלבָּ

סביב נחל הקישון וקריית ביאליק, קריית חיים, כפר ביאליק וקריית אתא סביב נחל גדורה(, ומפרטת את האמצעים 

הדרושים לשיקום הנחלים ולמניעת או צמצום נזקי הצפותיהם. אמצעים אלה כוללים הפסקה של הזרמות שפכים 

ממפעלי המפרץ אל נחל הקישון ויובליו, סילוק מזהמים ותמֵלחות מן הנחלים, פינוי בריכות הבוצה הקיימות בגדותיהם, 

( הן בשאיבה וחפירה מתוך הנחלים והן 1.51פינוי וטיפול בבוצות שהצטברו בקרקעית הנחלים )שהחלו בספטמבר  

בהטיית אפיקי הנחלים לחשיפת ופינוי קרקעיתם המזוהמת, הסטת הנחלים לתוואים חדשים שיאפשרו הקמת פארק 

, יישום תכנית מים שתכלול הזרמת מי קידוחים מושבתים בשולי עמק יזרעאל ותוספת מי 5155בשתי גדותיהם היכן שצריך

מעיינות המנוצלים כיום לחקלאות לנחל הקישון ובמקביל טיפול במי הקולחים של המפעלים והשבתם לצורכי התעשיה, 

הקמת מערך טיפול ביולוגי לשיקומם של בתי גידול אופייניים בסביבות הנחלים ושל נופי האזור כולו ועוד )אתר 

(. ביצוע התכנית יקר ומסובך מאוד 1.51נחל הקישון; אתר רשות נחל הקישון; נסים וגוטמן,  –המשרד להגנת הסביבה 

בגלל ניגודי עניינים )כגון דרישות לשטחים לצורך הרחבת מפעלים ושטחים לאחסון מכולות סמוך לנמלי חיפה על 

חשבון פארק הקישון, וצורך בפיצוי סביבתי ראוי לתושבי הסביבה( והימנעות מהחלטות מחייבות או קבלת החלטות 

 סותרות.

ק"מ    51.-דונם לאורך כ   11בשפך נחל הקישון, המשתרע על פני  “  פארק מעגן הדיג ” עד כה הושלמו הקמתו של  

( סביב נחל 155951.51“ )פארק מעין אלרואי”( ו1..595151-ליד צומת העמקים )נחנך ב“ פארק העמקים(, ”5..1)בשנת 

דונם ממעגן הדיג ועד גשר ההסתדרות בחיפה    699שישתרע על פני  “,  פארק מורד נחל הקישון ” הקישון. כיום מוקם  

(, ופארק מטרופוליטני מרכזי מתוכנן 1.57ותכנית הפארק הופקדה בנובמבר  515151.55-)טקס הנחת אבן הפינה נערך ב

בתחום   1.51ק"מ הוקם במהלך שנת    1באורך  “  פארק נחל גדורה ” לקום באזור שטחי יגור ונשר. קטעו הראשון של  

העירוני של קריית ביאליק, והמשך הקמתו של הפארק במורד הנחל עד חיבורו לנחל הקישון יבוצע בשנים הקרובות 

 )אתר רשות נחל הקישון(. 

עליה בהזרמת מזהמים לאפיקו של של נחל נעמן במקביל לשאיבת המים המזינים את מעיינות אפק גרמו לנחל נעמן 
____________________________________________ 

5155
 (.1151דוד, -; בן1155ק"מ )אזולאי,  5.1-כך, למשל, קטע הנחל מדרום לבתי הזיקוק ייובש ובמקומו ֵיָחפר נפתול חדש באורך כ 

  (5לולצזורם לנחל נעמן )מתוך אתר  “מילובן”של מפעל . זיהום 1.59תמונה 
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כיום הנחל היחידי שמצבו מחריף לעומת שאר הנחלים בישראל, שרמת הזיהום  –להיות הנחל המזוהם ביותר בישראל 

של הזרמת שפכים לנחל  בהם היא במגמת שיפור )אתר צלול(. בניה של מכונים לטיהור שפכים הביאה אמנם להפסקה 

ולשימוש חוזר במים בכמה מהמפעלים המזהמים ביותר, אך מזהמים אחרים, בעיקר מים מבֵרכות הדגים באזור, 

; אתר 1..1; פרלמוטר,  1..1ממשיכים לזרום אל הנחל ומצבם של נחלי נעמן וחילזון ממשיך להיות גרוע )רוזנטל,  

הוגשה למשרד להגנת הסביבה תכנית לתכנון נחל נעמן )יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ,   1..1-צלול(. ב 

1..15) 

 

 . חיפה ונמליה 5151

(, ותל אבו151; תמונה 5151לפנה"ס )פרק  51-היישובים עתיקים ביותר באזור חיפה הם שקמונה, שראשיתה במאה ה

לפנה"ס )תמונה   51-(, שראשיתו בסוף המאה ה 5611דיון בתוך גלנטי,   –הוואם )צלמונה או סלמונה הנזכרת בתלמוד -

(, והשתרע לפחות על פני         5661הוואם שכן על גדת נחל סלמן, יובל דרומי של נחל קישון )גרשוני,  -(. תל אבו 5151

ק"מ מדרום לבֵרכת   551-, כיום לרגלי בנייני חברת החשמל שליד גשר פז וכ 511511/111517דונם סביב נ"צ    51-כ 

מ' מעל סביבתו, וטרם שנמחק לחלוטין על   1-7-' התנשא התל כ .561-ההשקטה של תחנת הכוח בחוף שמן. בשנות ה 

נערכו בו חפירות הצלה על ידי מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט הבריטי   .1-ידי עבודות פיתוח בסוף המאה ה 

ולאחר מכן על ידי רשות העתיקות של מדינת ישראל. כיום נמצא האתר, כולל בית קברות עתיק המשתרע על                 

 וציטוטי מקורות שם(. 7..1ויימן, -; ברק5661דונם מצפון לתל, בתחום השטח הבנוי של חיפה )גרשוני,  ..1-כ

שלא כבאזורים אחרים בארץ, היתה ההתיישבות באזור חיפה דלילה עד לתקופה הפרסית. ההתיישבות בתל           

לפנה"ס,   51-לפנה"ס או במאה ה   51-הוואם החלה על תשתית חולית בתקופת הברונזה המאוחרת, בסוף המאה ה -אבו

אי או אי מוקף ים סמוך לאסטואר הקישון -הוואם חצי -בעת שלטונה של מצרים על ארץ כנען. בתקופה זו היה תל אבו 

ד'(. מפאת קרבתו היתרה 1515; תמונה 5.5151-ו 15151ואחרים( )פרקים  5661ב'; גרשוני, 5616; רבן, 5611)רבן וגלנטי, 

לקו המים הוקף היישוב בחומות, שנועדו להגן עליו מהצפות ים חוזרות. צמדת ים ֶאִפיליתית )תולעוני ים וצדפי 

Ostreacea  ) נמצאה על אבני החומה הדרומית, ומצפון לתל נמצאו מרבצי סערה )חול גס ורסק צדפים(. בתקופות

 הוואם לא פעם משטפונות בנחלים קישון וסלמן.-מאוחרות יותר, אחרי שהים נסוג והאי נתחבר ליבשה, נפגע תל אבו

הוואם היה תחנה ונמל בשרשרת ערים לאורך חוף הים על דרכי השיירות המצריות, בהן ערי נמל מפותחות, -תל אבו

( ושקמונה 5157פרק  –(, וערי חוף קטנות יותר, כמו עתלית )מעגן 5159( ונאמי )פרק 5151(, דור )פרק 5151כמו יפו )פרק 

שפנתה “,  דרך הים ” (. דרך השיירות לאורך חוף הים התיכון )סעיף צפוני של  151( )תמונה 5151פרק  –)ללא נמל משלה 

הוואם ושם התפצלה לשני נתיבים: נתיב ראשי, שהמשיך מזרחה לכיוון -( הגיעה עד לתל אבו556תמונה —לנחל עירון

  5(Balensi et al., 1993; 7..1ויימן, -; ברק1..1מגידו ובית שאן דרך פער הקישון ונתיב שהוביל צפונה לעכו )ענבר, 

ממצאים רבים מעידים כי היישוב היה מרכז מסחרי גדול, שבו תחנת עגינה חשובה לספינות מרחבי הים התיכון, אף 

הוואם מעולם לא התפתח לנמל מרכזי ומעגניו היו -מאידך גיסא, תל אבו   (5 15151כי לא נתגלו בו שרידי נמל )פרק  

נכון בגלל שינויים במפלס פני הים, שהביאו חולות, אשר חזרו וחסמו את -בשימוש רק למשך תקופות קצרות יחסית, אל

 (65..1אסטואר הקישון ויצרו ביצות במעלה הנחל, שחסמו את דרך היבשה לכיוון מגידו )חגי, 

לפנה"ס. כלים רבים   51-ומחציתה הראשונה של המאה ה   51-בחורבות היישוב נמצאו כלי חרס, שתוארכו למאה ה 

; 5661הם ממקור מיקני וקפריסאי, המעידים על קשר ימי פעיל עם האזור האגאי, וִיתרם מכל חופי הלבנט )גרשוני,  

 Barak-Waiman, 2007)5 ;1.55; א' גלילי, מידע בע"פ, ספטמבר 7..1; ינקלביץ, 7..1ויימן, -; ברק1..1ברוך, 

ה לא   –משטחים עשויים חלוקי אבן   מקומיות, אשר הושלכו לים מספינות שהגיעו למעגן תל        -רובם אבני ִנְטלָּ

מרצפים שטחים ניכרים של קרקעית הים   –הוואם ריקות או נושאות מטען קל כדי לטעון סחורות יצוא מהתל  -אבו 

אפשר שמשטחי החלוקים נועדו לייצב את קרקעית הים   (5 5157( )תמונה  7..1; ינקלביץ,  .566בקרבת התל )גלנטי,  

(, 7..1משיית( ספינות אל החוף לצורך תחזוקה ותיקונים )ינקלביץ,    –החרסיתית כדי לאפשר החפת )מלשון חוף  
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(, גלנטי 5611ולהשערת רבן וגלנטי )

( ובתוך ינקלביץ    .551-55:  .566) 

 (1..7  ,)Balensi  et al .   (5661         )

A-ו  r t z y   (1 . . 1 -1 . . ר 1 ש פ א  )

ֵצף את  שתושבי העיר הם שניסו לרַּ

ם המשתפלת הימה  קרקעית הי

בהשלכת אבנים ופסולת בניה כדי 

 למנוע את הצפתה.

הוואם, שחרב פעמים -תל אבו 

רבות וידע תקופות נטישה, התקיים 

 , י נ )גרשו ת  הרומי עד התקופה 

לסה"נ( גרם   1-(. במאה ה 5661

ן  נחל קישו הסחף הרב שהביא 

להתרחקות החוף וניתוק היישוב 

 מהים, והאתר חדל להתקיים כעיר. 

בשנות האימפריה הפרסית חלה פריחה מחודשת של ערי הנמל יפו, דור ועכו ושל ערי חוף קטנות, בהן גם אלה 

שבאזור חיפה, אשר ִשמשו כתחנות מסחר ומעגני ביניים. תאור התפתחותם של חיפה ונמלה שלהלן מבוסס בעיקר על 

 (, ורוב חלקיו מצוטט בלשונו.5661ארצי )-עבודתו של י' בן

לפנה"ס נזכרת חיפה כעיר נמל יהודית קטנה לצד   1-היישוב חיפה נזכר לראשונה במקורות הכתובים, ורק במאה ה 

 נמל עכו הגדול, אשר תושביה עסקו בסחר חופים, דיג ומעט חקלאות. תולדות ראשיתה ואף מקור שמה אינם ידועים.

בחיפה לא נערכו חפירות ארכיאולוגיות מסודרות, ושרידיה הקדומים קבורים תחת העיר התחתית ורציפי הנמל 

עתיקה( עם שרידים פזורים בין בית החולים רמב"ם לבין בית -דהיום. רוב החוקרים מזהים את חיפה העתיקה )חיפה אל

הקברות היהודי בדרך יפו. לאורך כל המפרץ לא נמצאו מעגנים עתיקים או אפילו יישובים. הים סביב ראש הכרמל רדוד 

 ה'(. 5151וקרקעיתו סלעית )פרק 

ננטשה שקמונה ברובה עקב הכיבוש הערבי וקרנה של חיפה עלתה כמעגן ימי חשוב, שבו הוקמה גם   7-במאה ה 

(. הצלבנים כבשו את 561:  5671(. בתקופה זו שכנה העיר באזור שכונת בת גלים כיום )דינור,  5691מספנה )פראוור,  

לאחר מצור ממושך של הצי הֶונציאני וכוחות יבשה בפיקודו  .1.515555-ב  Castellum Caiphas(העיר )שנקראה בפיהם

כבש צבאו של ביברס   5191-(, וקיימוה כנמל משני לנמל עכו. ב 15: מפה  5671; גיחון,  5691של טנקרד )פראוור,  

הממלוכי את חיפה, הרס את ביצוריה ואת רוב בתיה, שרף את מנזריה בהר הכרמל והעיר היתה שוממה ברוב ימיו של 

(. בסוף תקופה זו נאחזו שודדי ים נוצרים )בני מלטה ואירופים 5611( )בנבנישתי,  .5157-519השלטון הממלוכי ) 

להתקפות על אניות שהפליגו   אחרים( במפרץ חיפה, שהפך להיות שטח הפקר, והשתמשו במעגן חיפה כבסיס קבוע 

לאורך חופי הלבנט. פעילותם התגברה מאוד בראשית התקופה העות'מאנית, ויחסיהם עם תושבי האזור התהדקו 

היתה חיפה עיירת דייגים  57-וה 59-(. ברוב המאות ה5611)כהן,  51-והתמסדו לקראת סוף העשור הראשון של המאה ה

ִבצרו העות'מאנים את   51-פזורה למרגלות הכרמל, חסרת מרכז מבוצר ופתוחה לפשיטות. ברבע הראשון של המאה ה 

חיפה ואת יתר ערי החוף והציבו בהן יחידות ארטילריה, שפעלו נגד ספינות שודדי הים, וחילות מצב, שנלחמו בשבטי 

 (5 5611בדואים אשר נהגו לפשוט על חיפה )כהן, 

דור(, -עומר, שליט הגליל שהתנתק מסמכות השלטון באיסטנבול, את חיפה )וכן את טנטורה -כבש דאהר אל 5711-ב 

עומר -ִשֵקם את מבצרה שעל החוף וִסְפחה לאזור שלטונו. משנפלה חיפה שנית בידי מושל דמשק העות'מאני, דאהר אל 

עיר מוקפת חומות עם מצודה ונמל   –. הפעם הוא הרס את העיר ובנה ממזרחה את חיפה החדשה  5795-חזר וכבשה ב 

חדשים במקום צר ונוח להגנה בין החוף להר הכרמל )באזור שבין ככר פריס וקריית הממשלה כיום(, שאליה הוא הביא 

 

 

 . מצבור של אבנים שהושלכו על קרקעית הים )חול חופי( בקרבת1.51תמונה 
הוואם בנסיון לייצבה. בין האבנים גם חרסים, קונכיות ועצמות )צילום: -תל אבו

 Artzy, 2002-20095); מתוך 115952001
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תושבים חדשים רבים. הוא הפנה 

אל המעגן בחיפה ספינות גדולות 

מאירופה, אשר לא יכלו לעגון 

בנמל עכו הרדוד, ואפילו הקים 

במקום שוק כדי לספק את צורכיהן 

(. 5611בבואן לבקר במפרץ )כהן,  

הספינות עגנו בים הפתוח, ועד 

לבניית נמל חיפה בזמן המנדט 

הבריטי נפרקו ונטענו מטעניהן 

 (5 5151באמצעות סירות )תמונה 

שקיעתו של נמל עכו, אשר 

הואצה מאוד בעקבות ההפגזה 

(, הביאה להתפתחותה של חיפה. סוחרי עכו 515155)פרק    .511-ההרסנית של עכו על ידי ציי בריטניה ואוסטריה ב 

, בשטח 5191-מושבות( בארץ )ב   7נטשוה ועברו לחיפה, הטמפלרים הגרמנים הקימו בה את מושבתם הראשונה )מתוך  

(, ונמלה הפך להיות שער כניסה לאלפי עולי רגל נוצריים 51517תמונה    –שבין ההר לים ממערב לעיר    יחסית הרחב  

 בדרכם לנצרת ולאתרים קדושים בגליל. 

שריד מבנה ארכיאולוגי,   –“  המזח הרומי ” לא היו לאורך חוף חיפה מבנים ימיים, למעט    56-עד אמצע המאה ה 

 (;Jacotin 1818; Biddlecombe, 1841שמהותו אינה ברורה, אשר הזדקר מהחוף לים וסומן במפות חופים עתיקות 

)Biddlecombe and Dillon 1844; Aylen 1939  .כיום מכסה בסיס חיל הים של צה"ל את המזח הרומי ואת החוף סביבו .

מזרחי -מ', שהזדקר הימה בניצב לחוף מבית המושל בקצה הדרום   .1לערך בנו הרוסים מזח אבן קצר באורך    5116-ב 

( וִאְפֵשר לאניות גדולות וחדישות 51517תמונה    –“  המזח התורכי ” מערב מ -מעט לצפון “,  המזח הרוסי )” של חיפה  

. 5161מ' בשנת    11-גישת כלי שיט אליו, חייבה את הארכתו ל לפקוד את הנמל. הצטברות חולות סביב המזח, שמנעה  

(.       511:  5677המזח החדש נבנה כגשר עשוי מלוחות ברזל על עמודים כדי למנוע את הצטברות החול סביבו )כרמל,  

ולבנייתו   5171-מ'. הקמתו החלה ב   9מ', רוחב    11אורך    –“ המזח הטמפלרי )” הסתיימה הקמתו של מזח נוסף   5161-ב 

, 1-שמשו אבנים ממצודת עתלית( בקצה רחובה הראשי של המושבה הגרמנית בחיפה לכבודו קיסר גרמניה וילהלם ה 

(. הנמל המשיך 51517( )תמונה  11:  5616,  511:  5617)כרמל,    1155.55161-שבחר להתחיל בה את ביקורו בארץ ב 

נחנכה סמוך לנמל בחיפה התחנה הראשית של שלוחת הרכבת החיג'אזית בחוף הים התיכון,  5155.556.1-להתפתח:  ב

אשר הוליכה לדרעא שבסוריה 

ושימשה את עולי הרגל למכה 

נחנך   56.7-. ב 5151ומדינה בחיג'אז 

מ' )שגם   ..1-מזח מודרני באורך כ 

הוא פנה צפונה(, בהמשך המסילה 

בנמל ומחוץ לחומות העיר העתיקה 

של חיפה, אשר צויד במנופים 

לפריקת וטעינת מטענים כבדים 

המזח ” או  “  המזח החיג'אזי )” 

(. סביב 5156ונה  תמ   –“  התורכי 

 1609חיפה, . נמל 1.51תמונה 
 מצגת(. – 2001)ספִריַּת הקונגרס האמריקאי, בתוך אדלר, 

 

____________________________________________ 

בעת המאבק בבריטים, נותר רק אגפו המערבי, המשמש כיום כתחנת ניתוב   5491-מבית האבן של תחנת הרכבת, שהאצ"ל פוצץ ב   51.1
הגיע לתחנה קו הרכבת ממצרים לחיפה, שמהנדסי הצבא   5454-וכמוזיאון של רכבת ישראל ואנדרטת הרכבת, שהוקמה בחצר התחנה. ב 

הבריטי תכננו וגדודי העבודה המצריים בנו במהלך מלחמת העולם הראשונה. מסילת הברזל לבירות וטריפולי בלבנון, שיצאה מתחנה זו, 
 .(Esamaha, 1114(כחלק מהמאמץ המלחמתי הבריטי בגרמנים בעת מלחמת העולם השניה  5491עד סוף  5495נסללה מסוף 

 

 .160אזי, ‘הרכבת בשורש המזח החיג. מסוף 1.56תמונה 
 מצגת(. – 2001)ספִריַּת הקונגרס האמריקאי, בתוך אדלר, 
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 אגן מרכזי

 
55.1-4 

 
5,811 

  
 ייבוש ים, נמל חיפה
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111 
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5485-
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 ייבוש ים, מזח מזרחי

 
5489-
5481 

 
נתיב כניסה לנמל חיפה, 
 תחום הסיבוב של האניות

 
59.8-59.8 

  

 
111 

 
 מערב-ק"מ מצפון 9בים, 

 מ' 19-11לנמל חיפה, בעומק 

 
5489 

 
 נמל הקישון

   
918 

 
 מערב-ק"מ מצפון 9בים, 

 מ' 19-11לנמל חיפה, בעומק 

 
 

5484 

 
 

 מזח הגוררות, נמל חיפה

   
 
85 

  
 מזרח לשובר הגלים-בים, מצפון

 הראשי של נמל הקישון

 
5449-
5441 

 
 נתיב כניסה לנמל הקישון

 
51 

 
5,941 

 
 בים, מול חוף הכרמל וקריית

 מ' 51-51ים בעומק 

 
5441-
5449 

 
הרחבה של נתיב הכניסה 

 לנמל חיפה

 
59.1-59 

 
911 

 
 ייבוש ים, מזח מזרחי

 של נמל חיפה

 
1151-
1111 

 
 מסוף כרמל

  
1,991 

 

ייבוש ים, בין המזח המזרחי לבריכת 
 ההשקטה של תחנת הכוח

 מיזמי החפירה העיקריים בנמלי חיפה והקישון5 1.52טבלה 
 פ(“דן דיקסטרו, מידע בע –; מסוף כרמל Golik et al., draft)מתוך 

 

 
 תקופת הבניה

  

 אורך
 )מ'(

 
 מבנה

 
1933דצמבר  – 1928אוקטובר   

 
1,911   

 
 שובר גלים ראשי מערבי של נמל חיפה

 
5499-5491 

 
911   

 
 שובר גלים משני מזרחי של נמל חיפה

 
5498 

 
591+111 

  
 

שוברי הגלים, ראשי ומשני, של בריכת 
 ההשקטה של תחנת הכוח בחוף שמן

 
5419-5411 

 
111   

 
 שובר גלים ראשי צפוני של נמל הקישון

 
5499 

 
111 

 
    שלב א'

 שלב ב' 911 5499 קיר ים של מסוף הכימיקלים
 

5489 
 
111 

 
 שלב ג'

 
 5481אפריל  – 5498מאי 

 
111   

 
 הארכה של שובר הגלים הראשי, נמל חיפה

 
 5485אפריל  – 5498אוגוסט 

 
111 

 
 שלב א'

 
 מזח מזרחי, נמל חיפה 

 
5481 

 
991   

 
 קיר ים של המזח המזרחי, נמל חיפה

 
5441-5449 

 
911 

 
 שלב ב'

 
 מזח מזרחי, נמל חיפה

1151-1111 
 

 1רציף  911
 מסוף כרמל

 קיר ים 5,111

 המבנים העיקריים של נמלי חיפה והקישון5 1.51טבלה 
 פ(“דן דיקסטרו, מידע בע –; מסוף כרמל Golik et al., draft)מתוך 
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הנמל ותחנת הרכבת נבנו מחסנים וחנויות גדולות, ושכונות מגורים צמחו בקרבתה. במלחמת העולם הראשונה הטילו 

 התורכים, אשר חששו מנחיתה של כוחות הברית, סגר על מפרץ חיפה וִמקשוהו.

, ביקשו לבנות נמל במפרץ חיפה. הם העדיפו את חיפה על פני עכו משום 5651-הבריטים, שכבשו את ארץ ישראל ב

נמל חדש, מים בשפע, שטחים פנויים גדולים בקרבת שהיו בה מרחב ים גדול לעגינת אניות גדולות, תשתיות להקמת  

מעבר נוח יחיד לפנים הארץ בחופי   –הנמל ומסילת ברזל ודרכים קיימות עד עבר הירדן, שעברו בפרצה לעמק יזרעאל  

בִּכְרּכּוְך   5617-(. עוד לפני בנייתו נבחר הנמל כמוצא לצינור משדה הנפט הגדול, אשר נתגלה ב 5671הלבנט )סופר,  

 (5...1; נאור, 5671בצפון עיראק, והוחל בתכנון בנייתם של בתי זיקוק לנפט בקרבתו )סופר, 

הוא נפתח רשמית. קו המים בדרום מפרץ   155.55611-הוחל בהקמתו וב   5616, בסוף  5611-תכניות הנמל אושרו ב 

מזרח, שראשו -מ', בכיוון כללי לדרום   .1,15חיפה )עד שפך הקישון( ֻשנָּה לחלוטין: נבנה שובר גלים ראשי באורך  

מ', ששורשו בתחום המזח   791מ' מהחוף, ושובר גלים משני באורך    .5,51מ' והוא מזדקר הימה למרחק   5151בעומק 

הם ייבשו חלקית את השטח שהפרידו מבתי העיר חיפה וחפרו רצועת   –'  .561-התורכי. הבריטים הרחיבוהו בשנות ה 

מ'. קרקעית הים שבין שובר הגלים לקו המים הועמקה, והחול שנחפר שימש  1צרה לאורך צדו המזרחי לעומק מרבי של 

       5155; אתר חברת נמל חיפה( )טבלאות  5611למילוי והקמת המזחים בנמל וייבוש האזור הימי בעורף הנמל )שטרן,  

ב'( הוקמו הנמל, מבנים לשירותי אחסון, ֵקרור .5155-ו   5151,  5155תמונות    –דונם    1.1(. על השטח שיובש ) 5151-ו 

ברזל )שהוליכה והובלה ומרכז העסקים בחיפה התחתית, ורחובה המרכזי )רחוב המלכים, כיום רחוב העצמאות( ומסילת 

נבנו       ה ובתי הזיקוק   5611-מערבה לשרון, צפונה ללבנון ומזרחה לעמקים( נסללו לאורכו. נפט מעיראק החל להגיע ב 

נבנתה  5619-הוקמה בחוף שמן גם תחנת הכוח של חיפה )אשר שודרגה כמה פעמים במהלך הזמן(, וב 5611-. ב5611-ב

מערב לשפך הקישון, בֵרכת ההשקטה של תחנת הכוח )אורך שובר הגלים הראשי   -ק"מ מדרום   551-בחוף, במרחק כ 

 א'(.51555-ב' ו.5155תמונות  –מ'  .57מ' והמשני  ..1

ממגורות ”נחנכו במערב הנמל מסוף הגרעינים הנמלי  5611-נמל חיפה הוסיף להתפתח אחרי הקמת מדינת ישראל. ב

 5691-ב א'(.  .5155תמונה  “ ) דגון 

הוארך הרציף הראשי של הנמל   

מ', ושנה אחר כך נוספו      .11-בכ 

ם באורך  ,   111רציפי )סופר מ' 

' הוקם .567-(. בשנות ה .561

מסוף מכולות ארעי במערב הנמל, 

והוחל בייבוש המפרץ בקטע שבין 

)חזית “  נמל הקישון ” נמל חיפה ל 

ף  לרצי להפכו  כדי   ) חוף שמן

מ'   .69מכולות קבוע )באורך  

מ'( עם שטח נאות   51-ועומק כ 

לתפעול ואחסנה בעורפו )שמר, 

; אתר חברת נמל חיפה( 5661

 5671-.561(. בשנים  5155)טבלה  

הוארך שובר הגלים הראשי עוד    

9-ב  ף   .. רצי על  להגן  כדי  מ' 

המכולות המזרחי החדש, אשר 

נבנה לאורך שובר הגלים המשני    

 (9 1 ם          . י נ ש ב  . ו ח ר ז מ מ  ) ' מ

מ' לרציף.   ..1נוספו    5661-5661

 

 מסוף כרמל

 נמל הקישון

 נמל חיפה

 אממגורות 

; באדיבות חברת נמלי 5152006.חיפה: )א( מראה כללי ממזרח ). נמל 1.510תמונה 
 5 (Google Earth, 1951252010)ישראל(; )ב( תצלום לווין: נמלי חיפה והקישון 

 ב

 נמל חיפה

 נמל הקישון
 פולינום

 ב

 ברכת השקטה צ
 של חברת החשמל
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ם  החול שנדרש למילוי המבני

הימיים נחפר מקרקעית הים בנתיב 

הכניסה לנמל שהועמק ולאורך 

; 9..1הרציף המזרחי )צביאלי,  

)Golik et al., draft    (. 5151)טבלה

כיום משתרע אגן הנמל על שטח 

דונם ושטחו היבשתי על  ...,1של 

נמל ” דונם )ללא אזור    ..7פני  

אורך הרציפים הכולל “(.  הקישון 

מ'   9,115של הנמל עומד על  

ם  ועומק המים לאורך הרציפי

מ' )אתר   5151-ל   51השונים נע בין 

ת     ו נ ו מ ת (  ) ה פ י ח ל  מ נ ת  ר ב ח

 ב'(.-א'.5155

הוחל בהקמת   5615בשנת  

כנמל עזר חדש “  נמל הקישון ” 

)רציף נוסעים ורציף מטענים(. 

שונה אפיק   5611-5611בשנים  

הזרימה של הנחל, ושפכו, שהוסט 

מערב, יוצא אל -מ' לדרום  .11-בכ

הים סמוך לבֵרכת ההשקטה של 

חיפה.   ל  כוח ש ל ” תחנת ה נמ

מוגן על ידי שובר גלים “  הקישון 

ונעזר בשובר   ..9באורך    , מ'

מ' נבנה בגדה המזרחית של שפך   .11הגלים הארוך של בֵרכת ההשקטה של תחנת הכוח בחוף שמן. דורבן באורך  

בשפך הנחל, שהורחב והועמק, הוקמו מעגן הדיג ומספנות ישראל “.  נמל הקישון ” הקישון להסדרת נתיב הכניסה ל 

לאורך גדתו המזרחית ונבנה רציף לכימיקלים לאורך גדתו המערבית. מסוף הכימיקלים של נמל חיפה, אשר נבנה לאורך 

שלבים   1-המזרחי. מסוף זה נבנה ב החוף ממזרח לשפך הקישון, עצר את נסיגת החוף שהתפתחה בעקבות בניית הדורבן 

. נפח החול הכללי, שִשמש להקמת 5617-מ' נוספו ב   ..1ועוד    5677-מ' נוספו ב  ..1, 5671-מ' ב ..9ממערב למזרח: 

(. 1.56בתוך צביאלי,    1.51מלמ"ק )דן דיקסטרו, מידע בע"פ   151-, מוערך בכ.1-נמל חיפה והרחבתו עד סוף המאה ה

)המערבי(, מתחם רציף קישון מזרח “ נמל הקישון”אזור הקישון, הכולל את כיום, מזרחה לרציפי הנמל הראשי משתרע 

 ב'(..5155תמונה דונם )אתר חברת נמל חיפה;  ..5,1ומסוף הכימיקלים, על פני 

שנים בין רציף המכולות   1מכולות חדש אשר נבנה במשך מסוף   –“ מסוף הכרמל”נחנך בנמל חיפה  .1155.51.5-ב 

מ' )אורך הקיר הסוגר  ..7המזרחי לבֵרכת ההשקטה של תחנת הכוח )אתר חברת נמלי ישראל(. אורכו של המסוף החדש 

מלמ"ק חול, שנחפרו   1511-דונם וכ   .11-מ', שטח הייבוש כ   5151-51מ', עומקו    ..1מ'(, רוחבו    1..,5ממזרח הוא  

, 5155; תמונות  5151( )טבלה  1..5155551במפרץ חיפה בסביבת הנמל, נדרשו להקמתו )ד' דיקסטרו, מידע בע"פ,  

תחנת הכוח בחוף “.  נמל הקישון ” (. בעתיד הקרוב יורחבו רציפי הנמל בעוד כמה מאות מטרים עד ל 51555-א' ו .5155

( נשלמת בנייתו .1.1שמן תהיה מובלעת בתוך הנמל ואת מי הקרור שלה היא תשאב ממימי הנמל. בעת הזו )אוקטובר  

מזרחית של נחל קישון בהמשך לרציף הכימיקלים )רציף -בגדתו הצפון   (Bayport Terminal(“  מסוף/נמל המפרץ ” של  

הרחבת נמל חיפה: )א( תכנית אב להרחבת נמל חיפה  –. נמל המפרץ 1.511תמונה 
( )באדיבות חברת נמלי ישראל(. )ב( מסוף המכולות בנמל המפרץ הולך 2010)אוגוסט 

מצגת(. בתמונה הפנימית: ייבוש בחול של שטח  – 2011ונבנה )צילום מתוך איתיאל, 
 )20165, בתוך צביאלי, 19511511אליהו, -בן‘ המסוף )צילום: ע

 

 ב

 נמל חיפה
 תכנית אב

 2010אוגוסט 

 א א
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( 1.56מלמ"ק חול )צביאלי,    155-ק"מ הימה, שלהקמתו נדרשו כ  551-מסוף גדול חדש, המזדקר יותר מ –קישון מזרח( 

החלה      , Class EEE51.9מכולה גדולות מאוד מטיפוס  -שיקלוט אניות “,  מסוף/נמל המפרץ ” (. הקמתו של  51555)תמונה  

. כדי להגן על מסוף זה הוארך שובר הגלים הראשי של הנמל כלפי צפון 1.15, וראשית פעילותו מתוכננת לשנת 1.51-ב 

מ', ולנמל   .1-מ', ראשו יהיה בעומק מים כ 1,911מ'. אורכו הסופי של שובר הגלים הראשי בגמר העבודות יהיה  111-ב 

שיופרט ויתחרה בנמל חיפה “,  נמל המפרץ (. ” 51555יתווספו שטחי אחסנה נרחבים )אתר חברת נמלי ישראל; תמונה  

 חלק מנמל חיפה.“ מסוף הכרמל”ו“ נמל הקישון”הממשלתי, יהיה ביחד עם 

מזרחי של מפרץ חיפה משכונת בת -הקילומטרים של החוף הדרום   9מערכת נמלי חיפה משתרעת כיום לכל אורך  

בסיס חיל מכילה כיום )ממערב למזרח( את  (. מערכת זו  51555-ו 5155גלים במערב עד חוף קריית חיים במזרח )תמונות 

של צי מעגן הפולינום  הבסיס הימי העיקרי של צה"ל, המשמש לעגינת רוב כלי השיט של חיל הים, שבו גם    –  הים 

 –  הרציף המרכזי של הנמל משמש לשינוע סוגי מטען שונים המגיעים באניות מכולה קטנות;  הרציף המערבי הצוללות; 

' בתקופת המנדט הבריטי, שמשתרע לאורך חופה הצפוני .561-הוותיק והמוגן ביותר מבין רציפי הנמל, שנבנה בשנות ה

 5551, שנמשך מהחוף )עומק  המסוף המזרחי של חיפה התחתית. הרציף משמש בעיקר אניות נוסעים ותיירים גדולות;  

כיום   –מסוף הכרמל  מ'(, משמש לעגינת אניות מכולה ואניות קרור;    5151מ' )עומק מים    .69לאורך    11.0מ'( בכיוון  

נמל מכולות באנייה(;    ...,11משמש לפריקה וטעינה של אניות מכולה גדולות מאוד )עד    –הגדול במסופי הנמל  

סביב שפך נחל קישון, המהווה שלוחה עצמאית ללא קשר יבשתי עם נמל חיפה ממערבו, משרת כֵלי שיט   הקישון 

טון. רציפו המערבי נמשך לאורך גדת הנחל המערבית, ורציפו המזרחי בעברו המזרחי של הנחל  ...,11שקיבולתם עד 

מסוף מזרחי של מעגן מספנות ישראל. היציאה מנמל הקישון מוגנת בשני שוברי גלים;  -נמשך לאורך ִצדו הדרום 

מערבי לקליטת ושינוע דלקים -הנמשך לאורך החוף בשורשו של מסוף המפרץ, משמש בחלקו הדרום הכימיקלים,  

ל העוגנות בים, ובחלקו הצפוני הוא משרת אניות כימיקלים. מיקומו של הרציף  מיובאים באמצעות צינורות מאניות ְמכָּ

התאור שלעיל מבוסס על ויקיפדיה נבחר עקב ריחוקו ממקומות יישוב וקרבתו למפעלי התעשיה הכימיים במפרץ חיפה. 

נוסף על מבנים אלה, פועלים בנמלי חיפה ערך נמל חיפה, ועל נתונים מחברת נמלי ישראל )חנ"י( ומקורות נוספים.    –

מסוף )טרמינל( , המהוות את מסוף הגרעינים העיקרי של ישראל;  ממגורות דגון ולצדם מפעלים עצמאיים שונים ובהן  

ת ההשקטהשל חיפה עם  תחנת הכוחחדיש לשרות נוסעים ותיירים;  נוסעים סמוך  מספנות ישראלשלה בחוף שמן;  בֵרכַּ

על פני             5616נוסדה בשנת  לשפך הקישון, שבהן בונים כלי שיט, מתקנים אניות ומיצרים מוצרי תשתית )המספנה  

מול מספנות   מעגן הדיג בקישון אתר רשות הספנות והנמלים(; ו  –מ'  51מ' ועומקה  ..6-דונם, רציפיה באורך כ 111-כ 

ישראל, המשרת סירות דיג וסירות שיט לתיירים ומטיילים. נוספים על אלה שטחי אחסנה וֵשרות רבים, המצוידים 

 באמצעי שינוע ייעודיים ומקושרים לכבישי ישראל והרכבת.

 

 . עכו 5151

 . עכו ונמלה515155

( 11117.15111611/מזרח לחופו הצפוני של מפרץ חיפה )נ"צ  -ק"מ מצפון   5-עכו העתיקה שכנה על תל עכו, כ 

אזור פורה לרגלי   –בנויה על בליטת עכו בקצה המפרץ. העיר גובלת בעמק זבולון  “  חדשה ” (, והעיר ה 51555)תמונה  

הרי הכרמל והגליל המערבי, שנהנה משפע כלכלי יחסי והיה נוח לנתיבי מסחר וגם לדרכים צבאיות אל פנים הארץ. 

            .5)פרקים     (Hall, 1976(הטבוע במפרץ חיפה   Foxhoundבליטת עכו היא המשכו הצפוני על פני היבשת של רכס  

מ' בכיוון                   ..1-מ', והיא מתמשכת לאורך יותר מ   .19(. רוחב הבליטה עד  51551-ו   51555; תמונות  5955-ו 

(. מפרץ 51551-ו   51555,  5.51,  5.55את קצהו הצפוני של מפרץ חיפה )תמונות  “  סוגרת ” מערב. בליטת עכו  -570-דרום

____________________________________________ 

TEU58,191foot) -Twentyמטען בנפח כולל של  -(, המסוגלות לשאת מכולות ' מ   14ורוחב    ' מ   944אניות מכולה גדולות מאוד )אורך     51.9
)Equivalent Unit, TEU ק."מ 99.1, ונפח 'מ 1.14רוחב, גובה  'מ 1.99אורך,  'מ 1.1. ממדי מכולה תקנית הם 
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ו   כ ח   –ע ר ז ממ ץ ש פר המ נת  פי

היא האזור החסוי ביותר  –לבליטה 

ֵלא  מרוחות בכל חוף הארץ, ולא ִיפָּ

כי צמח כאן נמל כבר בתקופות 

 ...,1-עתיקות, שהיה במשך כ 

שנים הגדול והחשוב בנמלי הארץ 

; 6..1א', ב'; גלילי,  5611)רבן,  

Galili et al., 2010 .)ואחרים 

כאמור, ראשיתה של העיר עכו 

)כינוייו האחרים: תל   בתל עכו 

פוחאר, תל החרסים, -אשר, תל אל 

ב  ל ד  ר ' צ י ר ל  ת -ת ע ב ג  , י ר א ה

Le Touron–נפוליאון וטורון     ) 5

מ' מעל סביבתו,   .1-התל מתנשא כ 

מ',  ..9-דונם )אורך כ ..1-שטחו כ

מ'( והוא נמצא    .11-רוחב מרבי כ 

מ' מזרחה מחוף מפרץ חיפה  ..7-כ 

מ' צפונה לתוואי הנוכחי   .71-וכ 

ב  ּוש י ם  ו ק מ ה  . ן מ ע נ ל  ח נ ל  ש

ה  ז נ ו ר ב ה ת  פ ו ק ת ב ה  נ ו ש א ר ל

הקדומה, אך ננטש למשך כאלף 

שנים. היישוב התחדש בתקופת 

א' ובתל נבנתה 1הברונזה התיכונה  

עיר ממלכה כנענית מבוצרת ובה 

השריד הקדום ביותר   –מ' גובהה, יוצרת עד היום את מדרונו הצפוני של התל   51מצודה. סוללת העיר האדירה, לפחות 

 51-וה   51-ב'(. לשיא פריחתה הגיעה העיר בתקופת הברונזה המאוחרת, במאות ה 5619שנשתמר מתקופה זו )דותן,  

לפנה"ס. בראשית תקופת הברזל התיישבו בעכו אנשי שרדנה )סרדיניה?(, שנמנו על גויי הים הפולשים, ולאחר מכן שוב 

לפנה"ס, אך היישוב במקום התחדש עד   7.5נשלטה העיר על ידי הפניקים. סנחריב מלך אשור החריב את עכו בשנת  

לפנה"ס. העיר, שנשתקמה אחרי חורבן ממלכת אשור, שוב נכבשה על ידי   911שאשורבניפל החריבו לגמרי בשנת  

ימיים נכון בגלל עיסוקם הרווחי בייצור צבע הארגמן מחלזונות  -לפנה"ס אך תושביה לא הוגלו, אל 9.1הבבלים בשנת 

עכו(. בתקופה הפרסית שבה עכו והיתה למרכז צבאי ומנהלי חשוב של השלטון הפרסי, ומלאה תפקיד -אל )אתר  

 Dothan, 19935(; 5661מצרים )דותן וגולדמן, -אסטרטגי במלחמות פרס

ד'(. העיר, אשר שכנה סמוך לקו המים )פרק 1515בתקופות אלה עדיין הציף הים את מערב עמק זבולון )תמונה  

ב'(, התקיימה על חקלאות, ובין מלאכותיה בולטות תעשיית כלי הזכוכית והפקת צבע ארגמן, 1519; תמונה  5.5151

המעידות על קרבה הן לחוף חולי והן לחוף סלעי, בהתאמה. מקורות היסטוריים רבים מתארים אף הם את עכו כעיר נמל, 

והממצא הארכיאולוגי מתל עכו מלמד גם כן על קשרי מסחר ענפים של העיר בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת 

. עם זאת, לא נמצאו בחפירות שנערכו עד כה עדויות כלשהן לקיומו של נמל או מעגן (Dothan, 1993(ובתקופת הברזל 

  Dothan, 1986(; 5679. בניסיון ליַּשב את הממצא עם המידע ההיסטורי הציעו דותן ) (Galili et al., 2010; 6..1)גלילי, 

ומאמרים נוספים( שנמל עכו שכן בשפך נחל נעמן, אך   Raban, 1985, 1987, 1993b;  ...1ג', 5619א', ג', 5611ורבן )

 

 ;(Google Earth, 915152011)עכו וסביבותיה )א( . עכו: 1.512תמונה 
 מבט מדרום –ב( בליטת עכו וטבלאות הגידוד לאורך חופה המערבי 

 )16615; מתוך קדר, 1.51051611)תצ"א, 

 תל עכו

 מפרץ עכו

 בליטת עכו
 )עכו העתיקה(

 מפרץ עכו
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סברה זו אינה נתמכת בממצאים ארכיאולוגיים ועדויות גיאומורפולוגיות. השינויים התכופים בתוואי נחל נעמן 

וההצטברות המתמדת של סחף באפיקו ובשפכו מקשים על חפירת וגילוי ממצאים ארכיאולוגיים, ובמשך כל          

השנים האחרונות היה שפך הנחל רדוד מאוד וסתום בשרטונות חול, הניזונים מהסעה מתמדת של חול לאורך   ...,1

החוף. על כן יש להניח שבדומה לכל נחלי החוף, מוצא נחל נעמן, אף אם ידע זרימה עונתית, לא יכול היה לשמש נתיב 

 Galili, 1986; Zviely et al., 2006; Galili and Rosen, 2008; Porat et al., 2008; Galili et;6..1עביר לכלי שיט )גלילי, 

al., 2010  יתכן שכבר בתקופת הברזל שכן נמל עכו בחוף בליטת עכו, היכן שנוסדה לימים העיר 15151( )פרק .)

פתולמאיס, שירשה את שמה המסורתי העתיק של עכו, אבל עד כה לא נמצאו שם, וספק רב אם נשמרו, שרידים ודאיים 

 של תקופה זו.

משנסוג הים שבקרבתה הועתקה העיר בסוף התקופה הפרסית או בראשית התקופה ההלניסטית מתל עכו אל בליטת 

לפנה"ס,   111(. כבר מראשית התקופה ההלניסטית, אחרי חורבנה של צור בידי אלכסנדר מוקדון בשנת  5619עכו )סיון, 

ֶּכה או  עלה מאוד מעמדה לכבודו של תלמי      (Ptolemais(בפי תושביה היוונים(, ששמה הוסב לפתולמאיס  Akéשל עכו )עַּ

, שליט מצרים בתקופה ההלניסטית. העיר בוצרה, את מימיה היא משכה ממעיינות כברי באמצעות אמת מים )האמה 1-ה 

( ונמלה, שהיה במשך שנים רבות לאחד החשובים בנמלי הים התיכון המזרחי, נבנה בפינתה         515151פרק    –הראשונה  

 מזרחית. -הדרום

מ' לפחות, התאים לקליטת אניות בגודל בינוני. שובר הגלים ההלניסטי,   1(, שעומקו היה  51551נמל עכו )תמונה  

(. הוא 6..1לפנה"ס )גלילי,  1-במחצית הראשונה של המאה ה 5151“בניית ראשים”אשר הגן על נמל עכו מדרומו, נבנה ב

מ' עד   171-התאור בהמשך( לאורך כ   –“  הנמל הפיזאני )” נמשך מזרחה ממרכז חזיתה הימית הדרומית של בליטת עכו  

; שרביט 6..1מ' )גלילי,    1-לקצה שובר הגלים של נמל הדייגים הנוכחי )שנבנה עליו(, ורוחב הרציף שעליו היה כ 

פתח הנמל פנה   Flinder et al., 1993; Gertwagen, 1996; Galili et al., 2010; Schaffer et al., 2014 5(;  1.51ושות',  

מרחק שבדרך כלל אין בו די כדי שיתפתחו לאורכו גלים  –מ' ממנו  .91-מזרחה, אל עבר חוף עכו המזרחית המרוחק כ

שביכולתם לסכן את האניות העוגנות בנמל. שפע החפצים מהתקופה ההלניסטית )והרומית שלאחריה(, אשר נמצאו 

 הנמל
 הפיזאני

. עכו הצלבנית, 1.519תמונה 
חומותיה ונמליה )הלניסטי, מוסלמי 

 קדום וצלבני(:
רובע ונציאני  – 1העיר עכו: 

רובע  – 2)סוחרים( ובו נמל עכו ; 
רובע פיזאני  – 9נובזי )סוחרים(; ‘ג

רובע פרובאנסלי  – 1)סוחרים(; 
רובע  – .סוחרים(;  –)שכונת מרסיי 

רובע הוספיטלרי ובו  – 9טמפלרי; 
 Borgus)בורגוס נובוס  – 1מצודה; 

novus)  ;1 –  רובע הקצבים ובתי
מנהרה  – 6המטבחיים )בוברל(; 

שובר הגלים  – 10צלבנית. נמל עכו: 
שובר גלים  – 11הדרומי )הלניסטי(; 
שרידי מגדל  – 12ורציפים מודרניים; 

שרידי מגדל טבוע  – 19צלבני טבוע; 
שרשרת  – 11טולון; -מתקופת אבן
“; מגדל הזבובים” – .1בפתח הנמל; 

המזח המזרחי )מוסלמי קדום(;  – 19
החומה  – 11המספנה;  – 11

הצפונית )מוסלמית קדומה וצלבנית(; 
מאנית;    ‘חומה מזרחית עות – 16

החומות הצפונית והמזרחית  – 21-20
)מוסלמית קדומה וצלבנית( )אסופה 

 ;Jacoby, 1616מתוך מקורות שונים:
Flinder et al5, 1669; Kesten, 1669; 

Gertwagen, 1669; Kedar, 1661 
 ואחרים(.
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שברי חרס של   –בקרקעית הנמל  

, כלי חרס (Amphoraeאמפורות  

תמונה   –לאחסון מוצרים מתכלים  

גם   –( הם הבולטים שבהם  55559

כן מעיד על ים רגוע בדרך כלל 

ותנאי עגינה טובים בנמל משגשג, 

שִקיים קשרי מסחר נרחבים ברחבי 

 Galili et; 6..1הים התיכון )גלילי, 

)al., 2010 5 

ם ”  י ב ו ב ז ה י  5“ א 1 5 צ   1 " נ (

אי סלעי קטן  –( 517.91/5111565

 ..1-מ' כ   51מ' ורוחב    .9באורך  

ו כ ע ליטת  ב לקצה  ממזרח   מ' 

ִשמש כבר בתקופה הפרסית כרציף עגינה, ובתקופות מאוחרות הוא ִשמש לעגינת אניות גדולות, שלא  –( 51551)תמונה 

 Galili et(;6..1יכלו להיכנס אל הנמל. על האי נמצאו שרידי רציף וכן אבני תשתית ושרידים של מגדל הלניסטי )גלילי, 

al., 2010,  .שהיה הגדול במגדלים שנבנו על חורבותיו במהלך הזמן 

מספר פעמים משלטון      “(  קולוניה קלאודיה פתולמאיס )” פתולמאיס  -לפנה"ס עברה עכו   1-במהלך המאה ה 

לפנה"ס, בתקופת סכסוכי שלטון במצרים   5.1(. בשנת  5661סורי )דותן וגולדמן,  -מצרי לשלטון הלניסטי -הלניסטי 

ובסוריה, השתלט אלכסנדר ינאי, מלכה החשמונאי של יהודה, על צפון הארץ ובכללה עכו )אחרי מצור(, ולמשך שנים 

ח לממלכתו גם שורה של ערי חוף הלניסטיות, בהן אפולוניה )פרק    –(, מגדל סטרטון )לימים קיסריה  5151אחדות ספַּ

 (5 5151( ודור )פרק 515151פרק 

ב'( שימשה העיר 515151פתולמאיס להתפתח ולשגשג. עד לבניית נמל קיסריה )פרק  -בתקופה הרומית המשיכה עכו

בסיס אסטרטגי יבשתי וימי של האימפריה הרומית, ומששודרגה דרך הים העתיקה ולאורכה נסלל כביש מאנטיוכיה, 

בירת הממלכה הסלווקית, לארץ ישראל )בימי נירון קיסר(, היא היתה לצומת דרכים חשוב, שקישר בין מצרים, סוריה 

(. גם נמל העיר שודרג, ושובר הגלים ההלניסטי הדרומי של הנמל שתואר לעיל חוזק באבני 6..1ואסיה הקטנה )גלילי, 

. עכו סחרה עם רבים מנמלי הים התיכון כעדות Gertwagen, 1996(ב'; 5661גזית של כורכר, שחוברו באטבי ברזל )רבן, 

 Galili et al., 2010) 5(כלי החרס שנמצאו בקרקעית נמלה כמתואר לעיל 

מערבית של -בפינתו הצפון    darse(או arsenaléפתולמאיס )היא נקראה -בתקופה הביזנטית נבנתה מספנה בחוף עכו

(, 51551)תמונה ( (Gertwagen, 1996שבליטת עכו יוצרת “" ברך”מפרץ עכו, בין קֵצהַּ הדרומי של חומת עכו המזרחית ל

אך בשל הזנחה וחוסר תחזוקה נאותה הלך מצבו של הנמל והתדרדר. שובר הגלים נהרס בחלקו ולא היה אפשר לעגון 

בנמל בעת סערות חורף. חולות שחדרו לנמל ִרדדּו את רצועת המים הסמוכה ליבשה וִאלצו את הספינות לעגון באזורים 

ובאגן המזרחי של מפרץ עכו )ספינות בגודל בינוני(, ובים הפתוח מדרום   5151“  אי הזבובים ” המוגנים יחסית בקרבת  

 Gertwagen, 1996; Galili et al., 2010 5(; 6..1לנמל )ספינות גדולות( )גלילי, 

פתולמאיס לתקופותיה, שנשארו על פני השטח או במצולות המפרץ. מבני -כיום אין למצוא כמעט שרידים של עכו 

התקופות החדשות הרסו את קודמיהם, וכל הידוע על תקופות אלה הוא ממקורות היסטוריים ומחפירות ארכיאולוגיות 

 מוגבלות בהקפן. שרידים פיסיים נשמרו בשטח רק החל מימי הביניים, וגם אלה אינם רבים.

אִוויָּה -נכבשה עכו 911בשנת  ִיי הראשון, ֻמעָּ ה הוחזר לה. הח'ליף הֻאמַּ ּכָּ פתולומאיס על ידי הערבים ושמה הערבי עַּ
____________________________________________ 

על ידי הצלבנים, אשר טעו בזיהוי עכו עם עקרון   55-ההלניסטי שנבנה עליו נתנו במאה ה “  מגדל הזבובים ” שמותיהם של האי ושל    51.9
 הפלשתית ואת שרידי המגדל עם מקדשו של בעל זבוב, אל הפלשתים המקראי, משום הדמיון בצליל. 

 
 “אי הזבובים”

 11-המסגד שהוקם במאה ה“, אל מנארה”שרידי  –. אי הזבובים 1.511תמונה 
 הצלבני, והמגדלור המודרני שניצב לידו.“ מגדל הזבובים”על חורבות 

 )5”ויקישיתוף“יובל, מעלה היצירה, אתר ‘ , צילום: י1651052001(
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בּו (, שהשקיע מאמצים רבים בפיתוח צי ערבי, הכשיר מחדש את נמל עכו וִחדש את פעילות 995-.91ֻסְפיָּאן ) -בן אַּ

(. נמל עכו, שהיה לבסיס הימי הערבי השני בגודלו ובחשיבותו )אחרי 5677המספנה, שנותרה מימי הביזנטים )אלעד,  

(, ִשמש בסיס יציאה לפשיטות הצי המוסלמי בחופי האימפריה 6..1נמל אלכסנדריה( במזרח הים התיכון )גלילי,  

ִיית המאוחרת הועתק עיקר הפעילות הימית הערבית לצור, ונבנתה שם מספנה 5611הביזנטית )גיל,   (. בתקופה הֻאמַּ

(. עם ייסוד החליפות העבאסית המרכזית בבגדאד חלה ירידה בפעילות הימית של הערבים, 5611; גיל,  5677)אלעד,  

; גלילי, .566; שור, 5611ועכו ונמלה נזנחו. חולות שחדרו אל הנמל ִרדדוהו, ורק ספינות קטנות יכלו להשתמש בו )גיל, 

1..6 5) 

, שהשתלט גם על ארץ ישראל וסוריה, בנה את נמל עכו מחדש 111-191טולון, שליט מצרים בשנים  -אחמד אבן 

(. הוא בנה מגדל שמירה בקצה המזרחי של שובר הגלים הדרומי והקים 51551( )תמונה  .566; שור,  5611ובצרו )גיל,  

את הסוללה המזרחית של הנמל )שפכי חלוקים, גושי אבן, אבני שדה ופסולת בניה מכל הסוגים ובכל מיני גדלים(, אשר 

מ'   1חופו הצפוני של מפרץ עכו. סוללה זו, השקועה כיום מתחת לפני הים )גובה עד   אל 5151“מגדל הזבובים”ִחְברה את 

, הרחיבה במידה ניכרת את Yurman, 2014-2015(  –מ'    .15מ' בממוצע מתחת לפני הים לאורך   551מעל קרקעית הים, 

; ...1שטחו של אגן הנמל, בלמה חלק ניכר מתנועת החול אליו ומנעה גישה של ספינות מן המזרח אל הנמל )רבן,  

של הנמל בתקופה זו   (layout(. תאורים מפורטים של בניית הנמל השתמרו, אך מתארו  Galili et al., 2010(; 6..1גלילי, 

 ,Jacoby; 5691האם היה זה הנמל המערבי )לינדר ורבן,    –)ובתקופת הצלבנים( אינו ברור, ודעות החוקרים חלוקות  

 ? ואולי פעל הנמל בשני אגנים נפרדים בדומה לנמל(Gertwagen, 1996(האם כלל הנמל גם את האגן המזרחי   ?1979(

להגנת הנמל מסחף, שמקורו בנחל   (Gertwagen, 1996((? האם ִשמשה הסוללה המזרחית כשובר גלים  .566צור )שור, 

  5151“ אי הזבובים ” ג'(, או שמא היא נבנתה כדרך גישה לבניה ב 5619נעמן )רבן,  
2015)-)Yurman, 2014   ו/או כמכשול

ג';5619? האם סגרה שרשרת הנמל את פתח הנמל המערבי )רבן,  (Galili et al., 2010(לספינות המגיעות לנמל ממזרח  

)Flinder et al. 1993; Jacoby, 1979  או את הכניסה לאגן המזרחי)Gertwagen, 1996)? 

ימי מצור משולב מן היבשה   .1כבשו הצלבנים את עכו מידי שליטיה הפאטימים המצריים אחרי    1951555.9ביום  

(. באותה עת לא פעלו בחופי הארץ נמלים אחרים, 5691( ומן הים )הצי הג'נובזי( )פראוור,  5-)צבא המלך בלדווין ה 

שיכלו לקיים את קשריה של ממלכת הצלבנים לאירופה, ועכו הפכה לבסיס מסחרי עבור הרפובליקות הימיות של 

היא נפלה שוב בידי הצלבנים אחרי מצור   5565-דין את עכו, אך ב -כבש צלאח א   5517-איטליה ושאר מדינות הים. ב 

ממושך בן שנתיים והיתה לבירת ממלכת ירושלים הצלבנית השניה ולחשובה בערי הנוצרים בלבנט. באותן שנים נפרשה 

, עוזרם ומגינם של צלייני ארץ הקודש וקדושם של מסדר האבירים ( (Saint Jean d'Acreעליה חסותו של יוחנן הקדוש  

 ההוספיטלרים, שקבעו בעכו את מרכזם.

, וחומתה (Kedar, 1997(חומתה המזרחית הגיעה עד קרוב לתל עכו    –עכו התרחבה מאוד בתקופה הצלבנית  

הצפונית הקיפה את שטחן של עכו הישנה )המוקפת כיום בחומה עות'מאנית( והחדשה כיום. לאורך חוף הים לא נבנתה 

ם היחיד של המוסלמים    –חומה משום שהצי המצרי   היה חלש ולא נשקפה ממנו סכנה, ואולי גם משום שתנאי   –ִציָּ

(. אוכלוסיית העיר גדלה מאוד, ובתקופת ממלכת הצלבנים 1..1החוף לא אפשרו נחיתה נוחה בו )ב"ז קדר, מידע בע"פ, 

השניה היתה עכו לעיר צפופה מאוד, שנחלקה לרבעים )קומונות( אוטונומיים, הקשורים לערי מוצאם של התושבים או 

ְבֵעי עכו התחרו מאוד זה בזה, ופעם בפעם ִנצתּו קרבות ביניהם. 51551למסדרים הצבאיים של הממלכה )תמונה   (. רָּ

פיצול זה והעדר שלטון מרכזי הביאו לירידה קשה בתפקוד הנמל, אשר לא תוקן ולא תוחזק. גם מספנה לא היתה בו. 

הנמל לא היה מסוגל להתמודד עם ֵהקף התנועה הימית: חלק מהאניות שפקדו אותו נאלץ לעגון באגן הנמל המזרחי, 

שנרדד אך מעט ונותר עמוק יחסית, ואניות גדולות עגנו בים הפתוח מדרום לנמל, ששם אפשרה הקרקעית הסלעית את 

  Galili et al., 2010)5(עגינתן הבטוחה 

עיקר הפעילות המסחרית בנמל התמקד בחלקו המערבי, ברציפיו הסמוכים לרבעים הוונציאני והפיזאני של העיר 

מערביות בקטע המזרחי של -הוא מפרץ זעיר ומסולע וחשוף לרוחות דרומיות ודרום “  הנמל הפיזאני (. ”51551)תמונה 
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חומת הים הדרומית של עכו דהיום. מימיו רדודים וזרועים בשרטונות ובשרידיו של שובר הגלים הדרומי מהעת 

העתיקה, והוא אינו מתאים לעגינת אניות. סביר להניח שהוא ִשמש סירות קטנות, אשר הובילו סחורות ונוסעים מאניות, 

 שעגנו בים הפתוח, אל החוף וממנו.

מ'(, שהובילה מהאזור הסמוך לנמל  1מ', ורוחבה  ..1נחשפה מנהרה מוצפת בחלקה )אורכה  5661-5661בחפירות 

(. אפשר 51551עומדאן כיום( אל המקום שבו עמד מבצר האבירים הטמפלרים בחוף המערבי של עכו )תמונה  -)חאן אל

 Galili et al., 2010) 5(שהיא שימשה כדרך אסטרטגית אל הנמל וכמעבר להשטת מטענים בתוכה 

ְלּכ ַאל -נפלה עכו בידי הסולטאן הממלוכי אל   515155165ביום   ף ח'ליל בן קלאון, אשר הרס את בנייניה -מַּ שרָּ אַּ

וחומותיה וסתם את נמלה כדי למנוע חזרה של הציים האירופיים. העיר עמדה חרבה במשך רוב התקופה הממלוכית, אך 

(, אשר שמש בעיקר לסחר .566פעל בה נמל קטן מרציף עץ בקצה שובר הגלים הדרומי )שור,    51-וה   51-במאות ה 

נותרו משוברי הגלים שרטונות סלעיים   57-(. במאה ה .566; שור,  5611בכותנה שהתנהל בין דמשק לאירופה )מעוז,  

; גלילי, 1..1נמוכים, והספינות שפקדו את הנמל עגנו בים הפתוח. הקשר עם החוף היה באמצעות סירות )גלילי ושות',  

1..6 ;)Galili et al., 20105 

היתה עכו עיר קטנה ומוזנחת )שור,   51-. עד לאמצע המאה ה 5157-העות'מאנים כבשו את עכו מידי הממלוכים ב 

ג'זאר         -(, ובייחוד של אחמד אל 5711/1-, שליט עכו מ 5771-5911עומר ) -(, אך מפעלי בניה גדולים של דאהר אל .566

(, עֹשוהַּ 5771-, שליט עכו מ .51.1-571) 

עומר בנה בשנים -לעיר פורחת. דאהר אל 

את חומת עכו העות'מאנית   .5715-571

הראשונה, שהקיפה את עכו העתיקה 

(. החומה 51551מחומש )תמונה  בתוואי  

מ'(, שנבנתה   5-מ', עובי כ   .51-5)גובה  

עם מגדלים אך ללא חפיר וסוללה, חפפה 

בחלקה את ושולבה בשרידי חומת עכו 

הצלבנית בצידה המזרחי, וחלקיה, שהגנו 

על עכו מצד הים, מקיפים את בליטת עכו 

עומר -עבריה היבשתיים. דאהר אל   1-מ 

ִשפץ גם את שובר הגלים הדרומי של 

, בנה בנמל 5151“מגדל הזבובים”הנמל ואת 

מחסנים לסחורות, והנמל, אף כי נרדד 

מאוד, שב והיה למרכז מסחרי חשוב, 

שאניות תורכיות, רוסיות וצרפתיות 

 (5 6..1פקדוהו )גלילי, 

ג'זאר המשיך במפעלי -אחמד אל 

הבניה בעכו. הוא ִחזק את חומות קודמו 

והשלימן, בנה שווקים ואכסניות, ועוד 

רבים ממבני עכו המפוארים המוכרים 

כיום. כמו כן הוא בנה את אמת המים 

ו  עכ ר  לעי ם  , שהובילה מי ה( י )השנ

ג'זאר -(. אל 515151ממעיינות כברי )פרק  

בעת שצבא  5766-ִפקד בהצלחה על עכו ב

 
 המים לעכו. אמות .1.51תמונה 
 )20095ופורת,  1616‘, , פרנקל ושות1619)מעובד מתוך פרנקל, 

 

 עכו

 מעיין

 אמת סולימן פאשה

 אמת מים הלניסטית

זאר פאשה‘אמת ג  

 מגדל סיפון

 מעיין

 אמת סולימן פאשה

 אמת מים הלניסטית

זאר פאשה‘אמת ג  

 מגדל סיפון

 עין שיירה

 עין צוף

 עין שפע
 עין גיח 

 נהריה

 שבי ציון

 נחל זך

 נחל בית העמק
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עד לנסיגתו. “(  גבעת נפוליאון ” נפוליאון צר ללא הצלחה על העיר )את תותחיו הציב נפוליאון על תל עכו, ומכאן שמו  

על ידי סולימאן פאשה, יורשו  5151-5151בעת המצור הרס צבא נפוליאון את אמת המים, אשר נבנתה בשלישית בשנים 

ג'זאר -(. אל 51559-ו   51551( )תמונות  5611ג'זאר. גשר הקשתות מעל נחל יסף הוא חלקה המוכר )פרנקל, -של אחמד אל

', וִשלבּו בהן חפיר חיצוני, תעלות הגנה, עמדות .511-ויורשיו המשיכו לבצר ולחזק את חומות העיר עד לשנות ה 

מגדלים. מאז לא בוצעו בחומות העיר שינויים ניכרים והן נשתמרו   1-לתותחים, חיזוקים כנגד התקפות ארטילריה ו 

 במצבן עד היום.

נפלה עכו בידי ִאְברהים פאשה, בנו המאומץ של מוחמד עלי ממצרים, אשר נלחם בעות'מאנים וִספח  175155111-ב 

את עכו כדי להשיב את האזור לשליטת תורכיה. הצבא   .15555511-את סוריה למצרים. ציי אנגליה ואוסטריה הפגיזו ב 

השנים הבאות נמל   ..5-המצרי, שספג אבדות כבדות, אכן נסוג, אך חלקים גדולים מעכו וביצוריה נהרסו והנמל חרב. ב 

ה במאה  1..1ס"מ )צביאלי ושות',    .1-..5-עכו לא תפקד, וקרקעיתו רודדה ביותר מ (. שקיעתו הסופית של הנמל ֵאְרעָּ

, כאשר הבריטים, אשר קבלו את המנדט על ארץ ישראל בתום מלחמת העולם הראשונה, בנו את נמל חיפה )פרק .1-ה 

5151555) 

על גבי שרידיו של שובר הגלים הדרומי העתיק   5699-מ' אורכו, נבנה ב   .11-שובר הגלים של נמל עכו הנוכחי, כ 

' הוקמו שלושה רציפי עגינה לאורך חלקו הפנימי של שובר הגלים, .567-להגנה על הסירות של דייגי העיר. בשנות ה 

(. כיום נמל עכו הוא מעגן נופש ודיג בפינה        1..1' הורחב הרציף שליד החוף )צביאלי ושות',  .561-ובשנות ה 

ללא תכנון נאות )התעלמות מבעיות זרמים ותנועת   –מזרחית של בליטת עכו. שובר הגלים נבנה בִחפזון  -הדרום 

וקבר תחתיו את רוב שרידיהם של המתקנים הקודמים. מאז בנייתו נערם בצדו הפנימי של  –סדימנטים( וכעובדה בשטח 

א'(, ויש צורך 5611מ' ויותר )רבן,  5שובר הגלים שרטון חול המגיע עד לפני המים, עומק המים בתוך המעגן פחת בכדי 

החברה ” , וזו מופעלת על ידי  5611(. הנמל שופץ והוכרז כמעגנה בשנת  ...1בהעמקת הנמל מידי כמה שנים )רבן,  

והאזור הסמוך לרציף ”,  אצבע “ . בנמל חמישה מזחי  (Raviv, 1986(באמצעות קבלני משנה  “  לפיתוח עכו העתיקה 

ניצב כיום מגדלור   5151“ מגדל הזבובים ” הועמק הנמל. ליד    5661-5666היבשתי משרת בעיקר סירות דיג. בין השנים  

 (5 51551תמונה מודרני )

ה ומחרז, .561-באמצע שנות ה ידָּ ' עלתה שוב תכנית להקמת מעגנה, שתכלול את הנמל העתיק ואת נמל הדייגים )וַּ

(. בשנים האחרונות ִקֵדם מנהל מקרקעי ישראל תכנית חדשה, שכללה בניה רבה וכן מעגנה חדשה 5661; ברזילי, 5611

ק"מ, מחומות עכו העתיקה בצפון עד שמורת שפך   1)אתר החברה להגנת הטבע(. שטח התכנית המוצע משתרע לאורך  

דונם בתחום מי המפרץ, שחלקם מיועד לייבוש ובניה של  ..9דונם, מהם  .5,57-נחל נעמן בדרום. שטח התכנית מגיע ל

מר את עכו ושרידיה   195151.55-שוברי גלים ודורבנים. ב  נדחתה התכנית הזו )רק חלקה אושר( כדי להמשיך ולשַּ

 העתיקים. 

 

 . מערכות הספקת המים של עכו העתיקה515151

לפנה"ס גדלה עכו ונתרבו יושביה, ושוב לא הסתפקה העיר בבארות מקומיות ובמי גשמים שנאגרו   1-במאה ה 

אלה   aqueducts) ) 5בבורות. באותה עת החלה העיר למשוך אליה מי מעיינות מרוחקים באמצעות אמות מים בנויות  

מ'(, עין גיח   16, רום  5191567/.59119נ"צ    –עין שפע )עין מפשוח    –ק"מ מעכו(    51-הובילו מים ממעיינות כברי )כ 

מ'( ועין   71, רום  591111/5191657נ"צ    –מ'(, עין השיירה )עין באשא    19, רום  5191111/..5919נ"צ  –)עין פוארה 

מלמ"ש מים. שיפוע האמות,       51-מ'(. ספיקת מעינות אלה מגיעה לכ   71, רום  591191/5191691נ"צ    –צוף )עין עסל  

 , ִאפשר הובלה בכוח הכבידה לאורך כל הדרך, כולל גיחונים )סיפונים( ומאגרי הרמה מקומיים. 510.-כ

(. תיאוריהן שלהלן 51551תקופות שונות, הוליכו את מימי מעיינות כברי לעכו )תמונה    1-שלוש אמות, שנבנו ב 

, דו"חות ארכיאולוגיים Frankel, 1985(; 5616; פרנקל ושות', 5619, 5611מבוססים על מחקרי פרנקל ושותפיו )פרנקל, 

 אחרים ותאורי מהנדסים, שעסקו בשימור האמות.
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הוליכה לעכו את מימי עין שפע, הנמוך   –ככל הידוע הקדומה באמות המים של ישראל    –  האמה ההלניסטית 

קרקעית )ברובה, אם לא לכל אורכה, לצורך הסוואה מאויבים בעת מצור( -במעיינות אך השופע מכולם, במנהרה תת 

' במרחב שבין נס עמים ולוחמי הגטאות, .567-(. האמה, ששרידיה התגלו בשנות ה 51551טיפוסית לתקופה )תמונה  

מ' מתחת לפני   6-חצובה בעומק רב באזורים סלעיים ובנויה מאבני גזית מקּורים בקמרון באדמות סחף )מפלס רצפתה כ 

(. כמו כן, נתגלו גם פירים 5970.-מ' ושיפועה מזערי, כ 56.-מ', רוחבה כ 551מ' מעל פני הים, גובהה כ  5151-וכ השטח

 לִאוורּור והוצאת פסולת בעת חציבת האמה וניקוי, תחזוקה ואולי גם שאיבת מים בעת פעילותה. 

, בעת המצור על עכו. 5766-ונהרסה בידי צבא נפוליאון ב 51-נבנתה ברבע האחרון של המאה הג'זאר -אמת אחמד אל

ויומנים של קציני צבא נפוליאון, ומהשרידים   (Jacotin, 1818(הידיעות על אמה זו מתבססות בעיקר על מפות ז'קוטן  

המועטים שנותרו ממנה והמתגלים מדי פעם בשדות. אמת ג'זאר הוליכה לעכו את מי עין השיירה בתוואי ישר )תמונה 

מגדלי סיפון נושאי בֵרכות. הברכות שמשו לאגירת מים לשימוש   1(. המים זרמו בצינורות חרס, ולאורכה נבנו  51551

מקומי, ִשמרו לחץ מים תקין וקבוע באמה )להבטחת שלמות הצינורות(, סייעו באיתור סתימות באמה, אפשרו שקיעה 

(. האמה 7..1וניקוי של לכלוך מוצק מהמים, והמים הנופלים מהן בהמשך דרכם נתעשרו באוויר טרי )אלזם ושות',  

מזרחית של עכו העתיקה. בקטע שלפני המפגש עם החומה הורמה האמה על קשתות, ואל -נכנסה לעיר בפינה הצפון 

ניסה צבא נפוליאון לפרוץ אל העיר תחת קשתות   5766-חומת העיר היא הגיעה כנראה על קיר. בעת המצור על עכו ב 

 (15..1, 5691האמה )גיחון, 

ג'זאר( ופעלה -)בחלקה מאבנים גזולות מאמת אל 5151-5151נבנתה על ידי מושל עכו בשנים אמת סולימאן פאשה 

מ'( לאורך        71. אמה זו הוליכה לעכו את מימי עין השיירה ליד כברי )רום  5151שנים עד מלחמת העצמאות   511במשך  

מערב, וליד מזרעה -ק"מ(. מעין השיירה המשיכה האמה לכיוון דרום   5מ' לאורך    1)   510.-ק"מ בשיפוע אחיד כ 51-כ 

היא פנתה דרומה והמשיכה בקו כמעט ישר לעבר עכו לאורכו של רכס עברון, שאותו היא ניצלה כדי לשֵמר מפלס רצוי 

ס"מ, איטום בחרסית(. בקטעים   11ס"מ, גובה    11(. לאורך רוב האמה זרמו המים בתעלה פתוחה )רוחב  51551)תמונה 

קרובים לפני הקרקע או מעליהם, שבהם חששו מזיהום המים או מְגֵנבתם, כוסתה התעלה בלוחות אבן. האמה חצתה את 

( ונחל יסף 516111/5191911(, נחל בית העמק )במזרעה, נ"צ  .591.15/519719הנחלים געתון )מדרום לבן עמי, נ"צ  

מ', נושא גיחון   51(. גשר הקשתות החוצה את נחל יסף, שגובהו כ  516511/5191955)ליד בית לוחמי הגטאות, נ"צ  

(5 51559תמונה  אתר אמות עכו( )   –הבנוי על קשתות נמוכות יותר, שלימים הורם לגובה שאר קשתות הגשר )רוזן  

מעט מעל פני הקרקע כדי להימנע מחפירת תעלה עמוקה   5159בהמשכה אגפה אמת סולימאן את גבעת גני הבהאים 

 ( ולגני אחוזת הבהאים.5.5155בגבעה. אמת סולימאן גם ספקה מים לגידולי שדה בין רכסי עכו ועברון )פרק 

 .5 רום  , 519.175/511169)נ"צ  “  יד נתן ” ק"מ מחומות העיר, ליד בית הספר החקלאי   1-אמת סולימאן מסתיימת כ

 

 1.5195תמונה  

אמת סולימן  
גשר )”פאשה 

“( הקשתות
חוצה את נחל 

יסף ליד 
קיבוץ לוחמי 

 הגטאות
 )מתוך

Cleave,   
16665( 

____________________________________________ 

5151
לוחמי ההגנה פוצצו את אמת המים ליד מזרעה וניתקו את העיר מאספקת המים. ניסיונות לחידוש פעולתה לאחר קום המדינה נזנחו  

 ערך: אמת עכו( –בשל דליפת מים לאורכה )אתר ויקיפדיה 
5159

 ..5841אחוזת הקבר של "בהא אללה", מנהיג כת הבהאים, שהוגלה לעכו ומת בה בשנת  
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מגדלי סיפון )ארבעה מהם שרדו( במרחקים   1מ'(, ומכאן זרמו המים לעכו בצינור חרס סגור. לאורך קטע זה נבנו  

מ', שבהם זרמו המים מהצינור כלפי מעלה )בשיטת הכלים השלובים( אל בֵרכות בראשיהם וירדו   ..1-קצובים של כ 

צינור שעבר מתחת לחפיר וחומת העיר החיצונית ועלה   –שוב אל הצינור בגובה פני הקרקע. המים הגיעו לעיר בגיחון  

 קרקעית, נאגרו    -מזרחית של עכו העתיקה. משם גלשו המים בצינור סגור אל תעלה תת-על החומה הפנימית בפינה הצפון

 ִבילים  פוזרו לברכות משנה, בית המרחץ )החמאם( ועשרות הסֶ   ג'זאר, וממנה -בברֵכת חלוקה, ששרדה מאמת אל 

  ברחבי העיר.



544 

 . חוף הגליל61
מ מעכו עד ראש הנקרה, אינו חלק מהתא החופי של " ק   02-חוף הגליל, הצפוני בחופי ישראל, אשר נמשך לאורך כ 

הוא   62(, השונה במתכונתו מזו של יתר פרקי הספר. התאור בפרק  62הנילוס, ובשל כך הוא תואר בפרק מיוחד )פרק  

תאור תשתית כללי של חוף הגליל, אשר כולל את מבנה החוף וסלעיו, מבנה מפתן היבשת העליון ממערבו, מהלך 

התפתחות החוף והתהליכים שעצבו אותם. הפרק הנוכחי מוקדש לתאור מורפולוגי מפורט של קטעי חוף הגליל, והוא 

 . 62משלים את פרק 

 להלן תאור מפורט של חוף הגליל לקטעיו, שבעה במספר, מדרום צפונה, החל מהעיר עכו.

 

 נחל יסף-. חוף עכו61.6

מ' בין קווי הרוחב   00522-קטע חוף זה סלעי, והוא נמשך לאורך כ 

. החוף מאבד מאופיו הטרשי והשרטוני ככל שמצפינים 01012-ו 05800

מחומות הים של עכו העות'מאנית. ניתן לחלק קטע חוף זה לחוף העיר 

 עכו ולחוף בוסתן הגליל.

מ', מָקֵצהַּ            00022-. חוף זה נמשך לאורך כ חוף העיר עכו   א. 

סנג'ק, שעליו נבנה מגדלור, -מערבי של בליטת עכו )בורג' אל -הדרום 

בקו “(  פילדלפיה “ )” ברית אחים ” ( עד לכפר הנוער  05800בקו רוחב  

 (.61.6-ו 65.66)תמונות  01601רוחב 

חלקו הדרומי החשוף של רכס   –רכס הכורכר לאורך החוף בקטע זה  

עכו, אשר נמשך באופן מקוטע צפונה לאורך חוף הגליל עד ראש הנקרה 

 Foxhound, והוא המשכו של רכס  (Eytam, 1988)כָֻּנה רכס ברית אחים   –

(. גבולו הדרומי 62.1-ו   62.6)תמונות    (Hall, 1976)הטבוע במפרץ חיפה 

מ'   0(, אשר ְקָטעֹו והרימו כדי  05822הוא העתק אחיהוד )בקו רוחב  

 Sivan and Galili, 1999);  6991יחסית להמשכו במפרץ חיפה )סיון,  

היא, אפוא, כף כורכר שהורם.   (Akko Ledge)(. בליטת עכו  62)פרק  

נחל יסף הרכס אינו אלא דרגש כורכר, שגובהו אינו -לאורך קטע חוף עכו

מ'. הרכס הנחשף בחוף הוא שריד מאגפו המזרחי של רכס  0-6עולה על 

עכו, שעיקרו, בצד מערב, גודד כליל לגובהם של מרדדי הכורכר 

החוגרים את החוף. פני הסלע חתורים וחצובים מאוד, על פי רוב לאורך 

עד חצרות יסף זווית. מרדדי הכורכר, אשר נמשכים ברציפות  -קווים ישרי

מ'   622-602)מעבר לקטע חוף עכו(, משתרעים כדי    01002בקו רוחב  

מערבה לקו המים. החגורה של מרדדי הכורכר, כמו אלה שביתר החופים 

       65.66; תמונות  5.0.6הסלעיים, אינה אלא טבלת גידוד מוצפת )פרק  

 (. 61.6-ו

מספר מפרצים טבועים קטנים חותכים את החגורה של מרדדי 

הכורכר המוצפים לקטעים, שאפשר לכנותם, מדרום צפונה, בשמות 

(: טבלת החומות )המגיעה למרגלות החומה 61.6כדלקמן )תמונה  

(, טבלת הלידו )על שם רחוב 05896-ו   05800התורכית, בין קווי הרוחב  

(, טבלת 05908-ו   05922הלידו, שנסלל לאורך קו המים, בין קווי הרוחב  
 . טבלאות הגידוד החוגרות1.61תמונה 

 (7962615526“, אופק”א: "את חוף עכו )תצ
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(, טבלת הֵוולי )על שם קבר 05991-ו   05908הכרמליטים )על שם רובע הכרמליטים בעיר הצלבנית, בין קווי הרוחב  

( וטבלת בית החולים )על שם בית החולים הממשלתי שעל 01206-ו 01225שייח', העומד בקרבת החוף בין קווי הרוחב 

(. הגדול בין המפרצים הטבועים הוא זה המפריד בין 61.6( )תמונה  01289-ו   01201החוף ממזרחו, בין קווי הרוחב  

מ' לצד הים. גבולותיהם   022-מ' בקרבת החוף ל  602-טבלת הכרמליטים לטבלת הֵוולי. צורתו כמֵעין טרפז, המתרחב מ

 המערביים של הטבלאות אף הם מפורצים למדי. צורת המפרצים אינה רגולרית. 

עגול מוצף -מ' )מלבד צפונית למגדלור, שם היא יוצרת משטח חצי   05טבלת החומות, אשר רוחבה אינו עולה על  

(, חשופה לגמרי מחול. המים מגיעים כמעט עד בסיס החומה לאורך קטע 61.6תמונה  –מ', שבולט הימה  602-בקוטר כ

. על גבי הטבלה, בָקֵצהַּ הצפוני, שהוא גם קצה החומה, בנוי המצד בורג'         05896-ו 05800מ' בין קווי הרוחב  202ישר של 

חשופה(, ורוחב פס החול קוריים, אשר מגיע עד קו המשברים. על טבלת הלידו כיסוי חול דק )במקומות רבים היא  -אל

מ' בלבד(.   6-מצטמצם למטרים ספורים בבסיסו של קיר התמך של רחוב הלידו )אשר נבנה על טבלת גידוד, שגובהה כ 

 בקצה הטבלה הצפוני בולטת מן החוף אל המפרץ, המפריד אותה מטבלת הכרמליטים, ְקָדָמה סלעית מדורגת בנויה.

חופי העיר סלעיים ומכוסים בחצץ של חורבות ושברי כורכר. קו המשברים מרוחק מן החוף, בקצה קו הטבלאות, 

ופעולת הגלים על החוף מתונה ביותר. בקרבת קו המים רפודות הטבלאות בשכבת חול דקה, אשר קווי ההרבדה שלו 

 מערב. -מראים על הספקת חול עונתית מכיוון צפון

( שרידי מצודה גדולה עם Z-002)נקודה טריגונומטרית    01665קו החוף משובש בשרידי מבנים רבים. בקו רוחב  

, המופיע Custodia Templarorumאו    Custodia Templi-מגדל וחפיר הבנויים על החוף ממש, עד קו המים )יתכן וזהו ה 

(. ארבעה או חמישה קווי צינורות ביוב )מאחדים נותרו Frankel, 1987  –  60-מסוף המאה ה   Marino Saundioבמפת  

מערב, גובל -מ', שכיוונו צפון   602תמיכות הבטון בלבד( חוצים את דרומה של טבלת בית החולים. מזח דייגים באורך  

משה כאתר לשפיכת פסולת, אשר נערמה כצוק פסולת  622-את טבלת הֵוולי מדרום. רצועה בת כ מ' של החוף מדרומו שִׁ

לאורך החוף הצפוני של עכו )צפונה לחומת העיר( נמשכת דרך מקומית,  מ', שכיום מגדדים אותו גלי הים.   0עד גובה  

 .המאפשרת גישה נוחה לחוף, שמשמש לרחצה לא מוסדרת ולדייגי חכות על טבלות הגידוד

מ', נמשך מדרום לכפר הנוער ברית אחים עד שפך נחל יסף. כאן   60022-. קטע זה, שאורכו כ חוף בוסתן הגליל ב. 

החוף הוא רכס כורכר נמוך, מבותר פה ושם על ידי ערוצים טבעיים או מלאכותיים, המשתפל אל קו המים. קו המים 

חוף )המכילה במקומות אחדים חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית( ובשיירי מחצבות על -משובץ בגושים של אבן 

 תשתית של כורכר מדורג. 

לאורך כפר הנוער ברית אחים נמשך חוף חגור בטבלאות גידוד, שבהן בורות מוצפים רבים. הטבלאות משתרעות עד 

 מ'. 52-02מ' מערבה מקו המים. על החוף, בין ראש הרכס השטוח לבין קו המים הסלעי, יש כיסוי חול דק ברוחב  02

מ' ממזרחו   652-יתכן והוא שפך מלאכותי )כ   –  01692גבנון חוף שטוח, גבוה מעט מפני הים, בולט בקו רוחב  

נמצאת מחפורת גדולה(. מערכת התעלות בתוך טבלת הגידוד, החוגרת את הגבנון היא, כנראה, התרחבות של סידוק 

 טבעי, ואפשר שבחלקה היא מלאכותית. 

 

 נחל בית העמק-. חוף נחל יסף61.0

, וניתן לחלקו 01502עד נחל בית העמק בקו רוחב    01012ק"מ, נמשך מנחל יסף בקו רוחב    0-קטע זה, שאורכו כ 

 לחוף המטווחים ולחוף שבי ציון.

מ' עד קו רוחב   60222-)על שם אזור המטווחים הבריטיים הנטושים ממזרחו, הבנויים לאורך כ  חוף המטווחיםא. 

מזרח. -(. נחל יסף מגיע לחוף המטווחים בתעלה דרך רכס הכורכר במקום בו הרכס עושה תפנית קצרה לדרום 01021

מדרום לתעלת הנחל עושה המשך הרכס תפנית מקבילה, כך שנוצרת פתחה בין שני הרכסים הנמשכים בסגנון תדריגי 

(en échelon) מ', ומדרומו גבנון חוף המזדקר כמשולש   612-. כתוצאה מכך יוצר קו החוף מפרץ קשתי, שאורך מיתרו כ

מוגבה. אזור זה חצוב וחתור ביותר. אמנם נאחזה בו צמחיית כורכר חופית, אך אין עליו כמעט כיסוי חול. אפיק נחל 
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יסף, אשר זורם לאורך העתק כפר יסיף, נמשך הימה ויוצר בקרקעית הים, מצדו הצפוני, מדרגת כורכר בגובה עד         

 .Sivan and Galili, 1999); 6991מ' )סיון,  0.5

מ' מזרחית לקו המים. שיא הרכס מכוסה   622-מ', נמצא כ   9-2בקטע חוף זה רכס הכורכר רצוף, ושיאו, בגובה  

בקלקארניט. המישור החופי ממזרחו, שהוא קצת נמוך ממנו, מכוסה בקרקע חרסיתי חולי, והוא ההמשך של חגורת 

 הקרקעות המישורית, הנמשכת מאזור הנעמן, מזרחית לעכו, ברציפות עד רכס סולם צור.

מ' צפונית לשפכו של נחל יסף, ועוד אחד,   022-נמצא כ –מ'  6-למעשה משטח כורכר, שגובהו כ –גבנון חוף שפל 

, בהתאמה(. ביניהם, בקו 01022-ו   01090מ' ממנו )בקווי רוחב    60652-עגול, המתנשא לגובה מספר מטרים, נמצא כ 

, קֵרב רכס הכורכר ונופל במדרגה אל קו המים. המשכה המגודד והמוצף של בליטה זו של הרכס נמשך       01008רוחב  

 מ' לתוך הים. 02-כ

משטחי הגידוד לאורך החוף הם בערך בגובה פני הים. הם מוצפים חלקית ומסתיימים מטרים ספורים מערבה לקו 

 המים במדרגה מפורצת. משטחי הגידוד טרשיים וממוכתשים בצפיפות. 

מ' בקטע זה רכס הכורכר נמוך ביותר, ושלא בדומה לחוף בוסתן הגליל הוא אינו   60052לאורך    . חוף שבי ציון ב.  

מ' דרומית לשפך נחל בית העמק מתרומם גבנון חוף סלעי, המוקף שרטונות )טבלאות   60222-מהווה תו טופוגרפי. כ 

 גידוד מוצפות( בצד הים.

מ', משתרעים  6-חוף מן המרשימים ביותר בחופי ישראל, שמבנם רעפי ועוביים למעלה מ-טבלאות וטרשים של אבן

(. החוף הסלעי מתרומם בהדרגה מזרחה כשמחשופי כורכר בולטים דרך 62.62מ' מזרחה מקו המים )תמונה    02-עד כ 

 מ' מקו המים. 652-622-מעטה החול הדק. הכיסוי החרסיתי של המישור החופי מתחיל כ

וכיום   6920-מזח אבן ובטון לעגינת סירות. המזח הוארך ב   6952-מ' דרומית לשפך נחל בית העמק נבנה ב   022-כ 

(. חול נגרף מן החוף שבין מזח זה לבין שפך 62.62( )תמונה  6921; ניר,  6911מ' הימה )קרבצקי,    602-הוא מזדקר כ 

הנחל, אשר נועד לחוף רחצה, ונחשפה בו טבלת סלע רחבה באזור קו המים. במפשעה שבין המזח לבין החוף מצפונו 

 נוצרה פינה של מחזור מים מוגבל, ובה הצטברו פסולת רבה ואצות מתות.

 

 נמל אכזיב-. חוף נחל בית העמק61.0

(, והוא נמשך 01512קטע חוף זה הוא חולי, והוא הארוך בקטעי חוף הגליל. תחילתו בשפך נחל בית העמק )קו רוחב 

(. נחל בית העמק, 02616ק"מ עד מדרום לבליטה הדרומית של הגבעה של נמל אכזיב הקדום )קו רוחב    1.0-לאורך כ 

קמ"ר( נמשך לאורך העתק עמקה, ואפיקו חתור בחרסית   20ק"מ והוא מנקז    01-שראשיתו בגוש תפן )אורכו כ 

ובקלקארניט של המישור החופי. האפיק מוסדר הנדסית ומראה הנחל כשל תעלת ניקוז ללא צמחיית גדות, שעוברת בין 

שדות מעובדים ומטעים. בעוברו את היישוב מזרעה זורם הנחל בתוך תעלת בטון עמוקה. בנחל זורמים מי ביוב ומי 

קולחין. קטע הנחל האחרון לפני יוצר נפתול רחב, שסובב את היישוב שבי ציון מצפונו ומפרידו מהעיר נהריה. נחל בית 

פכו, כנראה, לא עוצב באופן מלאכותי. הנחל נשפך לחוף בקשת הבאה מצפון,  העמק הוא הצפוני בנחלי הארץ, אשר שִׁ

מ' מקו המים( מתרחב הנחל לשקע   622-מעט דרומית לרכס הכורכר, המתנמך באזור השפך. מערבה לרכס הכורכר )כ 

מ' מערבה במפתן   052חולי רחב, שסב צפונה ומתמזג עם משטח הליחוך החופי. העתק עמקה חשוף לפחות לאורך  

אלומתי של מפתן היבשת הגלילי בולט ההעתק, שחוצה את -מ'. במיפוי רב 0-6היבשתי לאורך מדרגה סלעית, שגובהה 

 ,Sivan and Galili; 6991; סיון,  6988; גלילי ועיטם, 6985)גלילי, “ רכס שעל”ק"מ עד  1.5-רכס אכזיב ונמשך לאורך כ

(1999; Sade, 2006    מ' מזרחה מקו המים                     22-(. מצפון לאפיק הנחל, כ 62.62-ו   62.6; תמונות  62.0)פרק

, אשר שוחזרה בחלקה 5-פסיפסים מהמאה ה -מ' כנסיה ביזנטית מרובת   62-(, גבעה שעליה ברום כ 65862/01520)נ"צ 

 . 6999וגודרה בקיץ 

מרובים מחשופי הסלע מן החול, ומאחוריהם נקוות שלוליות מים. צפונה לקו רוחב  01122עד סביבתו של קו רוחב 

מ', הגבוה במקצת מן המישור   62-8זה מתרחק רכס הכורכר מזרחה מהחוף, וצורתו היא כשל רכס מאורך, שגובהו  
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החופי שממזרחו. בחלק העירוני של נהריה אין מבחינים 

בטופוגרפיה מוגבהת של רכס הכורכר, ונראה שהוא נמוך או 

הולך ומתעבה כיסוי החול ברצועת   01122גדוע. מקו רוחב  

החוף כלפי צפון, ולאורך קטעים ארוכים מכוסה קו המים 

מ' מזרחה   65חוף, המשתרעים עד  -בלוחות רחבים של אבן 

 (.61.0ממנו )תמונה 

)נקודה טריגונומטרית   01100קטע החוף בין קווי הרוחב  

025-G( אשר שימש כאתר מזבלה של העיר נהריה, 01225-ו ,

רובו פסולת בניין, עצים   –כוסה בשפך מלאכותי מיושר  

צוק ” עד קו המים. גידוד החוף הביא ליצירת    –וחלקי מתכת  

מ' מעל פני הים. מאז שהוקם נסוג   5-0שהתנשא  “,  אשפה 

מ', כפי שהעידו פתחי צינורות ביוב,   0לפחות  “  צוק אשפה ” 

שהזדקרו הימה מבסיסו. כיום נכלל חוף זה בתחומי נהריה, 

ובעורפו נבנו שכונותיה הדרומיות של העיר והוקם בית 

ועליו “  צוק האשפה ” העלמין שלה. לפני מספר שנים יושר  

 הוקמה טיילת עירונית. 

ֶאל  )ואדי  ן  ּיּון, שמשמעו בערבית נחל -נחל געתו עַּ

המעיינות( חוצה את מרכז נהריה ונשפך ְבימה. הנחל, 

ק"מ והוא   68-שראשיתו ליד מושב מעונה, זורם לאורך כ 

אל מג'נונה, עין  –קמ"ר. בעבר הוא היה נחל איתן, שמשך את מימיו ממעיינות געתון בחלקו המרכזי )עין געתון  09מנקז 

 –עסל; עין השיירה    –מלמ"ש( ומעיינות כברי בחלקו המישורי )עין צוף    0-אנקלית; ספיקה בעבר כ  –אשחר ועין ירק 

משו להשקיית שדות   8.8מפשוך; שפיעה ממוצעת    –פואר; ועין שפע    –אל באשה; עין גיח   מלמ"ש(. מימי הנחל שִׁ

ולהפעלת טחנות קמח, ששרידיהן נמצאים לאורכו גם כיום, ומהתקופה ההלניסטית הוזרמו חלק מהמים דרומה באמת 

(. עם הקמת המדינה והקמת יישובי הגליל המערבי, החלה חברת מקורות לשאוב את מי 65.60; תמונה 65.5.0מים )פרק 

 הנחל וכיום הנחל יבש לגמרי )אתרי החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה וצלול(. 

אפיק נחל געתון חוצה את נהריה בתעלה בנויה לאורך רחובה הראשי. התעלה מרוצפת כולה באבן ומגודרת בשל 

החשש מפני שטפונות החורף הפוקדים אותו תדיר, ולאורך שתי גדותיה עוברים כבישים סואנים, שמשני צדיהם חניה 

(, שהוא נחל עונתי מן הגדולים בחוף הצפוני, כמעט ואינו ניכר בקו החוף. 01802)קו רוחב  לכלי רכב. שפך הגעתון  

 מסוגנן, חלק מגן חופי שעיריית נהריה בנתה. השפך, שהיה בעבר משופע בטין, הוא כיום מבנה בטון 

מול החוף החולי של נהריה מצפון לנחל געתון, המשמש לקיט ולרחצה, נבנו בזמן המנדט הבריטי שני מזחים בקווי 

דיהם, בעיקר בצדם הדרום01858-ו 01869רוחב  , נבנה 01806מערבי. בין שני המזחים, בקו רוחב -, אשר צוברים חול בצִׁ

(. 6911ראשון שוברי הגלים המנותקים בחוף ישראל כדי ליצור אזור מים שקטים עבור מתרחצים )קרביצקי,    6959-ב 

מ' מקו   85-מ', באלכסון לחוף, כאשר קצהו הדרומי נמצא במרחק של כ  692שלא כמקובל, נבנה שובר הגלים, שאורכו 

מ' ממנו. כיום קשור שובר גלים זה בֹשרטום חולי לחוף. הֹשרטום צר   55-החוף המקורי, וקצהו הצפוני במרחק של כ 

הוארך המזח הצפוני )כלפי צפון(   6922-6919מ' בסוף הקיץ( עקב מיעוט החול לאורך חוף הגליל. בשנים   02-מאוד )כ

 במטרה ליצור מעגן לסירות בינו לבין החוף. 

ס"מ של קלקארניט אצתי,   12, נתגלתה שכבה בעובי  01952בתעלת ניקוז עירונית, החוצה את קו החוף בקו רוחב  

החוף שמתלכדת ממנו סמוך לקו המים. רכס הכורכר -החוצצת בין תשתית הכורכר המגודדת לבין החול החופי ואבן 

 המיושר מתגלה פה ושם בחצרות של בתי נהריה. יותר מזרחה שוב בנוי המישור החופי מחרסית חולית.

 חוף לאורך-. רצועות כהות של אבן1.67תמונה 
 (86.615546אכזיב )תצ"א, -חוף נהריה
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 מ', המגיעה עד קו המים. 0מכוסה החוף בעֵרמה של פסולת בניין ועפר בגובה  02202באזור קו רוחב 

מ', והוא נמשך משפך נחל געתון לאורך שכונותיה הצפוניות של נהריה ואזורי   82-22-רוחבו של החוף החולי כ 

. כיסוי החול בקטע זה כנראה עבה, ואין כמעט מרדדי 02662התעשיה שמצפונה עד לְקָדָמה של קו החוף בקו רוחב  

 (. 61.0חוף בריכוזים גדולים )תמונה -כורכר בקו המים. לאורך קו המים נחות רצועות רחבות של אבן

הְקָדָמה הנזכרת לעיל היא תחילתו של ֹשרטום קצר בין החוף לזוג ֹשרטונות )טבלאות גידוד מוצפות( ממולה. החוף 

(, אינו אלא כיסוי חול דק על טבלת 02616מ' בין הְקָדָמה לבין גבעת נמל אכזיב )קו רוחב    552החולי, הנמשך לאורך  

חוף. ממזרח -מ'. טבלת הגידוד נחשפת בקו המים, ושם היא מכוסה גם בלוחות וטרשים של אבן  12-52גידוד, שרוחבה 

מ'. ראש הרכס הוא קצה המישור החופי, המכוסה   65-66מתרומם מדרון כורכר מתון מכוסה בחוליות דקות לגובה  

 חרסית וטלאי קלקארניט ואשר מרובים עליו מבני תעשיה באזור זה.

 

 . חוף אכזיב61.0

(, הוא חלק של רכס הכורכר החופי )רכס עכו(, אשר 02028-ו 02616מ' )בין קווי הרוחב  60022-קטע זה, שאורכו כ

(. הוא כולל, 61.0)תמונה    02566, הנמשכת עד קו רוחב  Eytam, 1988)בתוך  “  רכס יד ליד )” שב ונגלה כמדרגת חוף  

 מדרום צפונה, את נמל אכזיב, חוף מועדון הים התיכון וחוף תל אכזיב. 

רֶבת מינת א   נמל אכזיב א.   (, הבולט          02025-ו   02616מ' )בין קווי רוחב    052-זיב( הוא קטע חוף, שאורכו כ -)חִׁ

(. הגבעה היא שריד של רכס כורכר, 61.0מ' מערבה כגבעת כורכר שאין עליה שרידי יישוב בולטים )תמונה    622-22

אדמדמה -מ'. בחלקו המזרחי מכוסה הרכס בחרסית חולית חומה   022-מ' מעל פני הים ורוחבו כ   60-שגובה פסגתו כ 

עשירה בשרידי צדפים ועם חרסים פה ושם )חרסית זו קוברת את מורדותיו המזרחיים של רכס הכורכר ויוצרת את 

תשתית הקרקע של מישור הסחף החופי, שכולו אדמה 

מעובדת, הנמשך ממבואות נהריה עד ראש הנקרה(. חול 

קלקארניטי מכסה את שיפוליו המזרחיים של הרכס. רכס זה 

מש כאתר הקבורה הדרומי של העיר הפניקית אכזיב )בּוְקָבק  שִׁ

עד המאה   62-( מהמאה ה 65912/02682בכינויו הערבי, בנ"צ 

לפנה"ס. קברים רבים נחצבו בכורכר. עד כה נחשפו   5-ה 

דונם בלבד בתוך שטח בית הקברות, שהשתרע  6.5-קברים בכ

(. כלפי 61.0-ו   8.8( )תמונות  00229 6992דונם )מזר,  02-על כ

מערב נופל הרכס במדרון תלול אל משטח גידוד מפורץ 

חוף -ביותר, היוצר חוף סלעי צר. חוף זה מכוסה באבן 

)המכילה גם היא חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית(, 

מ' והיא ממוכתשת וחצובה. באמצע   2.5-שעובייה מגיע לכ 

ילי אבן מסותתת על המדרון 6992-שנות ה ' נבנו שורות של גוִׁ

 כמושבים לאמפיתיאטרון, אך המקום נזנח.

משטחי הגידוד נמשכים אל מעבר לקו המים כשרטונות 

(. המפרץ 61.0מוצפים, ובהם שני מפרצים קטנים )תמונה  

מ' ורוחבו   652-הדרומי מאורך ומקביל לגבעת החוף. אורכו כ 

מ'. ממערב הוא סגור בחלקו על ידי שרטון   02-המרבי כ 

הכורכר, ובחלקו על ידי אי קטן בנוי כורכר חצוב וממוכתש 

ביותר. אורכו של אי זה, שריד מגלעינו של רכס הכורכר, הוא 

מ'. יש בו מחילה וסדקים רחבים,   0-מ' וגובהו מגיע לכ   82-כ 

 

 (7962615526“, אופק”. חוף אכזיב )תצ"א: 1.61תמונה 
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אשר הים חודר אליהם, ושניים מהם מסתיימים בנקרות 

. (blow holes)אנכיות, הפועלות לפעמים כמזרקות גלים  

ם  המפרץ הצפוני עשוי שני בורות עגולים, מוצפי

מ'. בשעות שפל חודר   02-ומחוברים ביניהם, שקוטרם כ 

הים אל האזור שבין הרכס החופי ושרטונות הכורכר 

המערביים ועושהו מפרץ ארוך ורדוד, שפתחו בצפון. 

בזמן גאות וסערות מוצף גם חלק השרטון הדרומי, 

חוף ארוכה, שמתקשרת -והמפרץ הופך לתעלה מקבילת 

מערביות, אל הים הפתוח. המפרצים, המוגנים מרוחות  

משו מעגן לכלי שיט קטנים בתקופת   קדומות )כנראה שִׁ

בתקופה הרומית( כפי שמעידים עמודים חצובים שעליהם 

משו לקשירת ספינות  סימני שחיקה של חבלים, אשר שִׁ

זיב -ב'(, וכן לסירות הדיג של דייגי הכפר א 6981)רבן,  

זיב. -מינת )נמל( א   –בעת החדשה, ומכאן שם המקום  

סימני החציבה והשחיקה האלה נמצאו על גבי הצוק 

מ' בחלקו הצפוני של   622-המתמשך מזרחה לאורך כ 

(. יתכן שכלי 61.0הרכס החופי, היוצר מעין רציף )תמונה  

שיט גדולים יותר יכולים היו לעגון מצפונו של הרכס, 

 (. 0229באזור שכיום הוא סתום בחול )חגי, 

(, הגובל מדרום בנמל 02000-ו  02020מ' )בין קווי רוחב  022-הוא מפרץ רדוד ברוחב כ חוף מועדון הים התיכוןב. 

מ' מזרחה.   52-(. המפרץ חודר כ 61.0ראה להלן( ומצפון בתל אכזיב )תמונה    –אכזיב )שאינו זהה עם מעגן תל אכזיב  

חוף. בצפון המפרץ יוצאת אל החוף תעלת נחל שעל, -חוף המפרץ חולי כולו, ואין בולטים בו גושי כורכר או אבן 

מ'( אין הוא ניזון ממערכת יובלים  0-0החותרת בצלעו הדרומית של תל אכזיב. למרות עומקו הניכר של הנחל בקטע זה )

 גדולה.

האזור שממזרח לחוף מועדון הים התיכון )התפוס על ידי בניינים של המועדון( חולי אף הוא ונטוע חורש של עצי 

שממזרח לכביש     –שדות מעובדים של קיבוץ גשר הזיו    –אקליפטוס. אזור זה מתמזג בהדרגה עם המישור החופי  

ראש הנקרה. יתכן ופער זה בשרשרת של רכסי הכורכר משך אליו בעבר את מוצא נחל כזיב, אשר נחל שעל היה -נהריה

(. מאידך גיסא, אין כאן משקעי סחף או 61.0; תמונה  61.5ב'( )פרק  6980; רבן,  6920בעבר אחד מיובליו )באומן,  

קונגלומרט המאפיינים מוצא של נחל גדול, אך יתכן והם קבורים תחת חולות החוף. נחל שעל )ואדי סאליק( הוא הקצר 

 קמ"ר וזורמים בו רק מי שטפונות מועטים בחורף. 02-ק"מ אורכו, שטח אגן הניקוז שלו כ 61 –בנחלי הגליל המערבי 

( ובעלת הקף 02025-ו   02002רגולרית בצורתה )בין קווי רוחב  -, כיום גן לאומי, הוא גבעה נמוכה, אי תל אכזיבג. 

מ' מעל פני הים. הוא   65-(. שיאו כ 61.0סגלגל, המזדקרת הימה בין שפכי הנחלים שעל מדרום וכזיב מצפון )תמונה  

 –דונם. לא ידוע מה צורת גבנון הכורכר שעליו יושב התל   05-תלול כלפי מערב וצפון ומתון כלפי מזרח ודרום. שטחו כ

 אם אכן יש גבנון כזה בתשתית.

ב'; 6981ב';  6980רבן,    –א'  0תל אכזיב יּושב, כנראה, בראשית האלף השני לפנה"ס )תקופת ברונזה תיכונה  

(Prausnitz, 1975( ותושביה הכנענים עסקו במסחר  581-6652. היישוב היה לעיר נמל חשובה בתקופת הברזל ,)לפנה"ס

. אכזיב הוסיפה להתקיים גם אחרי Spanier, 1987);  6981ובתעשיית צבע ארגמן, שהופק מחלזונות ימיים )שפניר,  

לפנה"ס(, ההלניסטית        000-581לפנה"ס, ושגשגה גם בתקופות הפרסית )   226כיבושה בידי סנחריב מלך אשור בשנת  

לסה"נ(. העיר ירדה מגדולתה בתקופה המוסלמית הקדומה   108לפנה"ס עד    10ביזנטית ) -לפנה"ס( והרומית   10-000) 

 

 ב'(.1541. תל אכזיב וסביבתו )עיבוד מתוך רבן, 1.68תמונה 

‘מ  

 מרדדי כורכר
 וטבלאות גידוד

 נחל כזיב

 תל כזיב

‘צ  

 תעלה 
 מילוי חצובה

 חול

 נחל
 שעל
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לסה"נ( ובמקום שכנה תחנת משמר חופים. הצלבנים עשו את אכזיב למרכז ניהולי בממלכתם, והקימו בראש  6299-108

על ידי כוחותיו של הסולטאן   6026-, כחלק ממערך ההגנה שלהם. התל נכבש ב Casale Umbertiהתל מצודה קטנה,  

זיב, שהוקם במקום בתקופה הממלוכית, ננטש בעת -הממלוכי ביברס, אשר הרסו את המצודה. הכפר המוסלמי הגדול א 

 (. BibleWalks-ונהרס )אתרי שבעת פלאי ישראל ו 6908-מלחמת העצמאות ב

זיב, אשר -'. התל מכוסה שפכי חורבות של הכפר א 6922-הטופוגרפיה הנוכחית של ראש התל היא מאמצע שנות ה 

ממנו נותרו מספר בניינים, ששוקמו במדרונו הדרומי של התל, ושרידי יישובים עתיקים הקבורים בעומק רב יותר. מולם 

 מ', סגור מצפון ומדרום על ידי ֹשרטונות )טבלאות גידוד מוצפות(. למרגלות התל  652-מפרץ, שרוחבו לצד הים כ 

ממערב פס צר של חוף משובש בדרדרת חורבות ובקונגלומרט מלאכותי, המכיל בתוכו חלוקים זרים )שיש וסלעים 

ְטָלה  של ספינות מהזמן העתיק.  (ballast)מגמטיים( מאבני הנִׁ

מ', ארבע קָדמות, וביניהן שלוש ְנָסגות קשתיות קעורות, שקרקעיתן   082-בחזיתו המערבית של התל, שרוחבה כ 

(. בחוף, מול בליטות התל, יש משטחי גידוד חצובים בגובה קו המים ומעט מתחת לו. 61.0סלעית, הנוגסות בתל )תמונה 

שרשרת של שרידי כורכר קשים נותרה מעל המים לצד מערב, והכניסה מצד הים אל המפרצים היא דרך פתחים בתוכה. 

מ'   652-מ', פתוח לים בדרומו. המפרץ המרכזי, שרוחבו כ   52-מ' וחדירתו אל היבשה כ  12-המפרץ הדרומי, שרוחבו כ

זיב. מצד הים הוא סגור על ידי שרטון סלעי שממנו -מ', הוא מפרץ רדוד, אשר שימש מעגן לדייגי א   82-וחדירתו כ 

(, 6921בולטים שני סלעי כורכר. חסימת מעברי השרטונות במפרץ זה על ידי סכרים נמוכים, אשר חוצים אותו )ניר,  

קווה למתרחצים. הנָסגה הצפונית,  גרמה להתמלאות המפרץ בחול ולכיסוי תשתית הכורכר שלו, וכיום הוא משמש כמִׁ

 מ', אינה אלא טבלה סלעית מוצפת בחלקה.  12-שרוחבה כ

שנים קדום להיום( העמיקו והרחיבו את אפיקו של נחל כזיב, שחלק מוצא  50022-10022תושבי העיר הכלקוליתית )

ב'; 6980משותף עם נחל שעל, וכאמור לעיל, ככל הנראה נשפך לים מדרום לתל אכזיב בעבר, והכשירוהו לעגינה )רבן,  

. כדי להתגבר (Prausnitz, 1975)סוללות הביצורים של העיר (. בחומר שנכרה הם השתמשו לבניית 61.0)תמונה  (ב'6981

מ' למרגלות תל אכזיב, הנמשכת מזרחה מדרום   1-על סתימת המעגן בחול שהגלים הביאו נחצבה תעלה ברוחב כ 

( )תמונה Raban, 1987, 1995aב'; 6980המפרץ הדרומי, אשר עקפה את השרטון החולי. תעלה זו פתוחה גם כיום )רבן, 

הנחל בחורף פרצו תושבי העיר נתיב חדש לנחל (. בגלל סתימות סחף חוזרות ונשנות של המעגן בעקבות שטפונות 61.5

כזיב, אשר עובר במישור החופי, המכוסה חרסית ואדמת סחף במקום שבו אין שקע ניכר, ונשפך לים מצפון לעיר, 

עובר ממזרח לתל, בינו לבין הכביש   –שבו עמדו מים עד פיתוחו של המקום   –במקומו הנוכחי. האפיק המקורי הנטוש 

(. בנחל שעל הזעיר, שנותר במקומו, 61.0הלאומי )תמונה ראש הנקרה, היכן שמצויים כיום מגרשי החניה של הגן -נהריה

כאמור לעיל שטפונות החורף מועטים, ומעט הסחף שהוא נשא נרבד במעלהו, באזור קבוץ סער. מאידך גיסא, זרימתו 

 המתונה מבטיחה את פינוי וניקוי האפיק מן החולות במוצאו אל הים.

 ‘(.ב1541(. התמונה הפנימית מתוך רבן )116767117מערבי של תל אכזיב )-. תעלה חצובה למרגלות חלקו הדרום1.69תמונה 
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 מילואות צפון-. חוף נחל כזיב61.5

מ' דרומה   512-, כ 02560עד מילואות צפון )העתק בצת( בקו רוחב   02028קטע חוף זה, משפך נחל כזיב בקו רוחב 

ק"מ. בהמשך   0.5-כביש לאורך כ   0226מ'. לאורך החוף, מאכזיב עד בצת, נסלל בשנת   00052-לשפך נחל בצת, אורכו כ

שימש הכביש את   06-(. עד לאמצע העשור הראשון של המאה ה 61.0הוארך הכביש וכיום ראשיתו בנהריה )תמונה  

 כוחות הביטחון, וכיום הוא דרך נוף למטיילים.

ק"מ, ושטח אגן ההיקוות  06-נחל כזיב, שראשיתו בהר מירון, הוא הארוך בנחלי הגליל המערבי. הנחל זורם לאורך כ

' היה נחל כזיב נחל איתן, אשר ניזון ממי מעיינות שנבעו לאורכו )העיקריים 6952-קמ"ר. עד אמצע שנות ה 602-שלו כ

מלמ"ק בשנה.   9.0-הגדול שבהם, ועינות חרדלית, טמיר, בוסתן ומצוד( וספיקתו הממוצעת היתה כ   –שבהם: עין זיו  

 מהן קיימות עד היום. 60טחנות קמח רבות פעלו לאורכו, ושרידי 

תחנות השאיבה שהוקמו לאורכו אחרי קום המדינה, השואבות גם כיום את מימיו, גרמו להפסקת רובה של השפיעה 

הטבעית בנחל, וזרימה קבועה, הניזונה ממי מעיינות קטנים הנובעים באפיק ומהקצאת חלק מהמים הנשאבים              

מלמ"ק בשנה לשמורת עין זיו(, קיימת רק בקטעים אחדים של הנחל. הזרמת שפכיהם של היישובים לאורך נחל  2.1-)כ

כזיב ויובליו מזהמת את מימיו, וערמות פסולת בקרבתם מטנפות את גדותיו. הזיהום של שפכי הפסולת של בתי הבד 

הרבים לאורך הנחל, שמספרם עולה משנה לשנה, חמור במיוחד משום שהמים המזוהמים, אשר חּומציותם הרבה 

מחסלת את החיים בנחל, מחלחלים בקלות ובמהירות למי התהום דרך סדקי המסלע הקרסטי )אתרי החברה להגנת 

 הטבע, המשרד להגנת הסביבה וצלול(.

לשפכו. אפיק הנחל, שרוחבו סמוך   22ק"מ במישור החוף, בין כביש    0-קטעו המערבי של נחל כזיב זורם לאורך כ 

מ' מזרחית לקו המים, ומכאן ואילך מתמשך משטח מכוסה חלוקי גיר, דולומיט   622-מ', מאבד את צביונו כ 05-לשפכו כ

וצור גדולים על פני טבלאות הגידוד, שהמדרגות ביניהן טושטשו כליל. הנחל נשפך עונתית מעל טבלאות הגידוד הימה 

(. ליד קו המים מונחים גושים מועטים 61.1מ' )תמונה  02-מ' וחדירתו מזרחה כ 612-לתוך מפרץ רחב יחסית, שרוחבו כ

 חוף קונגלומרטית מחומר מקומי.-של אבן

חזיתו הקעורה מערבה של המפרץ מעידה כי נחל כזיב אינו יוצר דלתא, וכי החומר שהוא מביא מסולק למעשה כולו 

מלבד הקונגלומרט הגס. מיעוט הקונגלומרט מעיד כי שפך הנחל כנראה אינו עתיק. משפך נחל כזיב עד העתק בצת 

מהצפון.   °5 -בנוי החוף מרכס כורכר אלכסוני מעט לקו החוף, המתמשך בזווית של כ   02058החוף סלעי. עד קו רוחב  

ראש הנקרה, מתרחק כאן עד -רכס זה מגודד כולו, וניכרים בו שני מפלסים עיקריים. המפלס העליון, בגובה כביש נהריה 

מ' ממזרח לקו המים. על אחת  82

מְקָדמֹותיה של טבלה זו ניצבת 

האנדרטה לזכר ההעפלה. הטבלה 

הנמוכה יותר נוגסת בעליונה 

בסדרה של מפרצים ומדרגות. על 

רגולרי של -טבלה זו יש כיסוי אי 

ד  -אבן  )ע ף  (   6חו ה י בי ו ע מ' 

ב'(, ולכל אורכה יש 0.62)תמונה  

כורכר עתיקות.  בה מחצבות 

לאורך קטע זה מפורץ החוף על 

מפרצי יתד )תמונה  61-ידי יותר מ

ב'(, אשר שניים מהם נתרחבו  5.15

ב          ח ו ר ב ם  י י נ ב ל מ ם  י צ ר פ מ ל

 מ'.  02-02
(. אפיק הנחל 261761555. שפך נחל כזיב )מצד הים( זרוע בחלוקים גדולים ).1.6תמונה 

ה כליל בעקבות סלילת כביש לאורך החוף בשנת   71116הוסט ומראה השפך ֻשנָּ
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( יש בחוף רכס כורכר נוסף, מזרחי מקודמו, 02560עד קצהו הצפוני של החוף הסלעי )קו רוחב    02058מקו רוחב  

בסגנון תדריגי, הנמשך גם הוא באלכסון לקו החוף. גידוד חלקו המערבי של רכס הכורכר חשף את תצורות גלעינו 

 מ', תוך השארת ֹשרטונות וגבנוני חוף.  0הקשות באזור החוף, אשר יוצרות מדרגות תלולות בקו המים, בגובה עד 

מ' מעט יותר   052-מ' דרומית לקצה הצפוני של החוף הסלעי, בולט קו החוף לאורך כ   152-, כ 02008עד קו רוחב  

מ' מזרחה ממנו יש אזור   62-מערבה מהחוף החולי מצפון. רכס הכורכר המגודד יוצר מעין סוללה לאורך קו המים. כ 

מצד מערב נופל הרכס בקו מזקפים עד פני המים, היוצר מדרגה שגובהה       “.  מילואות צפון ” שקוע ובו אזור התעשיה  

מ'. בבסיסה צניר גלים וגושי מפולת, וטבלת גידוד מוצפת ברוחב כמה מטרים חוגרתה. טבלת הגידוד טרשית   0-0

מפרצי יתד יחידים. ממזרח, בהמשכם של אחדים מהם, ניתן להבחין  65-וממוכתשת בצפיפות. לאורך קטע זה מופיעים כ

(. במקומות שונים חודר הים לסדקים אלה וחותר מנהרות וארובות, 62.60-ב' ו 5.15בסדקים עמוקים בכורכר )תמונות  

 שאחדות מהן התמוטטו ואחרות פועלות כמזרקות גלים.

 

 משרפות מים-. חוף מילואות צפון61.1

מ' צפונה   002-מול עין משרפות מים, כ   02106( עד קו רוחב  02560מ', ממילואות צפון )קו רוחב    60522-לאורך כ 

מ' מזרחה לקו המים, והחוף הוא   22-52(, רכס הכורכר נעשה צר, הוא מתרחק  02100מתעלת משרפות מים )קו רוחב  

 .02122חולי. מחשוף כורכר קטן )גבנון חוף( מופיע ליד קו המים, בקו רוחב 

א'(. בקטע הדרומי 5.20חוף, אשר כמותם בולטים גם מתוך החול )תמונה -בקו המים שולטים טרשים פזורים של אבן

(, ניתן להבחין על מפלסי הטרשים בשתי טבלאות 02518של חוף זה, בין מילואות צפון לשפך של תעלת בצת )קו רוחב 

מ' ביניהן, מוסווה על ידי כיסוי דק של חול. לא ידוע באיזה עומק קבורות טבלאות  6.5-6גידוד עם מדרגה מתונה בגובה 

 נכון ישנן לאורך קטע החוף הצפוני בין השפך של תעלת בצת למשרפות מים.-הגידוד, שאל

ְרָכָרה( נכנס לשטח ישראל מלבנון בין הישובים שתולה וזרעית, ונשפך לים כ  מערב -ק"מ מדרום   6-נחל בצת )ואדי כַּ

קמ"ר. נחל בצת היה בעבר נחל איתן, אשר   600-ק"מ, והוא מנקז שטח של כ   06-לקיבוץ ראש הנקרה. אורך הנחל כ 

מלמ"ק בשנה, ומהירות זרימתם הספיקה כדי להפעיל   6.6-מימיו נבעו ממעיינות בצת )כרכרה(. ספיקת מימיו היתה כ 

, תפש חלק ממימי 6900-טחנות קמח, ששרידיהן מצויים עדיין בצד אפיקו. מכון השאיבה של קיבוץ אילון, שהוקם ב 

'. 0222-הנחל, וקידוחים נוספים שנעשו באזור ושאיבת יתר מן האקווה )אקוויפר( גרמו להתייבשותו בתחילת שנות ה 

הקצאת המים הזעירה שהנחל מקבל היום נועדת למנוע התייבשות מוחלטת של האפיק ומות של החי והצומח שבו 

)אתרי המשרד להגנת הסביבה וצלול(. נחל בצת מגיע למישור החוף דרך בקעת שפע, סמוך לצומת חניתה. במישור 

ק"מ. התעלות חוצות את   0-החוף זורמים מימיו, ואלה של יובלו, נחל חניתה, בשתי תעלות ניקוז מלאכותיות לאורך כ 

אשר מסתיימת   –שמעליה גשר בטון קטן של מסילת הברזל    –רכס הכורכר: התעלה המלאכותית של מוצא נחל בצת  

ק"מ מזרחה   2.5-בשלולית עונתית על החוף, מתנקזת כללית צפונה )צומת בצת(, וזו של נחל חניתה חוברת אליה כ 

מ'( חפורה התעלה המאוחדת באזור של חולות   052-לשפך הנחל. מהמפגש של נחלי בצת וחניתה עד קו המים )כ 

מפותחים, שבהם צמחיית חוף אופיינית. בשפכה הוקמו מתקני הרחצה של חוף בצת. נקודת -ושטחים פתוחים לא 

המוצא של התעלה אל הים חסומה בחול נודד של אזור הליחוך, ואין היא שפך נחל של ממש. מצפונה הוקמו אגני 

החמצון והמתקנים לטיפול בשפכים של המועצה האזורית גליל מערבי, והקרקע שם מופר על ידי עבודות עפר, מבני 

 בטון ופסולת מסוגים שונים.

מעיין הנובע מאקוות קנומן תחתון, ששפיעתו               –מ' מקו המים(    0522  61225/02802עין משרפות שלידם )נ"צ  

הוא מעיין יחיד בישראל הנובע סמוך מאוד לקו המים, אשר מימיו מגיעים לחוף   –מ"ק בשנה בממוצע    5520222-כ 

בזרימה עלית. טרם בוצע סקר מצאי ביולוגי במעיין ובערוץ המוביל את מימיו לים, אולם מסיור ראשוני במקום ודיגום 

איכותי של הצמחיה נראה כי בית הגידול בסביבתו עשיר ומגוון. המעיין מנוצל על ידי קיבוץ ראש הנקרה לצריכה 

 (.0229חקלאית )ערן געש, 
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(Raban, 1987)רבן  , שבדק את קצהו של רכס  

הכורכר מצפון לשפך נחל בצת, ממזרח למדרגת הגידוד 

המורמת, זיההו כתל משרפות מים. לדעת רבן היה 

היישוב עיר נמל פניקית מתקופת הברונזה התיכונה, 

משה מעגן  ומדרומו היתה בתקופה זו לגונה, אשר שִׁ

בטוח לכלי שיט שפקדו את העיר. הלגונה היתה מחוברת 

מ'( וארוכה     02-02לים הפתוח בתעלה טבעית רחבה ) 

עגולה בצורתה ומוגנת בדרגשי        -מ'(, חצי   652-)כ 

חוף ושרטונות חול מצדדיה, שדרכה הפליגו כלי -אבן 

(. בסקירה של החוף, 61.2השיט אל המעגן )תמונה  

חוף, -העשוי רובו ככולו טבלאות גידוד של כורכר ואבן 

לא נמצאו שרידי נמל, אף לא שרידי ספינות וממצאים 

נמלים ” אחרים, ונמל זה נמנה, אפוא, גם הוא בין ה 

(. גם התל, שאותו כינה רבן       0.0.0)פרק  “  החמקמקים 

 (6982Raban, משרפות מים, לא זוהה בודאות. נמצאו )

כמה אתרים קטנים מצפון לשפך נחל בצת ובתחום קיבוץ 

ָפה, -ראש הנקרה הנושאים את השמות מינת אל  ֵשירִׁ מֻּ

ָפה, חרבת אל -חרבת אל  ֵשירִׁ ְשֵרף. באתרים האלה נמצאו שרידים מתקופת הברונזה הקדומה             -מֻּ י וחורבת מַּ ֶמֶשְרפִׁ

( וכן קברים, גתות, 62.9לסה"נ(, ובהם מחצבות )תמונה    6012-6299לפנה"ס( עד התקופה הצלבנית )   0022-0022) 

 (.6992בֵרכות )לגידול דגים וחלזונות ארגמון?( ומעגנה קטנה חצובה בכורכר )פרנקל וגצוב, 

מ' בלבד(, עשוי   02-המישור החופי, המשתרע ממזרח לרכס הכורכר )אשר רוחבו החשוף הממוצע באזור זה הוא כ 

משטח של חול קלקארניטי דק מכוסה בצמחיית חולות ואשפתות. הרצועה הקרובה לרכס הכורכר אינה מעובדת. שטח 

זה הוא בעל ניקוז גרוע עם שרידים של שלוליות חורף ובצות. בשולי תעלות הניקוז ניתן להבחין בקרקע חרסית בצתית 

 מ' עד כמה מטרים. האזור כולו הוא משטח הצפה עתיק של נחל בצת. 2.5-כהה מתחת לקלקארניט, שעוביו משתנה מ

 

 ראש הנקרה-. חוף משרפות מים61.2

מ' בקטע החוף שבין קו   60622-שב ונמשך לאורך כ  Eytam, 1988) –רכס עכו )המכונה בקטע זה רכס משרפות מים 

 בו הוא מסתיים כנגד קיר הגיר )קו העתק( של גוש ראש הנקרה הרוחבי. 02200לקו רוחב  02560רוחב 

מ' צפונית למוצא של תעלת משרפות מים   002-מ' )ועליו מספר בניינים(, נמצא כ   5-0-גבנון חוף בולט, שגובהו כ 

מ' מעל פני הים. לאורכו,   60(. הלאה צפונה הרכס מתמשך ברציפות, ובקטע זה הוא מתנשא לשיא של  02118)קו רוחב 

ֵבירות שפורקה. רוחב אגפו המזרחי היבשתי של הרכס שלא -קצת מתחת לשיאו, נחצב התוואי של מסילת הברזל חיפה 

 מ'. מחשופי הכורכר ברכס, המרוחקים מקו המים, מכוסים בצמחיה.  625גודד מגיע עד 

מ' רוחבן, אשר חוגרות ברציפות מזקפי חוף.   05מאגפו המערבי המגודד של רכס הכורכר נותרו טבלאות גידוד, עד  

ב'(. רבות משלוחות הסלע שמעל לצנירים 5.18צנירי גלים בולטים התפתחו לאורך בסיס רובם של מזקפי החוף )תמונה 

התמוטטו, וגושי סלע גדולים מרפדים את קו המים. בטבלאות הגידוד ניתן להבחין בשני מפלסים עם מדרגה מתונה 

(. הכורכר החשוף, הן על פני טבלאות הגידוד המוצפות והן על פני חלקה המערבי 61.8מ'( )תמונה   0-6ביניהם )ברום 

הקרוב לים של מדרגת הכורכר היבשתית, קרסטי מאוד ומלא בטרשונים, מכתשונים, משפכים ותעלות המסה )תמונה 

קונכיות ועשירה בחלוקי גיר, דולומיט וצור )קוטר עד  -חוף חולית עתירת -ב'(. רוב הטבלה התחתונה מכוסה באבן 5.20

 (. 62.9-ז' ו0.66מ' )תמונות  6ס"מ( בעובי עד  0

 עתיקות תל
 משרפות
 מים

 מחצבות

 פניקיים חצובים

 גת

 קברים

 חוף
חולי   

 בצות ולגונה
 אזור נמוך: 

 צ

ביזנטית    
 גת

 כורכר

מפה  —. תל משרפות מים ומוצאו אל הים 1.62תמונה 
 Raban, 19876(סכמטית )מתוך 
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חוף, והעתק רוחב -הכורכר משופע בסדקים ניצבי 

קטן בודד בכורכר התגלה במחפורת הרכבת, קרוב מאוד 

(. כביתר החופים 62.60למנהרת ראש הנקרה )תמונה  

הסלעיים פועלות גם לאורך חוף סלעי זה מזרקות גלים 

אחדות בנקרות ובארובות, שנחתרו באחדים מהסדקים 

שבשולי טבלאות הגידוד. לאורך קו המים התפתחו 

מפרצי יתד, שָקדקדיהם מתמשכים   60בקטע חוף זה  

לתוך הסדקים בכורכר. אורך המפרצים מטרים אחדים 

בלבד. דרומית למפרץ שלרגלי ראש הנקרה יש מפרץ 

יתד נוסף, שראשו מתרחב לבֵרָכה, ובהמשכו נקרה 

קטנה. בין ראש הנקרה לבין אזור החוף שמדרומו חוצץ 

מ'. ָקדֹקדו מונח   52-מפרץ יתד קטן, שאורך צלעו כ 

בערך על המישור של העתק ראש הנקרה, המעתיק 

כורכר כנגד גיר )שעור זריקה לא ידוע( והנמשך מזרחה 

 (. 62.6כהעתק רגיונלי )תמונה 

( נחצבו בעבר    61205/02205במשרפות מים )נ"צ  

חוף וכורכר בהקף נרחב. השטח עשוי שרידי -אבן 

מחצבות, אשר בחזיתן הותירו החוצבים קיר בגובה         

(. 61.9-ו   061.8  62.9מ' להגנה מגלי הים )תמונות    0-כ 

 ( (, דרגשי        0220ב'; מידע בע"פ,  6981לדעת רבן 

חוף, שנסתלעו על גבי משטחים חצובים ואשר -אבן 

נחצבו אף הם, מעידים על לפחות שתי תקופות חציבה 

הראשונה, כנענית קדומה, בערך במחצית המאה   –

ביזנטית. -השניה לפנה"ס, והשניה, כנראה, רומית 

חציבה אינטנסיבית התנהלה גם כן במקומות אחרים 

לאורך רכס הכורכר, וכן באיים הקטנים מול חופי אכזיב 

)שגביון ואכזיב( וראש הנקרה )נחליאלי, שחף ותכלת( 

 (.62שרידי רכס אכזיב הטבוע )פרק  –

לאחרונה נתגלו בקיר הכורכר של המפרצון, המפריד 

בין גוש המחצבות של משרפות מים וראש נקרה 

שבעברה המערבי של גבעת המחפורת )של מסילת 

הברזל( הסמוכה למנהרת ראש הנקרה, סדימנטים 

-אלפי שנים )דרגה איזוטופית   605-חופיים מלפני כ 

לפי הכרונולוגיה האוקיאנית הגלובלית   5.5אקלימית  

(Galili et al.,2018) הם דומים לאלה שנחשפו בחוף .

(, בחופו הדרומי 0.2-ו   0.1; תמונות  0.0.0הכרמל )פרק  

( ובחופי לבנון 061.9  0.5של הגליל המערבי )תמונות  

(. הסדימנטים שנתגלו סמוך לראש הנקרה 0.0.0)פרק  

הם ברובם קונגלומרטים ללא מאובנים ושרידים 

 חוף וכורכר על גבי מדרגת-. מחצבות אבן1.64תמונה 
מבט דרומה מראש  –הגידוד המורמת של משרפות מים 
 (116161555הנקרה על רכס עכו )

 

 

 

 

. 1.65תמונה 
רכסי כורכר 
ומחשופי 

סדימנטים 
חופיים מגיל 
פלייסטוקן 
בחוף הגליל 
 המערבי. 

 
כוכבים 

מציינים את 
מחשופי 
 הסלעים.

כוכב ירוק 
)בראש 
 –הנקרה( 

 סדימנטים
נושאי כלים 

 העתק   אחיהוד

  עכו

  מזרעה

 שבי ציון 

מ“ק 2 0  

 נחל בית העמק

 נחל געתון

 נחל שעל

 נחל בצת

  חצרות
  יסף
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אנושיים. לידם נתגלתה גם עדשת סדימנטים עשויה מאבני חול משוכבות עם ובלי חלוקי גיר וצור, ששכבתה העליונה 

Levalloisוצדפים( וכלי צור מעובדים בטכניקת    Persististrombus latus 2.2נושאת מאובנים )עצם איילה, שבלולי 
0.0 

(. מאפייני הסדימנטים )סדימנטים גסים וקונכיות גדולות( מצביעים על הצטברותם באזור חופי סלעי פתוח 61.62)תמונה 

 .(Galili et al., 2018)למחצה או כמעט סגור, המושפע מאוד מעבודת גלים נמרצת 

מ'  052-הגוש הטקטוני של רכס סולם צור )ראש הנקרה(, הבנוי גיר קרטוני עם אופקים של תרכיזי צור כהים, בולט כ

מערב, ורק קצהו המערבי, החשוף מצמחיה, בולט -מערבה בחלקו הצפוני של קטע זה. רכס זה משתלח בכיוון מזרח 

הימה ככף מעוגל הניכר למרחוק בצבעו הלבן. הרכס נוחת הימה ללא רצועת חוף בצורת מדרון סלע תלול וחשוף. 

(. כף סולם צור 62.65בבסיסו צניר גלים, ומעבר לקו המים טבלת גידוד מוצפת, אף היא עשויה גיר וקרטון )תמונה  

 (;Almagor and Hall, 1984ימיים אכזיב מדרום וצור מצפון -ימי מוגבלים בצדיהם על ידי הקניונים התת -והמשכו התת

(Almagor, 1992; Hall, 2005 62.5. כף ראש הנקרה והנקרות שבו מתוארים בפרק. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . סדימנטים חופיים1.611תמונה 
 מגיל פלייסטוקן בחוף ראש הנקרה:

 )א( הסדימנטים התגלו בקיר 
מפרצון בצדה המערבי של גבעת 

המחפורת של מסילת הברזל לבירות, 
הסמוכה למנהרת הרכבת בראש 

קונגלומרטים מסומנים  –הנקרה 
בצבע ירוק ועדשת סדימנטים, 

המסומנת בצבע תכלת, שבה מספר 
שכבות, שהעליונה בהן נושאת 

אלפי שנים,  179-מאובנים מלפני כ
 –מסומנת בצבע תכלת. המאובנים 
 )ב( עצם של איילה; )ג( ושבלול

latus Persististrombus 
)מאובן מנחה(; )ד( כלי צור מעובד 

 Levalloisבטכניקת 
 (711.6גלילי, ‘ )צילומים: א

 עדשת א
 קומגלומרט סדימנטים

 מחצבת
 משרפות מים

 ד

 ג 

 ב
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 מקורות
 

 )המספרים הנטויים בסוגריים המרובעים בסוף כל אחד מן המקורות מציינים את הפרקים שבהם 
 במספר מציינים מקורות שמהם צוטטו תמונות ו/או טבלאות(“ T”-ו“ ת. ”0פרק  –המקורות מצוטטים, החל מההקדמה 

 

 . עברית1

כללית, יהודית   –האנציקלופדיה העברית  תשי"ז. הדרכים בא"י מימי קדם עד ההתיישבות החדשה.  -1591יונה, מ, -אבי
  [1]. 599ישראל(: -)ארץ 1, חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ, וארצישראלית

אטלס כרטא  בתוך)ספר שני אטלס כרטא לתקופת בית שני, המשנה והתלמוד . 1591יונה מ )בהשתתפות ספראי ש(, -אבי
  [11]ע'.  111(, הוצאת כרטא, ירושלים: לתולדות ארץ ישראל

האנציקלופדיה החדשה לחפירות גלבוע א, אבירם י )עורכים(,  -שטרן א, לוינזון בתוך  . כֻּדאדי, תל.  1551אביגד נ,  
ההוצאה לאור וכרטא,  –. הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון ארכיאולוגיות בארץ ישראל

 [11]. 915: 1ירושלים, 
הולוקן מבוססת על מדגמים -פלייסטוקן -. הגיאולוגיה ההיסטורית של קרקעית הים בתקופות הפליו 1001אביטל א,  

, המחלקה לגיאולוגיה ומדעי הסביבה, באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב גלעיניים מול אשקלון, דרום ישראל.  
 [4, 1]ע'.  110עבודת מוסמך: 

, פרסומי מטכ"ל, צבא ההגנה לישראל, קצין חינוך ראשי, ענף מכללת הרצוג – דעת בתוךמעבר אפק, . 1599אביצור ש, 
 [11]ע'.  94השכלה, הוצאת מערכות: 

 [11]. 'ע 191. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב: הנהר וגלילותיו –הירקון . 1599אביצור ש, 
. הוצאת המכון לידיעת הארץ על שם ח אבשלום, תל (1599-1599ישראל ) סקר מתקני כוח המים בארץ. 1519אביצור ש, 

 [14]ע'.  150“: אדם ועמלו”הסדרה  בתוך 9אביב, כרך 
 [11]ע'.  991. עם הספר, תל אביב: חיי יום יום בארץ ישראל במאה הי"ט. 'א1591אביצור ש, 
. מהדורת מכון אבשלום והחוג לידיעת הארץ בתל אביב. הוצאת מילוא יפו בגאותו ובשקיעתונמל .  'ב1591אביצור ש, 

 [11]לוחות.  11-ע' ו 194בע"מ, תל אביב: 
 [ 11]. 19-1)יפו ואתריה(:  19, קרדוםא'. נמל יפו. 1511אביצור ש, 
 [14]. 114-111)קיסריה ואתריה(:  11, קרדוםקיסריה.  של הקמח ב'. טחנות1511אביצור ש, 

המדור לידיעת הארץ בתנועה . נמל יפו. חומר רקע לכנס נמלים עתיקים באזור המרכז והדרום,  1511אביצור ש,  
  [11]. 40-91 :הקיבוצית
 [19, 1]. 10-91: 91-99, אריאלמדבירן.  –. בצות כאברה ודב קובלנוב 1511אביצור ש, 
 11-14(:  191, בטאון רשות המים, ) המים בארצנו   –אגמית  . ניקוז ידידותי לסביבה, רשות ניקוז כרמל. 1001אבישר ש, 

 [14]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —
ידיעות החברה העברית . לתולדותיו הגיאולוגיות של עמק החוף של ארץ ישראל: סביבות נהריה.  1549אבנימלך מ,  

 [10, 1]. 41-95ג'(: -, ירושלים, י', )ב'לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ארץ ישראל . קורות הקרקעות במישור החוף של ישראל.  1599אבנימלך מ,  

 [1]. 91-19ירושלים, ספר ב': 
, עתיקות . הערות לאופיים הגיאולוגי של סביבות תל אבו הוואם ובית הקברות בשטח מוצא הקישון.  1591אבנימלך מ, 

 ת[19, 19] .59-59ב': 
פלכסר ע, ידעיה מ )עורכים(,   בתוך . לתולדותיו הגיאולוגיים של עמק החוף בנהריה ובסביבתה.  1591אבנימלך מ,  

ידיעות ]נדפס לראשונה ב   94-11, החוג לידיעת הארץ של המועצות סולם צור וגעתון: צפונות ונגלות בגליל המערבי
 [10, 4, 1][. 41-95ג'(: -, י', )ב'1549, ירושלים, החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

 [11]. בפרק המקורות“ . מצגות4”בתוך חלק  —רשות נחל הירקון עבר והווה. אתר  –. צמחיית הירקון 1559אגמי מ, 
, החוג אוניברסיטת חיפה ו   חקר ימים ואגמים לישראל ימיים בחוף הכרמל הצפוני.  -. רכסי הכורכר התת 1519אדלר א,  

 [14, 1, 9, 4, 1, 1] ע'. 101: 1819לציביליזציות ימיות והמרכז ללימודי ים, חיפה, עבודת מוסמך, 
 [14, 4, 1]. 11-19(: 4, כ"ח, )טבע וארץ. טביעת רכסי הכורכר בחוף הכרמל. 1511אדלר א, 

ימיים -א'. ההיסטוריה הגיאולוגית בהולוקן והמורפולוגיה של רכסי הכורכר התת 1511אדלר א, גוליק א, ענבר מ, רבן א, 
, בפקולטה להנדסה אזרחית, קובץ תקצירי 11.9.1511,  הכנס החמישי לחקר חופי ישראל בחוף הכרמל הצפוני.  

 [1]ע'.  1, חיפה: המכון הישראלי לחקר הנדסה ימיתמכון טכנולוגי לישראל,  –הרצאות, טכניון 
ימיים: עדות לשקיעה הולוקנית במישור החוף הצפוני של -ב'. רכסי הכורכר התת1511אדלר א, גוליק א, ענבר מ, רבן א, 

 9-1)עברית(,    9-1, קובץ תקצירי הרצאות: 4-9.9.1511, הכנס השנתי, מעלות, החברה הגיאולוגית הישראליתהכרמל. 
 [1, 1])אנגלית(. 

גל י, קליאוט נ, פלד א )עורכים(, -בר   בתוך . רגישות חופי הים התיכון של ישראל לזיהומי דלק  1004אדלר א, ענבר מ,  
 [4]. 115-194, אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה, חיפה: ספר אביאל רון –מחקרים בארץ ישראל 

ע'.  159, אגף ים וחופים, המשרד לאיכות הסביבה: 1000מאמרים  –ים וחופים . 1000אדלר א, פיין מ, באום ד )עורכים(, 
[4] 

 —, מצגת  10-ועד מחצית המאה ה  15-מסע בזמן ובמרחב על פני ההיסטוריה של חיפה מסוף המאה ה. 1001אדלר ד, 
 ת[19] .בפרק המקורות“ . מצגות4”בתוך חלק 

 [14, 11]ע'.  999. מוסד ביאליק, ירושלים: גיאוגרפיה היסטורית –ארץ ישראל בתקופת המקרא . 1511אהרוני י, 
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(, הוצאת כרטא, אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל   בתוך )ספר ראשון    כרטא לתקופת המקרא אטלס  .  1591אהרוני י,    
 [14, 11, 11]ע'.  119ירושלים: 

 [1]ע'.  995צבי, ירושלים: -. הוצאת יד בןארץ ישראל בתקופת המקרא: גיאוגרפיה היסטורית. 1519אהרוני י, 
מאמרים   –ים וחופים  אדלר א, פיין מ, באום ד )עורכים(,  בתוך  . שמירת הטבע בסובב הימי בישראל.  1000אורטל ר,  

 [11]. 49-41: , המשרד לאיכות הסביבה1000
רשות . עדכון מצב שמורות טבע ימיות וחופיות לאורך חופי הים התיכון ומפרץ אילת )לא פורסם(.  1001אורטל ר,  

 [14, 11, 10]ע'.  9: שמורות הטבע והגנים הלאומיים
 [19]. 119-119)עכו ואתריה(:  19-14, קרדום. נהר הנעמן ומעיינות כורדאני. 1519אורמן ד, 

: שנותיהם היפות   –  הגנה בפתח תקוה, ספר ג' . מגדל צדק במלחמת העצמאות. יד לבנים, מוזיאון הנצחה, 1519אורן ב, 
  — )אתר להנצחת זכרם של הנופלים בני פתח תקוה(מורשת קרב  –גלעד לזכרם 

]11[ http://petah-tikva.gal-ed.co.il/Web/He/Moreshet/HeapItemPage/Default.aspx?id=564&type=info  

זהם לריאה ירוקה: הקישון ישוקם ב 1011אזולאי י,   זירת העסקים של ישראל,   –  עיתון גלובס מיליון שקל.    110-. ִממְּ
 [19]ע' ותמונות.  9: 10.9.1011

, טבע אגן הירקון: אתרים ומסלולי טיול .  1559)עורכים(,    נר ר, בוך א -בר בתוך  . טחנות הקמח בירקון  1550איילון א,  
 [11]. 91-44האגודה על שם אורי מימון:  –הדברים, החברה לחקר האדם והסובב, החברה להגנת הטבע וחוגי סיירות 

 [19]ע'.  91: , בית ספר שדה חוף הכרמל, דפי מידעהחברה להגנת הטבע. תנינים ונחל תנינים. 1595איילון י, 
 [19]ע'.  9: , בית ספר שדה חוף הכרמל, דפי מידעהחברה להגנת הטבע. מעיינות התמסח. 1511איילון י, 
 [19]ע'.  9: , בית ספר שדה חוף הכרמל, דפי מידעהחברה להגנת הטבעא'. ניקוז בצות כבארה. 1511איילון י, 
 [19]. 110-111: 15-11, נופיםב'. מי ייבש את ביצות כבארה? 1511איילון י, 
, 19,  1,  1] ע'.    19  , בית ספר שדה חוף הכרמל, דפי מידע: החברה להגנת הטבע א'. תולדות נחל תנינים.  1519איילון י,  

14] 
, הוצאת ספרים אריאל, ירושלים, ב':     ספר זאב וילנאי שילר א )עורך(,  בתוך  ב'. ייבוש בצות כבארה.  1519איילון י,  

195-199 .[19] 
 [19]. 11-14(: 1859, )195, חוברת טבע וארץ. צוענים טורפים תנינים. 1559איילון י, 
  [19]. 19-99: 11)קיסריה ואתריה(,  קרדום. התיישבות הבוסנים בקיסריה. 1511אילן צ, 

המכון ודברי הסבר, מהדורה מתוקנת.    1:90,000: נתניה,  III9-. המפה הגיאולוגית של ישראל, גיליון  1551אילני ש,  
 [11, 5, 1, 4]ע'.  10, ירושלים: הגיאולוגי

פרקים קדר בז, דותן ט, ספראי ש )עורכים(,    בתוך . המסחר הבינלאומי בארץ ישראל תחת שלטון אשור  1550אילת מ,  
צבי והאוניברסיטה העברית, -, המרכז לחקר ארץ ישראל של יד יצחק בןבתולדות המסחר בארץ ישראל, קובץ מחקרים

 [11, 11]. 11-19צבי והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, דפוס דורות, ירושלים: -ירושלים, יד יצחק בן
 תכנון המים לישראל  –תה"ל  קרקעיים באזורי השפלה והשרון.  -. הגיאולוגיה של מקורות המים התת 1511איסר א,  

 [1, 4, 1, 1]ע'.  909: 149, ירושלים, דו"ח מסכם פנימי פ"מ והמכון הגיאולוגי)המחלקה להידרוגיאולוגיה(, תל אביב, 
ּבּור הנגב בסוף התקופה הביזנטית. 1551איסר א, גוברין י,   [1]. 19-19: 11, קתדרה. שינויים אקלימיים וִמדְּ
ידעיה י )עורך(,   בתוך עצמות יונקים וכלי צור מתקופת הפלייסטוקן.   –. מחצבת עברון וממצאיה 1591איסר א, כפרי א, 

.     19-11, הוצאת החוג האזורי לידיעת הארץ של המועצות האזוריות סולם צור וגעתון: צפונות ונגלות בגליל המערבי
[1 ,10] 

 ת[ 19] .בפרק המקורות“ . מצגות4”בתוך חלק  —מצגת( ). סיור בחיפה )בהדרכת מאיר שקל( 1011איתיאל א, 
 [1]ע'.  94, ירושלים, עבודת מוסמך: האוניברסיטה העברית. שבר הגבול של הכרמל בין יקנעם לנשר. 1511אכמון מ, 
, הכנס החברה הגיאולוגית הישראלית מזרחי של הכרמל.  -סיור לאורך העתק הגבול הצפון   –  1. סיור ד' 1551אכמון מ, 

 [1]. 51-14, קובץ תקצירי הרצאות: 11-19.4.1551השנתי, עכו, 
ע'.           191. הוצאת הקיבוץ המאוחד והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה:  שקמונה לחוף הכרמל .  1554אלגביש י,  

[14] 
    —שימורי, אתר רשות העתיקות, מנהל שימור  -עכו: ייצוב הנדסי -. אמת המים כברי 1009שפר י, כרמל י,   אלזם א, 

 [19]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק 
. ההרכב והתכונות הפיסיקליות של משקעים מתוך מספר מדגמים גלעיניים מהמדף והמדרון היבשתיים. 1514אלמגור ג, 

 [9, 4]ע'.  10: 1481, ירושלים, דו"ח קג"ר/המכון הגיאולוגי
. התכונות הפיסיקליות של משקעים רצנטיים, תהליכי קונסולידציה וגלישות קרקע במדרון היבשתי מול 1591אלמגור ג, 

 [ 9, 1, 4, 1]ע'.  191ע'; ב':  90: א': 9184, ירושלים, דו"ח ג"י/המכון הגיאולוגיחופי ישראל. 
, המכון הגיאולוגי מצוק חוף אשקלון צפון )חוף ברנע(: מהמעגנה עד באר ים )לא פורסם(.    . 1551אלמגור ג, פרת א,  

 [9]ע'.  9ירושלים, חוות דעת מוגשת למשרד לאיכות הסביבה: 
, המחלקה לגיאוגרפיה, ירושלים, סמינר האוניברסיטה העברית. מורפולוגיה של חוף עתלית )לא פורסם(. 1519אלמוג ז, 

 ת[14, 14, 9, 4, 1]ע'.  91למתקדמים: 
. שינויים מהירים בחופי ישראל בעקבות סכירת נהר הנילוס 1001מטיוס מ,  -לבין א, חרות ב, סנדלר ע, בר -אלמוגי 

 חקרו   TR-GSI/12/3008, ירושלים, דו"ח  המכון הגיאולוגי והשפעתם על מדף היבשת הים תיכוני הרדוד של ישראל.  
 11  מוגש למשרד התשתיות הלאומיות:    ES-24-3008דו"ח שנה שניה, H74/3008, חיפה, דו"ח ימים ואגמים לישראל

 [1, 4]ע'. 
. מאפייני הסדימנט של מדף היבשת הים תיכוני 1011לבין א, קלבו ר, אלישיב ה, אמית ר, הרלבן י, חרות ב,  -אלמוגי 

, ירושלים, משרד האנרגיה והמים ;  GSI81981011ח ", ירושלים, דוהמכון הגיאולוגימ'(.  100-10הרדוד של ישראל )
 [1, 4]'. ע H1181011 :99ח ", חיפה, דוהחברה לחקר ימים ואגמים,  ES-99-1011ח"דו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A1_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%90_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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744 

 [11]. 10.10.1549, דבר. שכונה חדשה לעולי בולגריה מעבר לירקון. 1549אלמוני, 
. 2.3”בתוך חלק  —: מקורות, קישורים, ממצאים ארכיאולוגיים ואתרים בסביבה יבנה ים לאורך התקופות. 1019אלמוני, 

 [11]. בפרק המקורות“ אתרים אישיים ופרטניים

.    191-191:  1,  קתדרה ( על פי מקורות ערביים.  1055-140. ערי החוף של ארץ ישראל בתקופה הערבית ) 1599אלעד ע, 
[11 ,11 ,19] 

. אתרים 2.3” בתוך חלק    —ע'    111:  רשות הטבע והגנים .  9.1011  –וים    חופים   מקטעי   . מסמך 1009אנגרט נ, יהל ר,  

 [19, 19, 11, 11]. בפרק המקורות“ אישיים ופרטניים
 ת[1]ע'.  100: 1111, תכנית אב מקומית מס' תסקיר השפעה על הסביבה. שפך הירקון. 1559אנוש מערכות סביבתיות, 

ע'   19:  1199, תכנית ג/ תסקיר השפעה על הסביבה . דורבן ימי בחוף גבעת אולגה.  1559אנוש מערכות סביבתיות,  
 [11]ונספחים. 

 [5]ע' ונספחים.  11: תסקיר השפעה על הסביבהא'. בסיס נופש, חינוך והדרכה נעורים. 1551אנוש מערכות סביבתיות, 
יי. 1551אנוש מערכות סביבתיות,  לּו ּבֵּ  [5]ע' ונספחים.  199: 5089, תכנית מס' עח/תסקיר השפעה על הסביבהב'. מלון ּבְּ

המכון הקרקע באקוויפר החוף של ישראל.  -חתכים גיאולוגיים נבחרים ומפות של תת   –. אטלס  1555אקר ע )עורך(,  
 [5, 4ת, 1, 1]ע'.  191: 55811, ירושלים, דו"ח מ"ג/הגיאולוגי

, ירושלים, המכון הגיאולוגי רצנט בעמק זבולון.  -קרקעית של שכבות הנאוגן -. הגיאולוגיה התת 1514אקר ע, כפרי א,  
 [19, 10, 1]ע'.  90: 1481דו"ח הידרו/

-, מוגש לעיריית תל אביבמתוה פרוגרמה לתכנון מתחם שדה דב. 1014ארי כהן אדריכלים, שלמה אהרונסון אדריכלים, 
 [11]ע'.  10מנהל ההנדסה, מנהל מקרקעי ישראל והמנהלים מטעם בית המשפט לניהול שטח הגוש הגדול:  –יפו 

ע'.     15, דו"ח למשרד התחבורה:  אגף הספנות . 1591. תפרוסת השמנים על פני חופי ארץ ישראל בקיץ 1599אריוביץ ג, 
[4] 

 [ 14] .10-11, צ"ד: . חדשות ארכיאולוגיותתל נאמי. 1515ארצי מ, 
האנציקלופדיה החדשה לחפירות גלבוע א, אבירם י )עורכים(,  -שטרן א, לוינזון בתוך  . תל נאמי.  1551ארצי מ,   

ההוצאה לאור וכרטא,  –. הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון ארכיאולוגיות בארץ ישראל
 [14]. 1011: 9ירושלים, 

החברה . שינויים עונתיים בתכולת המים בחמרת נתניה והשפעתם על יציבות מצוק החוף.  1514ארקין י, מיכאלי ל,  
 [5])אנגלית(.  4)עברית(,  9, קובץ תקצירי הרצאות: 14-19.4.1514, הכנס השנתי, ערד, הגיאולוגית הישראלית

החוג האזורי לידיעת הארץ של המועצות ראש הנקרה, מורפולוגיה וסדימנטים של רצועת החוף. -. אכזיב1591באומן ד, 
 [11, 10, 4]ע'.  99: סולם צור וגעתון

, תל אביב, יום העיון השני בבעיות החוף, מכון הנפט . השתנות החוף הדרומי של ישראל בזמן ובמרחב. 1511באומן ד, 
19.9.1511 :15-19 .[9] 

גוריון -אוניברסיטת בן בחוף הרדוד, צפון רצועת עזה.    RIP. מבנים סדימנטריים בתעלות  1511באומן ד, בירקנפלד ה,  
, המחלקה לגיאוגרפיה, באר שבע, דו"ח מחקר מוגש למכון לחקר עזה וסיני ולמועצה הלאומית למחקר ופיתוח: בנגב

 [9]ע'.  99
, הכנס השנתי, החברה הגיאולוגית הישראלית . דינמיקה של שרטונות לאורך חוף הכרמל.  1511באומן ד, גולדסמיט ו, 

 [9])אנגלית(.  11)עברית(,  11, קובץ תקצירי הרצאות: 4-9.9.1511מעלות, 
. דו"ח מחקר מוגש למשרד לשמירת איכות הסביבה:     אשפה על משטח החוף בדרום ישראל . 1551באומן ד, גוליק א, 

 [4]ע'.  91
 ,החברה הגיאולוגית הישראלית . דינמיקה של פסולת לאורך חופי ישראל.  1551סמסונוב נ, גוליק א,  -באומן ד, מנור 

 [4])אנגלית(.  14)עברית(,  9, קובץ תקצירי הרצאות: 11-11.9.1551הכנס השנתי, אילת, 
, ירושלים, דו"ח המכון הגיאולוגי . השלבים והקצב של התפתחות התבליט בארץ ישראל.  1559בגין זב, זילברמן ע,  

GSI/34/97 :19  .'[1]ע 
מחקרים בוטרימוביץ י,  בתוך  . על הפרצות המלאכותיות ברכס הכורכר המזרחי בחוף הכרמל  1511בוטרימוביץ י,  

 [14]. 141-191הוצאה לאור, תל אביב:  –, אור אישיים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל
(, אשקלון      II-10(, גדרה ) I-10. חומרי גלם למשק הבניה בתחומי ִגליונות אשדוד ) 1559בוכבינדר ב, איתמר א, לנג ב,  

 (III-10( קרית גת גדרה ,)IV-10( ובית גוברין ,)III-11 .)ע' ונספחים.   11: 59811, ירושלים, דו"ח מ"ג/המכון הגיאולוגי
[1] 

מגיל פלייסטוקן עד הולוקן באמצעות אנליזה “  כורכר ” . מיון סביבות השקעה בחתך  1591בוכבינדר לג, בוכבינדר ב,  
.  90-15, קובץ תקצירי הרצאות:  1591, הכנס השנתי, זכרון יעקב, מרץ  החברה הגיאולוגית הישראליתמשתנים. -רבת

[4] 
מול חופי מדינת ישראל.  “ ידידותיים לסביבה”א'. תפיסות וטכנולוגיות חדשניות בפיתוח איים מלאכותיים 1559בורט מ, 

 [9]. 99-91: 1559, גיליון ספטמבר מהנדסים, אדריכלים וטכנולוגים
 [9]. 95-91: 110, גיליון ירחון לענף הבניה –מבנים ב'. שיטה ישראלית לפיתוח איים מלאכותיים. 1559בורט מ, 

. אתרים 2.3”בתוך חלק  — .115, גיליון חדשות ארכיאולוגיות. 19.4.1009. עתלית, דו"ח סופי, 1009בושנינו א, גלילי א, 

 [ 1] .בפרק המקורות“ אישיים ופרטניים
, האוניברסיטה העברית בירושלים . התפתחות שוניות בחבורת יהודה בכרמל ובשפלת החוף, ישראל.  1594ביין ע,  

 [14]ע' ונספחים.  194המחלקה לגיאולוגיה, , עבודת דוקטור: 
 [5]. אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות, תל אביב. אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל. 1554ביתן א, רובין ש, 

על מבנים ימיים בחופי הים התיכון של ישראל: הערכת עלויות  11-. השפעת עליית גובה פני הים במאה ה1014ביתן מ, 
 [9]ע'.  111, הפקולטה למדעי הרוח, החוג לציוויליזציות ימיות, עבודת מוסמך: אוניברסיטת חיפהשימור. 
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. 2.3” בתוך חלק    —   Mynet. סופו של מתחם הדולפינריום בת"א: בשבוע הבא תחל הריסתו. אתר  1011בלומנטל א,  

 [11]. בפרק המקורות“ אתרים אישיים ופרטניים

שנתיים. -. בחינת התרומות האסטרונומיות והסביבתיות למפלס פני הים בישראל על פי ניתוח נתונים רב 1555בלנק ע,  
 [9](. 1555רוזן,  בתוך, עבודת גמר בפיסיקה )מצוטט משרד החינוך, התרבות והספורט

עדי לרר  –עמוס בלנק . בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס, פיתוח חוף אשקלון צפונית למרינה, אשקלון. 1559בלנק ע, לרר ע, 
 [11, 5]ע'.  19: 181549-59, דו"ח מהנדסים בע"מ, מכניקת קרקע והנדסת ביסוס

. בחינת התרומות האסטרונומיות והסביבתיות למפלס פני הים בישראל על פי ניתוח נתונים       1555בלנק ע, רוזן דס,  
, 11.9.1555, תיכוניים של ישראל-הים לחקר שולי היבשת 11-יום העיון הגליל ב, מרט י )עורכים(,  בתוךשנתיים. -רב

 [9]. 95-99קובץ תקצירי הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים, חיפה: 
ירושלים, כ"ו,        , ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה . חוף הכרמל הדרומי.  1511אריה י, נשיב י, רייכמן ש,  -בן 

 [14, 1, 4, 1]. 14-9ב'(: -)א'
אביב, אוניברסיטת תל  . שברי הגבול של סטרוקטורת הכרמל על המדף היבשתי מול צפון ישראל.  1515גיא י,  -בן 

 [1]ע'.  94המחלקה לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים, תל אביב, עבודת מוסמך: 
, מוסף ממון: 14.5.1010, ידיעות אחרונותמיליון שקל לשיקום נחל קישון.  50. בית הזיקוק בחיפה יקצה 1010דוד ע, -בן

4 .[19] 
 [11]. 14, ע' 19119, ִגליון 14.9.1019, ידיעות אחרונות. מחזירים את הירקון לחיים. 1019דוד ע, -בן
, הכנס השנתי, החברה הגיאולוגית הישראלית . בעיות במצוק החופי של נתניה ודרכים לשיפור יציבותו. 1559דוד ר, -בן

 [11, 5])אנגלית(.  5)עברית(,  19, קובץ תקצירי הרצאות: 10-11.9.1559זכרון יעקב, 
 [11]ע'.  119, כתר: אתרי הקסם שלי 99 –כמו אהבה רחוקה בתוך. תל גדור בין חדרה למכמורת, 1001יוסף ס, -בן
. בפרק המקורות “  . אתרים אישיים ופרטניים 2.3”בתוך חלק  — Mynet אתר. . המצוק הקדוש של סידנא עלי1009יוסף ס, -בן

[11 ] 
 [1]. 11-15(: 9, )9, דיג ומדגה בישראל. דו"ח על הפלגה לסקר שדות דיג מכמורת מול חוף סיני. 1511ימי מ, -בן
 [11]ג, א, כא, ט. "נ, תרפ", תרגום שמחוני יתולדות מלחמת היהודים עם הרומאיםאפק/אנטיפטריס,  –מתתיהו יוסף -בן
 [11]ג. -ג, ט, ב, תרגום שמחוני י"נ, תרפ"ג, תולדות מלחמת היהודים עם הרומאיםנמל יפו,  –מתתיהו יוסף -בן

 [11]ג, ב, יט, א. "נ, תרפ", תרגום שמחוני יתולדות מלחמת היהודים עם הרומאיםמגדל אפק,  –מתתיהו יוסף -בן
 [19]ז. -ג, כא, ה"נ, תרפ", תרגום שמחוני יתולדות מלחמת היהודים עם הרומאיםקיסריה,  –מתתיהו יוסף -בן
משרד “,  ארץ , ” בין ירקון לכרמל   –השרון    דגני א, גרוסמן ד, שמואלי א )עורכים(, בתוך. המים בשרון. 1550צבי א, -בן

 [1]. 101-109ההוצאה לאור, תל אביב:  –הבטחון 
: 159189, ירושלים, דו"ח הידרו/ השרות ההידרולוגיבסיני ובערבה.  1599. שטפונות פברואר 1591צבי א, קורניץ ד, -בן

 [1, 1, 9]ע'.  5
עמק חפר,   -ארבעים שנה לעליה לוואדי חווארת   –עמק חפר  צבי ח, ברעם א, גרץ א, שחם ח, שוחט מ )עורכים(,  -בן 

 [11]ע'.  110, הוצאת המועצה האזורית עמק חפר, ירושלים: תש"ל-תר"ץ
 [19, 11, 11]ע'.  191: 91-99, קרדום. ערי ארץ ישראל ואתריה בתקופה הצלבנית. 1514בנבנישתי, מ, 

 [9, 4]. 19-19: 1, אופקים בגיאוגרפיהגורמים ביולוגיים המשפיעים עליו.  –. החוף הסלעי 1511בנימיני ר, ענבר מ, 
, המכון הגיאולוגי דו"ח ראשוני.    –. ריכוז מינרלים כבדים בסדימנטים חוליים במדף היבשת בדרום הארץ  1591בקלר נ, 

 [4]ע'.  1: 9084ירושלים, דו"ח מ"ג/
החברה . מחזורי השקעה בסוף הקוורטר לאורך קו החוף במרכז הארץ ומשמעותם הגיאומורפולוגית.  1599בקלר נ,  

 [5, 4, 1]. 49-41, קובץ תקצירי הרצאות: 1-1.11.1599, הכנס השנתי, באר שבע, הגיאוגרפית הישראלית
, הכנס השנתי, אוניברסיטת כנס החברה הגיאוגרפית הישראלית . הגיאולוגיה של תל מיכל, חוף הרצליה.  1595בקלר נ, 

 [11, 1]ע'.  1, קובץ תקצירי הרצאות: 11-11.11.1591אילן, רמת גן, -בר
. קרקע וריכוזי צמחיה פוסיליים בקרבת קו החוף של ישראל כעדות לתקופה של 1599בקלר נ, ניב ד, קאופמן א,  

 [5], קובץ תקצירי הרצאות, ירושלים. כנס האגודה לחקר הפלייסטוקן בישראלהתייצבות דיונות בהולוקן העליון. 
, המכון הגיאולוגי א'. גיאומורפולוגיה של חוף הים התיכון בין חיפה לזיקים )לא פורסם(.  1510בקלר נ, ניר י, פרת א,  

  [0]ע'.  19ירושלים: 
, ירושלים, דו"ח         המכון הגיאולוגי עכו.  -ב'. המפה הגיאולוגית של חוף ראש הנקרה 1510בקלר נ, ניר י, פרת א,  

 [0]ע'.  11: 1081מ"ג/
החברה הגיאולוגית . מורפולוגיה ומינרלוגיה של סלעי חוף צעירים לאורך חופי הים התיכון.  1591בקלר נ, עמיאל א,  

 [4]. 19-11, קובץ תקצירי הרצאות: 1591, הכנס השנתי, אשקלון, יוני הישראלית
 [1]ע'.  99: 999, דו"ח פ"מ תכנון המים לישראל –תה"ל . ההידרולוגיה של חוף הגליל המערבי. 1519יוסף י, -בר
. הוצאת ספרים אריאל, תרבות האדם לפני המצאת הכתב –הפרהיסטוריה של ארץ ישראל . 1001יוסף ע, גרפינקל י, -בר

 [ 1]ע'.  990ירושלים, ומוזיאון התרבות הירמוכית, קיבוץ שער הגולן: 
, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפההוואם בתקופות הברונזה והברזל. -. מכלול הקונכיות מתל אבו1001ברוך ע, 

 [19]ע'.  111החוג לציביליזציות ימיות, עבודת מוסמך: 
 [14]. 111-114(: 9) 9, ב', קדמוניותביזנטית, -עיר פניקית ותחנת דרכים רומית –. תל מגדים 1515ברושי מגן, 

 [19]ע' ונספחים.  91, הרצליה: דיגל בע"ממרינה עכו.  –. תסקיר השפעה סביבתית 1551ברזילי י, 
, הכנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית . אשדוד במהלך חמישים השנים האחרונות. 1551ברזילי ע, צוער ח, בלומברג ד, 

 [11, 1]. 99, קובץ תקצירי הרצאות: 11-11.11.1551אילן, רמת גן, -השנתי, אוניברסיטת בר
צלּום גיאולוגית של ישראל ושכנותיה, 1554ברטוב י,  תַּ  ת[1, 1], ירושלים. המכון הגיאולוגי. 1:990,000. מפַּ

המכון . קטלוג ומפת ההעתקים הצעירים של ישראל, שלב א'.  1000ברטוב י, סנה ע, פליישר ל, ארד ו, רוזנזפט מ,  
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 ת[1]ע'.  GSI/32/3000 :1  +19, ירושלים, דו"ח הגיאולוגי
אוניברסיטת אקונומי בישראל.  -זרקא לתחתית הסולם הסוציו-. הנסיבות ההיסטוריות שהובילו את ג'יסר א1559ברנס א, 
 [19]ע'.  19, סמינר בקורס סמינריון בלימודי ארץ ישראל: חיפה

. ניטור רקע להשפעות עתידיות של המתקן להתפלת מי ים בצמוד לתחנת הכוח אורות רבין, 1010ברנע א', צדוק ר',  
 [19](. 1010אגרנט ויהל,  בתוך)מצוטט  Eco Ocean-ו“ צלול”סקר עבור עמותת חדרה. 

, אוניברסיטת חיפה. 1001, חפירות II. שחזור סביבתי של תל אבו הוואם בתקופת הברונזה המאוחרת 1009ויימן פ, -ברק
 [19]ע'.  15החוג לציביליזציות ימיות, עבודת מוסמך: 

. 2.3.  2.3” בתוך חלק    —  190גיליון    חדשות ארכיאולוגיות . 11.11.1011 –. סידנא עלי, דו"ח סופי 1011רקן ד, דיין א, ב 

 [11] .בפרק המקורות“ אתרים אישיים ופרטניים

. 2.3.  2.1” בתוך חלק    —  190, גיליון  חדשות ארכיאולוגיות. 11.1.1011. תל גדור, דו"ח סופי. 1011ברקאי ע, ראצלב א, 

 ת[ 11, 11]. בפרק המקורות“ אתרים אישיים ופרטניים
האוניברסיטה העברית . חבורת סקיה )אאוקן מאוחר עד פלייסטוקן מוקדם( במישור החוף ובשפלה.  1590גבירצמן ג,  
 [1, 1]ע'.  190, המחלקה לגיאולוגיה, עבודת דוקטור: בירושלים
קורלציה עם מחזורים סדימנטריים רביעוניים בישראל   –. מדרגות חוף ואתרים פרהיסטוריים בלבנון  1519גבירצמן ג, 

 [1]. 10-14, הכנס השנתי, האוניברסיטה העברית, ירושלים: האגודה לחקר הפלייסטוקןואינטרפרטציה כרונולוגית. 
 דגני א, גרוסמן ד, שמואלי א )עורכים(, בתוך. הגיאולוגיה והמורפולוגיה של השרון ומדפו הים תיכוני. 1550גבירצמן ג, 

 [11, 10, 1, 4 ת,1, 1, 1]. 10-15ההוצאה לאור, תל אביב:  –משרד הבטחון “, ארץ, ”בין ירקון לכרמל –השרון 
החברה . סיור להכרת הרביעון של מישור החוף הדרומי )סטרטיגרפיה, גיאומורפולוגיה וטקטוניקה(.  1551בירצמן ג, ג 

 [11, 1]. 94-11, מדריך סיורים, אשקלון: 90.9-1.4.1551הכנס השנתי,  ,הגיאולוגית הישראלית
הכנס   , החברה הגיאולוגית הישראלית . חבורת כורכר )רביעון( לאורך מצוק חוף השרון. 1559גבירצמן ג, נצר מ, קצב א, 

 [11, 1]. 15-19: 1, מדריך סיורים, סיור 10-11.9.1559השנתי, זכרון יעקב, 
. מערכת שברי עתלית, שבירה לטרלית שמאלית תוך רוטציה 1511גבירצמן ג, קלנג א, אדלר א, מיכלסון ח, קשאי אא,  

 14-19, קובץ תקצירי הרצאות:  4-9.9.1511, הכנס השנתי, מעלות,  החברה הגיאולוגית הישראלית של דרום הכרמל. 
 [1])אנגלית(.  10)עברית(, 
 [19]ע'.  119צבי, ירושלים: -, יד יצחק בןמשאבי המים בישראל: פרקים בהידרולוגיה ובמדעי הסביבה. 1001גבירצמן ח, 

דגני א, גרוסמן   בתוך גורמים ותהליכים גיאומורפולוגיים וסדימנטולוגיים.   –. רצועת חוף השרון 1550גביש א, בקלר נ, 
 [5, 4]. 11-11ההוצאה לאור, תל אביב:  –משרד הִבטחון “, ארץ, ”בין ירקון לכרמל –השרון  ד, שמואלי א )עורכים(,

. סלעי החוף והכורכר בגליל המערבי, השפעת רסס הים ותכונות הגרגר על תהליכי ליכודם. 1599גביש א, פולישוק ב,  
, קובץ מחקרים גיאוגרפיים בהוצאת החוג לידיעת הארץ של המועצות האזוריות סולם צור וגעתון נופים בגליל המערבי

 [4]. 11-5ואוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה: 
(, ראשון לציון          II-9יפו ) -. חומרי גלם למשק הבניה בתחומי ִגיליונות תל אביב 1559גבריאלי א, יחיאלי י, אילני ש,  

(9-IV( כפר סבא ,)I-1( ולוד )III-1 .)[1]ע' ונספחים.  11: 11859, ירושלים, דו"ח מ"ג/המכון הגיאולוגי 
אוניברסיטת . התחממות גלובלית והעיר, אתגרים והזדמנויות.  1009נדן נ, איסלר ח, דולב ש, -גוטליב א, רונן א, לבציון

עדת השלטון המקומי תל אביב  [9]ע'.  III :11, נייר עמדה לוַּ
, יום עיון, גיאומורפולוגיה ותהליכים חופיים . מודל תנועת החולות לאורך החוף של ישראל. 1510גולדסמית ו, גוליק א, 

 [9]. 11-19חיפה: 
 ת[9, 9]. 41-11: 19, אופקים בגיאוגרפיה. גאות ושפל בישראל. 1511גולדשמיט ו, גלבוע מ, 

 [4]ע'.  19, חיפה, דו"ח: החברה לחקר ימים ואגמים. ניטור כמות הזפת בחוף הישראלי של הים התיכון. 1591גוליק א, 
החברה לחקר ימים . 1511-1519-. ניטור פחם על קרקעית הים בקרבת מסוף הפחם בחדרה, דו"ח מסכם ל1511גוליק א, 

 [1]ע' ונספחים.  H5/86 :4, חיפה, דו"ח ואגמים
החברה .  1550-. מעקב אחר פיזור הפחם הנושר ממסוף הפחם של תחנת הכוח בחדרה, דו"ח מסכם ל 1551גוליק א,  

 [1]ע'.  H8/91  :9, חיפה, דו"חלחקר ימים ואגמים
, הכנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית חיפה.  -. תנועת חולות באזור הדכי לאורך החוף בקטע נתניה 1551גוליק א,  

 [19]. 99-91קובץ תקצירי הרצאות:  אילן, רמת גן, חנוכה תשנ"ט,-השנתי, אוניברסיטת בר
. ניטור פחם על קרקעית הים ובחוף ליד מסוף הפחם בחדרה, דו"ח סופי מוגש לחברת 1519גוליק א, אברבך ש,  

 [1]ע'.  H1/85 :11, חיפה, דו"ח החברה לחקר ימים ואגמיםהחשמל. 
 14-יום העיון הגליל ב, מרט י )עורכים(, בתוך . תנועת סדימנטים בחופי חיפה. 1001גוליק א, שושני מ, גולן א, חיימי א, 

, קובץ תקצירי הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים 11.9.1001,  תיכוניים של ישראל -לחקר שולי היבשת הים 
 [14]. 1ואוניברסיטת חיפה, חיפה: 

 [19]ע'.  91, המחלקה למיעוטים: משרד הפניםג'ווארנה(. -זרקא )ערב אל-. מונוגרפיה על הכפר ג'יסר א1519גולני ג, 
, ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה בתל פולג.  II. שרידי ביצורים מתקופת הברונזה התיכונה 1599גופנא ר, 

 [11, 1]. 115-111ספר עמנואל דונאייבסקי, הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, י"א: 
אוניברסיטת . הגיאוגרפיה היישובית של מישור החוף של ארץ ישראל במשך תקופת הברונזה הקדומה.  1594גופנא ר, 

 [1]ע' ונספחים.  119, המחלקה לארכיאולוגיה, עבודת דוקטור: תל אביב
דגני   בתוך . היישוב בשרון בתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברונזה הקדומה: תהליכים, מערכים ונופים.  1550גופנא ר, 

ההוצאה לאור, תל אביב:   –משרד הבטחון  “,  ארץ , ” בין ירקון לכרמל   –השרון  א, גרוסמן ד, שמואלי א, )עורכים(,  
111-111 .[1 ,5] 

 [19]. 19-10, י"ז: חדשות ארכיאולוגיות. סקר ארכיאולוגי של אזור השרון. 1511גופנא ר, כוכבי מ, 
 [1, 9, 4]. 15-49: 19, אופקים בגיאוגרפיה. סדימנטים על שפת הים בחוף הכרמל הצפוני. 1511גור בצ, 
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 [1]. 91-91: 11, עתמודד, עלון אגודת המודדים המוסמכים בישראל. ִמפּוי ימי. 1004אריה ל, -גור
, הכינוס הארצי הי"ט לידיעת הארץ, החברה מערבו של הגליל וחוף הגליל . מצור נאפוליון על עכו.  1514גיחון מ,  

 [ 19]. 195-119לחקירות ארץ ישראל ועתיקותיה, ירושלים: 
אטלס כרטא  בתוך)ספר שלישי אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל מביתר ועד תל חי, היסטוריה צבאית . 1591גיחון מ, 

 [19, 11]ע'.  111(, הוצאת כרטא, ירושלים: לתולדות ארץ ישראל
 [11]. 119-199: 1, קתדרהאסטרטגית. -פוליטית וגיאו-. תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו1599גיחון מ, 
ע'.         111מחקר צבאי, עיתונאות והוצאה לאור, תל אביב:    –אפי מלצר   . רעות: נפוליאון בארץ ישראל .  1009גיחון מ,  

[19] 
, הכנס השנתי, ים החברה הגיאולוגית הישראלית קריסה ַאֶטקטונית.    –. שקיעת הנמל ההרודיאני בקיסריה  1555גיל ד,  

 [19, 1]. 14, קובץ תקצירי הרצאות: 1-10.9.1555המלח, 
ההוצאה  –. אוניברסיטת תל אביב ומשרד הבטחון (1055-194ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ). 1519גיל מ, 

 [19, 11]ע'.  111לאור, תל אביב, א' )עיונים היסטוריים(: 
אוניברסיטה אקולוגיה וזואוגיאוגרפיה של חסרי חוליות. ה   –. לימוד בנתוס במפרץ חיפה  1595גילת )גוטליב( א,  

 [4]ע'.  191, עבודת דוקטור: בירושלים העברית
ה, יאפא )עברית, ערבית ואנגלית(.  1010ג'ירייס ר )עורכת(,   ִשיָּ נְּ ,          11, אבן גבירול  עמותת זוכרות . זוכרות את אלמַּ

 [11]ע'.  95+5יפו, דפוס אלרסאלה, בית חנינא, ירושלים: -תל אביב
, אגף פיתוח וטכנולוגיה, חברת החשמל לישראל . ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח רדינג.  1005גלזר ע, 

 1001לשנת     R-ELP-14-3009מגזר תכנון סטטוטורי ואיכות הסביבה, היחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, דו"ח 

 [11]נספחים.  9ע',  19מוגש למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הפנים: 
, אגף פיתוח חברת החשמל לישראל . ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח רדינג.  1010גלזר ע, אברמזון כ,  

 R-ELP-12-3010וטכנולוגיה, מגזר תכנון סטטוטורי ואיכות הסביבה, היחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, דו"ח  

 [11]נספחים.  9ע',  19מוגש למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הפנים:  1005לשנת 
, אגף פיתוח חברת החשמל לישראל . ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח רדינג.  1011גלזר ע, אברמזון כ,  

 R-ELP-15-3011וטכנולוגיה, מגזר תכנון סטטוטורי ואיכות הסביבה, היחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, דו"ח 

 [11]נספחים.  9ע',  11מוגש למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הפנים:  1010לשנת 
, אגף חברת החשמל לישראל . ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח רדינג.  1011גלזר ע, סבג י, אברמזון כ,  

פיתוח וטכנולוגיה, מגזר תכנון סטטוטורי ואיכות הסביבה, היחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, דו"ח                  
R-ELP-11-3013   [11]נספחים.  9ע',  11מוגש למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הפנים:  1011לשנת 

, אגף חברת החשמל לישראל . ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח רדינג.  1019גלזר ע, סבג י, אברמזון כ,  
פיתוח וטכנולוגיה, מגזר תכנון סטטוטורי ואיכות הסביבה, היחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, דו"ח                 

R-ELP-11-3012   [11])נספחים( ע'.  11+99מוגש למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הפנים:  1011לשנת 
 [9]. 19-15(: 90)גיליון  4י"א,  ארץ וטבע,. מטמונים בים: שונית שקמונה. 1559גליל ב, גורן מ, 

 ת[14, 14, 5, 9]ע'.  94. דפוס אוניברסיטת תל אביב: בין כרמל וים –שקמונה . 1001גליל ב, גורן מ, אורטל ר, 
, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה . מחשופי חרסיות ושרידים ארכיאולוגיים על קרקעית הים.  1519גלילי א,  

 [11, 14, 10, 1, 9, 4, 1, 1]ע'.  191החוג לציביליזציות ימיות והמרכז ללימודי ים, עבודת מוסמך: 
אביב, החוג אוניברסיטת תל  . ישובים מוצפים מהאלף התשיעי עד השביעי לפני זמננו בחוף הכרמל.  1004גלילי א,  

 [10ת, 1, 1]ע'.  451לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, עבודת דוקטור: 
ימית וחופית. -. נמלים ומעגנים קדומים בחופי ישראל לאחר חמישה עשורי פעילות ארכיאולוגית תת 1005גלילי א,  

 [19, 14, 19, 11ת, 11, 11, 4, 1]. 11-1(: 199, מ"ב, )קדמוניות
 [19]. 91-94: 54-, צ"דחדשות ארכיאולוגיות. ממצאים מהים. 1515גלילי א, ארצי, 

 [19]. 50צ"ז:  ,חדשות ארכיאולוגיות. שדות ים. 1551גלילי א, דהרי ע, אנגרט א, שרביט י, 
ימיים בחוף הכרמל. -א'. הופעת גלעיני זיתים באתרים הניאוליתיים התת 1515עברון מ, זהרי ד,  -גלילי א, ויינשטיין 

 [1])אנגלית(.  59-59)עברית(,  99-91: 11, סדרה מחודשת, מתקופת האבן
, החברה הגיאולוגית הישראלית . שבירה צעירה במדף היבשת הרדוד: עדויות מצפון ישראל.  1511גלילי א, עיטם י,  

 [11, 10, 1])אנגלית(.  91-90)עברית(,  11, קובץ תקצירי הרצאות: 11-14.1.1511הכנס השנתי, עין בוקק, 
ימיים לאורך חוף ישראל, שרידים ארכיאולוגיים טבועים ושינויי מפלס פני -. מחשופי חרסית תת1519גלילי א, ענבר מ, 

מכון   –, טכניון  סימפוזיון החופים החמישי ובתוך  ;  94-9:  11,  אופקים בגיאוגרפיה הים בחוף הכרמל הצפוני.  
 [14, 10, 1]. 41-95טכנולוגי לישראל, חיפה: 

הערכה מחודשת על פי  –. מתקני נמל ועגינה בקיסריה והרס הנמל ההרודיאני 1011גלילי א, צביאלי ד, סלמון ע, רוזן ב, 
סיכומים ומחקרים בנושא   –מכמני קיסריה  איילון א, אזדרכת א )עורכים(,  בתוך  ימיים  -ממצאי סקרים וחפירות תת 

.                         151-119מוגשים בהוקרה ליוסף פורת, עמותת ידידי קיסריה העתיקה, תל אביב, א':  קיסריה וסביבתה  
  ת[19, 19ת, 9, 9, 4]

אופקים . נמל עכו וסביבתו במטבעות ותיאורים גרפיים מתקופות היסטוריות.  1004גלילי א, צביאלי ד, רוזן ב,  
 [ 19]. 190-119: 11, בגיאוגרפיה

קרחונית הקודמת כעדות ליציבות -חוף משיא התקופה הבין -. מחשופי סלעי1001גלילי א, צביאלי ד, רונן א, מיניס הק, 
הכנס השנתי השלישי של העמותה הישראלית אלף השנים האחרונות לערך.   119-טקטונית של חוף הכרמל הצפוני ב

 [1]. 11-11, קובץ תקצירים ותכנית הכנס, אוניברסיטת חיפה: 19.9.1001, לחקר הימים
 [19]. 99-94, צ"ד: חדשות ארכיאולוגיותב'. ממצאים מהים. 1515גלילי א, רבן א, אנגרט א, 

. הוצאת קיבוץ יבנה ים וסביבתה פישר מ )עורך(,  בתוך  . מעגן יבנה ים, ממצאי הסקר הימי.  1551גלילי א, שרביט י,  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A1_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%90_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A1_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%90_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 ת[11, 11]. 111-111פלמחים בשיתוף עם הוצאת אריאל: 
החברה הגיאולוגית . הרס מתקני חוף עתיקים ויציבות החוף הישראלי בתקופות היסטוריות.  1559גלילי א, שרביט י,  

יום גליל ב, מרט י, )עורכים(,  ובתוך)אנגלית(;  94)עברית(,  19: 10-11.9.1559, הכנס השנתי, זכרון יעקב, הישראלית
, קובץ תקצירי הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים, 1559, יוני תיכוניים של ישראל-לחקר שולי היבשת הים 9-העיון ה
 [10, 1]. 91-11חיפה: 

עדויות לתזוזות בקו החוף וסוגיית מיקומו של הנמל העתיק.  –ימיים בתל אשקלון -. סקרים תת1555גלילי א, שרביט י, 
, קובץ תקצירי 11.9.1555, תיכוניים של ישראל-לחקר שולי היבשת הים 11-יום העיון הגליל ב, מרט י )עורכים(,  בתוך

 [11 ת,9, 9, 1, 1]. 11-11הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים, חיפה: 
יבנה, יבנה ים וסביבתן, מחקרים פישר מ )עורך(,   בתוךימיים ביבנה ים. -. ממצאי הסקרים התת1009גלילי א, שרביט י, 

. אוניברסיטת תל אביב, ארץ מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה:        בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חוף יהודה 
914-909 .[11] 

הענף ,  רשות העתיקות “.  בזק ” דו"ח לחברת    –. סקר להנחת כביל טלפון בנהריה  1551גלילי א, שרביט י, דהרי א,  
 [10]ע'.  14: לארכיאולוגיה ימית

ששון א, ספראי ז,   בתוך ימי והחופי.  -. אשקלון והים לאור הממצא הארכיאולוגי התת 1001גלילי א, שרביט י, דהרי א, 
 [11]. 91-11, המכללה האקדמית אשקלון, ארץ: עיר לחוף ימים –אשקלון שגיב נ )עורכים(, 

 [1]. 91-94, 1551; אנגלית: 91-94, ק"ו: חדשות ארכיאולוגיותימי. -סקר תת –. נוה ים 1551גלילי א, שרביט י, נגר ע, 
. 2.3” בתוך חלק    —.  115, גיליון  חדשות ארכיאולוגיות סופי.   דו"ח   –. הרצליה, חוף  1009גלילי א, שרביט ק, רוזן ב,  

 [ 19] .בפרק המקורות“ אתרים אישיים ופרטניים

. העמותה להנצחת זכרו של שרון שביל הרכס בעתלית, מדריך סיור על רכס הכורכר בעתלית . 1005גלילי א, תירוש ר, 
ע'.         55אלמקיאס, בית ספר גלי עתלית ועמותת כחול וירוק לאיכות הסביבה חוף הכרמל, דפוס אלגדיר, קלנסווה:  

  ת[14]
סייסמולוגיה והביטוי המורפולוגי של הפעילות הטקטונית הצעירה לאורך העתק -. פליאו1555גליק ד, היימן א, אנזל י, 

 [1]. 19, קובץ תקצירי הרצאות: 1-10.9.1555, הכנס השנתי, ים המלח, החברה הגיאולוגית הישראליתהכרמל. 
. התאמת תוכנות להדמיית צונאמי ויצירת מגוון תרחישים לצורך התרעה מוקדמת 1005גלנטי ב, רוזן דס, סלמון ע,  

, ירושלים, דו"ח            המכון הגיאולוגי ו   ,  H45/3009, דו"ח המכון לחקר ימים ואגמים בישראל מצונאמי בישראל.  
TR-GSI/32/3009 :[9]ע'.  159, דו"ח סופי מוגש למנהל המחקר למדעי האדמה, משרד התשתיות הלאומיות  

. הדמיות ברזולוציה גבוהה של שני תרחישים נוספים של צונאמי במסגרת תכנית 1010גלנטי ב, רוזן דס, סלמון ע,  
ליצירת בנק תוצאות של זמני הגעה ושטחי הצפה על ידי צונאמי בחוף הישראלי בים התיכון עבור המערכת הלאומית 

, ירושלים, דו"ח      המכון הגיאולוגי, ו H62/3010, דו"חהמכון לחקר ימים ואגמים בישראל להתרעה מוקדמת מצונאמי.
TR-GSI/35/3010,  :[ 9]ע'.  99דו"ח סופי מוגש למנהל המחקר למדעי האדמה, משרד התשתיות הלאומיות 

רבן א )מנחה(, סמינר על מעגנים ונמלים בארץ בתוך  . נמל תל אבו הוואם בתקופת הברונזה המאוחרת  1514גלנטי י,  
ע'.                10, הפקולטה למדעי הרוח, המחלקה לציביליזציות ימיות:  אוניברסיטת חיפה ישראל בתקופת הברונזה,  

[1 ,10  ,19] 
, הפקולטה למדעי הרוח, החוג אוניברסיטת חיפה . המורפוגנזה של נחל קישון תחתון בהולוקן.  1550גלנטי י,  

 [19 ,10, 1, 4, 1]ע'.  149לציביליזציות ימיות, עבודת מוסמך: 
,                 אופקים בגיאוגרפיה . התפתחות הדלתא של נהר הקישון בתקופת ההולוקן.  1550גלנטי י, ענבר מ, רבן א,  

91 :141-199 .[1 ,4 ,10] 
, מארץ קישון, הוצאת המועצה האזורית ספר העמק תרדיון נ )עורך(,    בתוך הידרוגרפיה של נחל קישון.  .  1519גנור א,  

 [19]. 150-191קישון, ספרית השדה, מהדורה אלבומית גדולה: 
אבק שוקע ואבק מרחף, אנליזה סדימנטולוגית ומטאורולוגית.   –. האבק האטמוספירי בישראל  1599גנור א,  

 [1, 9]ע' ונספח.  114, עבודת דוקטור: בירושלים האוניברסיטה העברית
“ ארץ , ” סיני אריה י, הראל מ )עורכים(,  -גבירצמן ג, שמואלי א, גרדיס י, ביתבתוך . סופות בחצי האי סיני. 1519גנור א, 

ההוצאה לאור, תל אביב: א' )גיאוגרפיה   –מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב, משרד הבטחון    –
 [1, 1, 9]. 191-149פיסית(: 

, חברת החשמל לישראל . ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח רדינג.  1014גלזר ע, סבג י, אברמזון כ,  -גפן 
אגף פיתוח וטכנולוגיה, מגזר תכנון סטטוטורי ואיכות הסביבה, היחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, דו"ח          

R-ELP-4-3014   [11]נספחים.  9ע',  41מוגש למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הפנים:  1019לשנת  
, אגף חברת החשמל לישראל . ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח רדינג.  1019גלזר ע, סבג י, להב מ,  -גפן 

פיתוח וטכנולוגיה, מגזר תכנון סטטוטורי ואיכות הסביבה, היחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, דו"ח                 
R-ELP-14-3014  [11]נספחים.  9ע',  41מוגש למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הפנים:  1019לשנת 

 [11]. 94-99, צ"ז: חדשות ארכיאולוגיותימי. -סקר תת –. אפולוניה 1551גרוסמן א, 
“ . אתרים אישיים ופרטניים 2.3” בתוך חלק    —  Mynet. תחביב מסוכן בנמל אשדוד: רולטת מרינה. אתר  1009גרינברג ח,  

 ת[11] בפרק המקורות.
“ . אתרים אישיים ופרטניים 2.3”בתוך חלק  — רשות נחל הירקוןע'. אתר  10. ושוב יוצא הירקון לדרך: 1551גרינברג מיכל, 

 [11] .בפרק המקורות
ע'.      9:  91810, ירושלים, דו"ח מס"ק/ המכון הגיאולוגי . בדיקת דוגמאות כורכר מאזור אפולוניה.  1591גרינברג מנחם, 

[5] 
, ירושלים, המכון הגיאולוגי . חולות שחורים בחוף צפון סיני.  1590גרינברג מנחם, וירצבורגר א, בקלר נ, נחמיאס י,  

 [4]ע'.  11: 908919דו"ח מ"פ/
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, רמת גן. דו"ח שהוגש הנדסה גיאודטית בע"מ   –ארמי גרינשטיין  . מדידות צוק גבעת עליה, יפו.  1559גרינשטיין א,  
רּות בתל אביב“, אתרים בחוף תל אביב”ל יָּ  [5]יפו בע"מ. -חברה לפתוח אתרי תַּ

אדריכלות נוף ותכנון סביבתי, מוגשת   –הראל  -תכנית אב. גרינשטיין   –. נחל תנינים ויובליו  1001הראל,  -גרינשטיין 
קק"ל ואיגוד ערים לשמירת איכות   –אגף למים ונחלים, המנהלה לשיקום נחלי ישראל    –למשרד לאיכות הסביבה  

 [19]ע'.  111חדרה:  –הסביבה 
האנציקלופדיה החדשה לחפירות גלבוע א, אבירם י )עורכים(,  -שטרן א, לויזון  בתוך. אבו הוואם, תל. 1551גרשוני, ל, 

 [19]. 4-1: 1ההוצאה לאור וכרטא, ירושלים,  –, משרד הביטחון ארכיאולוגיות בארץ ישראל
נעשה בכרכי הים מה שלא נעשה בדור ” –. חגיגות המאיומס באשקלון בתקופות הרומית והביזנטית 1001דבורז'צקי א, 

, המכללה האקדמית אשקלון, ארץ:   עיר לחוף ימים   –אשקלון  ששון א, ספראי ז, שגיב נ )עורכים(,    בתוך “.  המבול 
111-55 .[11]  

. 2.3” בתוך חלק   —. 111, גיליון חדשות ארכיאולוגיותראשון לציון, חולות, סקר, דו"ח סופי. אתר  . 1010 דגן י, מרדר ע,

 [11]. בפרק המקורות“ אתרים אישיים ופרטניים
. הערכת תהליכי סחיפה, השקעה והסעת חול בעזרת תצלומי אוויר בחוף המרכזי והדרומי של ישראל. 1554דגני א,  

 [11, 9, 1]ע'.  59, המחלקה לגיאוגרפיה, רמת גן, עבודת מוסמך: אילן-אוניברסיטת בר
 [14, 11ת, 9 ,9ת, 1]ע' ונספחים.  99, ירושלים: 1514. מוגש לשר הפיתוח והשיכון, פברואר 1514, דו"ח ועדת הזיפזיף

 [14] .19, פ"ג: חדשות ארכיאולוגיות . כנסייה בדור.1510דופין ק, 
 [14]. 44-15: 15, קתדרהֹדאר, תחנה בדרך עולי הרגל לירושלים בתקופה הביזנטית.  –. דורה 1514דופין ק, 

האנציקלופדיה החדשה לחפירות גלבוע א )עורכים(,  -שטרן א, לוינזון בתוך  . קסילה, תל.  1551דותן ט, דונאייבסקי ע, 
ההוצאה לאור וכרטא,  –. הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון ארכיאולוגיות בארץ ישראל

 [11]. 1401-1401: 4ירושלים, 
 [19]. 94-91(: 99-94) 9-1, ט', קדמוניות. ביצורי פטולומאיס. 1591דותן מ, 
המדור לידיעת שבע עונות חפירה. חומר רקע לכנס נמלים עתיקים באזור המרכז והדרום,    –א'. אשדוד  1511דותן מ,  

  [11]. 11-1: הארץ בתנועה הקיבוצית
קדמוניות הגליל ידעיה מ )עורך(,    בתוך ב'. לדמותה של עכו הקדומה בעקבות החפירות הארכיאולוגיות  1511דותן מ, 

החוג האזורי לידיעת הארץ,  –ההוצאה לאור והמועצה המקומית מטה אשר  –, משרד הבטחון המערבי, קובץ מאמרים
 [19]. 111-101תל אביב: 

האנציקלופדיה החדשה לחפירות גלבוע א, אבירם י )עורכים(,  -שטרן א, לוינזון בתוך  . תל מור  1551דותן מ,  
ההוצאה לאור וכרטא,  –. הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון ארכיאולוגיות בארץ ישראל

 [11]. 519-511: 9ירושלים, 
האנציקלופדיה גלבוע א, אבירם י )עורכים(,  -שטרן א, לוינזון   בתוך . עכו )העיר ותולדותיה(.  1551דותן מ, גולדמן ז,  

ההוצאה   –, משרד הביטחון  החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
 [19]. 1114-1111: 9לאור וכרטא, ירושלים, 

ירושלים:   , מוסד ביאליק . במאבק דורות של עם ישראל על ארצו מחורבן ביתר עד תקומת ישראל,  1599ציון, -דינור בן
 [19]ע'.  919

 האוניברסיטה העברית. השפעת התבליט על התהוותן ותפוצתן של הקרקעות בארץ )משוכפל(.  1511דן יואל,  
 [4]ע' ונספחים.  199כרכים:  1, עבודת דוקטור, בירושלים

, הוצאת החוג צפונות ונגלות בגליל המערביפלכסר ע, ידעיה מ )עורכים(,  בתוך. קרקעות הגליל המערבי. 1591דן יואל, 
 [10, 4]. 100-14האזורי לידיעת הארץ של המועצות האזוריות סולם צור וגעתון: 

.     44-99, עם עובד, תל אביב:  ספר נתניה שמואלי א, ברור מ )עורכים(,  בתוך  . קרקעות נתניה וסביבתה.  1511דן יואל,  
[4 ,1] 

רבעון המכון הלאומי   , כתבים . דרכי ההיווצרות והתפוצה של הקרקעות והנוף בשרון.  1511דן יואל, יעלון ד,  
 [5, 1, 4, 1]. 54-15והאוניברסיטאי לחקלאות, י"ח, )ב'(: 

. דרך ההיווצרות והתפוצה של הקרקעות והנוף בפלשת. מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, 1591דן יואל, יעלון ד, 
 [1, 4, 1]. 94-91, חוברת ט': החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

דגני א, גרוסמן ד, שמואלי א   בתוך . היווצרות הקרקעות בשרון והקשר ביניהן ובין אופי הנוף.  1550דן יואל, יעלון ד,  
 [5, 1, 4]. 51-19ההוצאה לאור, תל אביב:  –משרד הבטחון “, ארץ, ”בין ירקון לכרמל –השרון  )עורכים(,

החברה . שינויים המלווים את הפיכתם של חולות חוף לחוליות יבשה במישור החוף.  1599דן יואל, יעלון ד, אדן נ,  
 [4]. 15, קובץ תקצירי הרצאות: 1599, הכנס השנתי, ירושלים, אפריל הגיאולוגית הישראלית

 [1]. 59-19(: 1, )4, אקולוגיה וסביבה. נוף וקרקע באזור פארק השרון. 1559דן יואל, קותיאל פ, 
, מכון וולקני לחקר החקלאותודברי הסבר.  1:190,000. מפת חבורות הקרקע של ישראל בקנה מידה 1590דן יואל, רז צ, 

 [4]ע'.  149משרד החקלאות, האגף לקרקע ומים והאגף לשימור הקרקע וניקוז, המחלקה לסקר ולמיפוי, בית דגן: 
פרקים קדר בז, דותן ט, ספראי ש )עורכים(,    בתוך ב'. סחר פנים וסחר חוץ בארץ ישראל בימי הבית השני  1550דן ירון, 

צבי והאוניברסיטה העברית -, המרכז לחקר ארץ ישראל של יד יצחק בןבתולדות המסחר בארץ ישראל, קובץ מחקרים
 [11]. 109-51צבי והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, דפוס דורות, ירושלים: -בירושלים, יד יצחק בן

 [4]. 110-119)קיסריה ואתריה(:  11, קרדום. הצומח בסביבות קיסריה וייחודו. 1511דנין א, 
 [1]. 11-9: 1, אקולוגיה וסביבה. התאמת צמחים לחולות המדבר. 1554דנין א, 
, ירושלים הגן הבוטני האוניברסיטאי . מאגר המידע של צמחי ארץ ישראל ושכנותיה )ספר אלקטרוני(. אתר1004דנין א, 

 [11, 5ת, 1, 1, 4]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —
אופקים . פעילות משולבת של כחוליות וצמחים עילאיים בייצוב חולות בנגב.  1550אור י, דור א, ישראלי ט, -דנין א, בר
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 [1, 4]. 191-115: 91, בגיאוגרפיה
 [19]. 119-111)עכו ואתריה(:  19-14, קרדום. הדקלים במבואות עכו. 1519דנין א, יצחקי א, 

, הפקולטה למדעי אוניברסיטת חיפה . השינויים הבתימטריים לאורך חוף הרצליה בעקבות הקמת המרינה. 1009דרור א, 
 [11]ע'.  111החברה, החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה, עבודת מוסמך: 

הפקולטה למדעי החברה, החוג אוניברסיטת חיפה, . שינויים מורפולוגיים בחופי הים התיכון של ישראל. 1019דרור א, 
 ,Bitan and Zviely-ו 1015עמ' ונספחים )מצוטט בתוך צביאלי,  190לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, עבודת דוקטור: 

3030 .)[9 ,11] 
 –מכמני קיסריה  איילון א, אזדרכת א )עורכים(,  בתוך  מגוון טכנולוגיות    –. טחנות הקמח בסכר תנינים  1011דריי י,  

מוגשים בהוקרה ליוסף פורת, עמותת ידידי קיסריה העתיקה, תל אביב, א':  סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה
191-141 .[14] 

המשרד לאיכות הסביבה והחברה . מעגנות בחופי הים התיכון של ישראל.  1555שוהם ג, שפירא ע, -האן א, ברכיה ו, בן
 [11, 11, 9]ע'.  99הטבע, מסמך רקע לדרישה לבחינה מחודשת של סוגיית המעגנות: להגנת 

 ת[1, 1]ע'.  109. דמותה של הארץ )דש"א(, תל אביב: אטלס הכורכרים. 1014האן א, קפלן מ, רותם ד, רומם א, 
מסמך מדיניות לניהול המרחב הימי של מדינת . רשימת מבנים ימיים לאורך החוף, טיוטה ראשונית כחלק מ1014הוך ז, 

  [9]שבהכנה. ישראל 
עוזי גורדון בע"מ, דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ, ודב צביאלי בתוך. תשתיות במרחב הימי 1019הוך ז, כבשני י, עמיר ד, 

סקירה  –דוח שלב א'  .מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל ים תיכון. 1019תהליכים חופיים וימיים בע"מ )עורכים(, 
 [9]. 191-19, משרד הפנים, מנהל התכנון, כרך א' )עיקרי הממצאים והתובנות(: וניתוח מצב קיים

 [19, 11]ע'.  199: הרשות הממשלתית למים ולביוב. התפלת מים ויישומה בישראל. רשות המים, 1011הופמן ד, 
הורוביץ א )עורך(,   בתוך . מחקרים פלינולוגיים ופלאוקלימטולוגיים של הפלייסטוקן בישראל.  1590הורוביץ א,  

 [1]ע'.  11-5, האגודה לחקר הפלייסטוקן בישראל, הכנס השנתי, ירושלים: הפלייסטוקן בישראל סטרטיגרפיה של
תכנית מתאר ארצית חלקית להגנה   –/א'  5819. תמ"א  1019החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ,  
  [11]ע'.  19בת ים, דוח מסכם: -94-91על מצוקי החוף לאורך הים התיכון, ניתוח תאי שטח מס' 

, 91-11, דפוס העקספרעסס, לונדון, חלק א': ספר תולדות תנאים ואמוראים(. 1001)מהדורה מחודשת:  1510היימאן א, 
 [19] .בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  — HebrewBooksאתר 

 [11]ע' ונספחים.  91תסקיר השפעה על הסביבה:  –. מעגנה, אשקלון 1511, ספטמבר הנדסה ימית אזרחית בע"מ
“ פלומה לבנה ” . לראשונה:  1.4.1019,  המערכת   –חדשות בחקלאות, טבע וסביבה(  הפורטל לחקלאות טבע וסביבה ) 

 [19]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —מהארובה בתחנת הכוח בחדרה 
 [19, 14, 11]ע'.  911ההוצאה לאור, תל אביב:  –)מהדורה שניה(, משרד הבטחון קום והתהלך בארץ . 1511הראובני ע, 
 [14]ע'.  404ביתן, תל אביב: -. זמורהקום והתהלך בארץ: מדריך שמורות הטבע בישראל. 1559הראובני ע, 

הכנס השנתי של החברה שנה,    1,000-. שחזור יחידות הנוף במפרץ עתלית לפני כ 1559הרטמן ע, כסלו מ, גלילי א,  
 [1]. 19, קובץ תקצירי הרצאות, אוניברסיטת חיפה: 11-19.1.1559, הישראלית למדעי האקולוגיה ואיכות הסביבה

 [11, 5]. 101-51(: 91-99) 4-9, י"ד, קדמוניותתחנת מסחר לחוף הים.  –. תל מיכל 1511הרצוג ז, 
המדור לידיעת תחנת מסחר לחוף הים. חומר רקע לכנס נמלים עתיקים באזור המרכז והדרום,  –. תל מיכל 1511הרצוג ז, 

  [11]. 99-45: הארץ בתנועה הקיבוצית
, השרות ההידרולוגי, נציבות המים .  1555. התפתחות ניצול ומצב המים בישראל עד סתיו  1000השרות ההידרולוגי,  

 [19]ע'.  ISSN-0792-1092 :114ירושלים, דו"ח 
ַַּקרופיטים, הקשר בין חסרי חוליות למצע, וקצב פירוק 1551ווינקלמן ג',   . השפעת תנאי בית הגידול על התפתחות מַּ

פרומקין   בתוך , המחלקה לזואולוגיה, עבודת מוסמך )מצוטט  אוניברסיטת תל אביב חומר אורגני בנחל תנינים.  
 [14](. 1559וקלינהאוז, 

פיתוח חופים וחופי רחצה . טכנולוגית מודלים הידראוליים לפיתוח חופים, ולדוגמא מודל חוף תל אביב.  1599וידה מ, 
 [11 ,9]ע'.  11, אגודת ארכיטקטים ואינג'ינרים ישראליים: מבחינה ימית

מכון   –. טכניון  1510-1599. התפתחויות סדימנטולוגיות בסביבת תחנת הכוח מ"ד, חדרה, מעקב בתקופה 1510וידה מ, 
 [9]ע'.  15: 91810, חיפה, דו"ח פ"מ המכון הישראלי לחקר הנדסה ימיתטכנולוגי לישראל, 

מכון   –. חוות דעת: אופטימיזציה של מערכת שוברי הגלים להגנת חוף הרחצה דלילה באשקלון. טכניון  1511וידה מ, 
 [11, 9], חיפה. המכון הישראלי לחקר הנדסה ימיתטכנולוגי לישראל, 

מכון   –. טכניון  1511-1599. מעקב סדימנטולוגי בסביבת תחנת הכוח מ"ד בחדרה, סיכום לתקופה  1519וידה מ,  
 [19]ע'.  19: 111819חיפה, דו"ח פ"מ  ,המכון הישראלי לחקר הנדסה ימיתטכנולוגי לישראל, 

המכון הישראלי לחקר מכון טכנולוגי לישראל,    –. טכניון  1511-1541. שינויים בחוף שדות ים בתקופה  1511וידה מ,  
 [ 19]ע'.  10: 191811חיפה, דו"ח פ"מ  ,הנדסה ימית

המכון מכון טכנולוגי לישראל,    –חוות דעת על תכניות חלופיות לפיתוח. טכניון   –. מרינה בעכו 1511וידה מ, מחרז א, 
 [19]ע' ונספחים.  15: 109811, חיפה, דו"ח פ"מ הישראלי לחקר הנדסה ימית

מכון טכנולוגי לישראל,  –חוות דעת על השפעות סדימנטולוגיות. טכניון  –. מעגנת אשקלון 1519וידה מ, רוזן ד, אפריל 
 [11]ע'.  10: 151819, חיפה, דו"ח פ"מ המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית

. אוניברסיטת     בין ירקון לאיילון גרוסמן )עורך(,    בתוך . מיקרומורפולוגיה של קרקעות חמרה.  1519וידר מ, יעלון ד,  
 [1, 4]. 44-19אילן, רמת גן: -בר

החי והצומח של ארץ ישראל, אנציקלופדיה אלון ע )עורך(,  בתוך  . הצומח של מישור החוף.  1514ויזל י, אגמי מ,  
  [14, 11, 5, 1, 4]. 109-154: 1ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע, תל אביב,  –. משרד הבטחון שימושית מאוירת
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“, ארץ , ” בין ירקון לכרמל   –השרון    דגני א, גרוסמן ד, שמואלי א )עורכים(, בתוך  . צומח השרון.  1550ויזל י, אגמי מ, 
 [11, 5, 1, 4]. 111-105ההוצאה לאור, תל אביב:  –משרד הבטחון 

, הוצאת המדור לאקולוגיה בע"מ, אוניברסיטת תל אביב. אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל. 1591ויזל י, פולק ג, כהן י, 
 [1]ע'.  410כפר חב"ד: 

א. 1591וייץ י,  וחָּ  [19, 14, 1, 1]ע'.  904, מסדה בע"מ, רמת גן: תולדות הכשרת קרקע בא"י – מגמדא לרַּ
 [19]ע'.  491. ספריית השדה, תל אביב: חופי ארץ ישראל ושכנותיה. 1511וילנאי ז, 
     191.199ערך    : 1עם עובד, תל אביב,  הוצאת  ,אנציקלופדיה לידיעת הארץ –אריאל  “.סידנה עלי”. ערך 1591וילנאי ז, 

(9 :)9919-9911 .[11] 
 [11]. 151-114: 1, גיליון חמדעתעבר, הווה ועתיד.  –. נחל שורק התחתון 1551וינוגרד א, 

, חיפה, דו"ח התקדמות           מכון טכנולוגי לישראל   –טכניון  . לימוד יציבות המצוק החופי.  1591ויסמן ג, חיטי ג,  
 [5]ע' ונספחים.  11: 1591-1590

בפרק “  . אתרים מוסדיים וקיבוציים 2.1” בתוך חלק    —אמת עכו  האנציקלופדיה החופשית, ערך:    –ויקיפדיה בעברית  

  [19]. המקורות

בפרק “  . אתרים מוסדיים וקיבוציים 2.1” בתוך חלק    —גשר וֹוקּופ  האנציקלופדיה החופשית, ערך:    –ויקיפדיה בעברית  

  [11]. המקורות

בפרק “  . אתרים מוסדיים וקיבוציים 2.1” בתוך חלק    —חוף תל ברוך  האנציקלופדיה החופשית, ערך:    –ויקיפדיה בעברית  

  [11]. המקורות

בפרק “  . אתרים מוסדיים וקיבוציים 2.1” בתוך חלק    —מג'דל יאבא  ערך:  האנציקלופדיה החופשית,    –בעברית   –ויקיפדיה 

  [11]. המקורות

בפרק “  . אתרים מוסדיים וקיבוציים 2.1” בתוך חלק    —משפחת כיאט  האנציקלופדיה החופשית, ערך:    –ויקיפדיה בעברית  

 [14]. המקורות
בפרק “  . אתרים מוסדיים וקיבוציים2.1”בתוך חלק   —  נמל חיפההאנציקלופדיה החופשית, ערך:   –ויקיפדיה בעברית 

  [19]. המקורות

.    בפרק המקורות “  . אתרים מוסדיים וקיבוציים 2.1” בתוך חלק    —  פג'ה האנציקלופדיה החופשית, ערך:    –בעברית  ויקיפדיה 
[11]  

בפרק “  . אתרים מוסדיים וקיבוציים 2.1” בתוך חלק    —תל מחוז  האנציקלופדיה החופשית, ערך:    –ויקיפדיה בעברית  

  [11]. המקורות

אוניברסיטת נחל קישון ונחל אלכסנדר.    –. הסעת רחופת על ידי נחלי החוף אל מדף היבשת של ישראל  1004וכטמן ד, 
 [19]ע'.  104, החוג לגיאוגרפיה ומדעי סביבה, עבודת מוסמך: חיפה

 [1]. 91-11(: 1, כ"א, )טבע וארץ. ממצאים ארכיאולוגיים כאמצעי לקביעת שינויים בעבר בקו החוף. 1595ורשנר א, 
 ת[11]ע'.  111תל אביב:  –. יפו בראי ימים. מוזיאון הארץ 1519זאבי ר )עורך(, 

אלסטר י, גלעד מ, עמירן ד, רוזנן נ, גרדון מ, בתוך  הצומח. הצומח בארץ ישראל ובמזרח הקרוב.    VI/1.  1591זהרי מ,  
משרד העבודה, מוסד ביאליק והסוכנות היהודית  –. מחלקת המדידות אטלס ישראל. 1514צידון א, קדמון נ )עורכים(, 

 [19]לארץ ישראל. 
 [11, 1, 4]ע'.  915. ספריית הפועלים, מענית: גיאובוטניקה. 1595זהרי מ, 

. האגודה למען החייל בישראל, מהדורה מיוחדת: שי לחייל. בשביל המטיילים, ביקורים בשמורות הטבע . 1519זיו י, 
 ת[11]ע'.  919משרד הבטחון, מהדורה ששית:  –ההוצאה לאור 

 [19, 9]. 911-919י׳:  ,טבע וארץ. חופים. 1551זיו י, 
המכון ליתולוגי של רצועת החוף של ישראל.  -. מיפוי גיאומורפולוגי 1001כהן ח, קלבו ר,  -זילברמן ע, אילני ש, נצר 

 ת[11, 1, 0]ע' ומפות.  GIS :19/33/3006, ירושלים, דו"ח הגיאולוגי
. יבנה ים וסביבתה פישר מ )עורך(,  בתוך  . שני קברים מתקופת הברונזה המאוחרת בפלמחים.  1551אביץ ל, לוי י, -זינגר

 [11]. 100-59הוצאת קיבוץ פלמחים בשיתוף עם הוצאת אריאל: 
בפרק “  . אתרים אישיים ופרטניים 2.3” בתוך החלק   — Mynet של יפו הפכה לפארק. אתר“ חירייה”. מהפך: ה1010זיתון י, 

 [ 11] .המקורות
תכנית מתאר ארצית “, השרון”. תסקיר השפעה על הסביבה, תחנת הכוח מ"ד אתר 1591חברת החשמל לישראל )חח"י(, 

 [19] , המחלקה לאיכות הסביבה ונצילות תחנות כוח.חברת החשמל לישראל. 10מס' ת/מ/א/
חברת החשמל . דו"ח הצטברות חול בבריכות מי קירור במ"ק )פנימי, לא פורסם(.  1555חברת החשמל לישראל )חח"י(, 

 [19]ע'.  1, מדור ים וחופים: לישראל
. תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל 1001,  ישראל )חנ"י(, פיתוח ונכסים בע"מ חברת נמלי  

 [11, 9, 0]ע' ונספחים.  1,011כרכים:  9-חלקים ב 19: 1001, תל אביב, חברת נמלי ישראל. 1099-1001לשנים 
שביעית -. הנמל הפיניקי בעתלית כביטוי למורשת הפיניקית ולתכנון הנמלים בלבנט במאות תשיעית 1004חגי ע,  

  [14]ע'.  111, הפקולטה למדעי הרוח, החוג לציביליזציות ימיות, עבודת מוסמך: אוניברסיטת חיפהלפנה"ס. 
הממצא הארכיאולוגי והמשמעות ההיסטורית. : לפנה"ס   5-9-. נמלים בפניקיה, ישראל ופלשת במאות ה 1005חגי ע,  

 [11, 19ת, 14, 14, 11]ע'.  901, הפקולטה למדעי הרוח, החוג לציוויליזציות ימיות, עבודת דוקטור: אוניברסיטת חיפה
בתוך   —  אתר רשות העתיקות דוגמא מנמל עתלית.  —חגי ע, ללא תאריך. הנמלים הפניקיים בחוף הצפוני של ישראל 

 [11]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.1”חלק 
 [14]. 119-191, כ"ט )ספר אפרים שטרן(: ארץ ישראל. על מקור שיטת הבנייה באבני גזית בים. 1005חגי ע, ארצי מ, 

 [11]. 14-10יוני: -, חוברת מאיהמגזין הגיאוגרפי הישראלי –ארץ וטבע . נחל לכיש. 1555דגני נ, -חיזי
, אילן -אוניברסיטת בר . ניטור קו החוף במאה השנים האחרונות בעזרת תצלומי אוויר ומפות היסטוריות.  1551חיימי א, 
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 [14, 9]ע'.  91המחלקה לגיאוגרפיה, רמת גן, עבודת מוסמך: 
גוריון -אוניברסיטת בן מזרח הים התיכון, ישראל.  -. פורמיניפרים בנתונים במדף היבשת הרדוד של דרום1000חיימס א, 

 [1]ע'.  111, המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, באר שבע, עבודת מסומך: בנגב
: רבאטים 10558459–140815תשס"ז. ארסוף ומערך ההגנה החופי של ג'נד פלסטין בין השנים  -1009ח'ליליה ח',  

מפגש הצלבנים והמוסלמים בארץ ישראל, השתקפותו בארסוף, רול י, טל א, וינטר מ )עורכים(,    בתוך ומחראסים.  
 [ 11, 11]. 141-119, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב: בסידנא עלי ובאתרי החוף
. אתרים 2.3” בתוך חלק    —  111גיליון    חדשות ארכיאולוגיות, . תל רקית: דו"ח סופי,  1010חלאילה ח, ברדה ל, הלל ג,  

 [11]. בפרק המקורות“ אישיים ופרטניים
אתר רשות העתיקות, מנהל שימור לשימור מורשת התרבות שוני(: שימור ראשוני.  -. תל כודאדי )תל א 1009חנתייב י, 

 [11]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.1”בתוך חלק  — בישראל
, הפקולטה למדעי הרוח, החוג לציוויליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה . תולדות הנמל הפנימי של קיסריה.1551טואג ר, 

 [19]ע'.  191עבודת מוסמך: 
 בתוך. מפלס המים בבארות בשטח הנמל הפנימי בקיסריה כמדד עקיף לאיתור שינויים במפלס פני הים.  1559טואג ר, 

, קובץ תקצירי 9.1.1559,  תיכוניים של ישראל -לחקר שולי היבשת הים   5-יום העיון ה גליל ב, מרט י )עורכים(,  
 [1]. 9-1הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים, חיפה: 

סיכומים ומחקרים   –מכמני קיסריה  איילון א, אזדרכת א )עורכים(, בתוך . תולדות הנמל הפנימי בקיסריה 1011טואג ר, 
 [19]. 111-109מוגשים בהוקרה ליוסף פורת, עמותת ידידי קיסריה העתיקה, תל אביב, א':  בנושא קיסריה וסביבתה

א'. קידוחים בקרקעית הים בעזרת זרם אוויר באתר תחנת הכח מ"ד, חדרה, אזור שובר הגלים הצפוני. 1591כספא י, -טור
 [4, 1]ע'.  1: 9181החברה ליישום, אוניברסיטת חיפה, דו"ח  –, המרכז ללימודי ים אוניברסיטת חיפה

, אוניברסיטת חיפה ב'. קידוחים בקרקעית הים בעזרת זרם אוויר מול תחנת הכוח מ"ד, מסוף הפחם.  1591כספא י, -טור
 [4, 1]ע'.  9המרכז ללימודי ים: 

, דו"ח פנימי:       המרכז ללימודי ים ,  אוניברסיטת חיפה .  1511אפריל  -. דיקורים בחוף קטיף, פברואר 1511כספא י,  -טור 
 [9]ע'.  9

. אתרים אישיים 2.3” בתוך חלק    —. אתר רשות העתיקות  טל א, פאנטלקין א. המצודה מתקופת הברזל בתל כודאדי 

 [11]. בפרק המקורות“ ופרטניים

אקלימיים ברזולוציה גבוהה בהולוקן בהסתמך על עדויות -אקולוגיים ופלאו -. שינויים פלאו 1001טפיירו א,  
, הפקולטה למדעי הטבע, באר אוניברסיטת בן גוריון בנגבמפורמיניפרים בנתיים וסדימנטים מאדן היבשת של ישראל. 

 [1]ע'.  191שבע, עבודת מוסמך: 
האם אנחנו יודעים מספיק? מצגת: כנס התפלה,  –. השפעות אפשריות של התפלת מי ים על הסביבה הימית 1010יהל ר, 

  ת[11]. בפרק המקורות“ .מצגות4”בתוך חלק  — טכניון, מכון טכנולוגי, עמותת צלול, 1010אפריל 

 מתתיהו יוסף.-ראו בן –מתתיהו -יוסף בן
, חברת החשמל לישראל . תחנת הכח תל אביב,  1001יחזקאלי א, חצרוני ה, שגיב נ, שחורי ד, כץ ש, יואל א )עורכים(,  

 [11]ע'V ( 101 .)-ע'( וIV )149ע', )I )191תסקיר השפעה על הסביבה: כרכים 
 ימי  סחר   כעדות לקשרי   1001שנת    אבו הוואם   תל   מחפירות   אבן   וחלוקי   מיובאים   חרס   כלי   . מקורות 1009ינקלביץ ש,  
ימיות, עבודת   הרוח, החוג לציוויליזציות   למדעי   , הפקולטה חיפה   אוניברסיטת ב'.  IIהמאוחרת    הברונזה   בתקופת 
 [19]ע'.  191מוסמך: 

 [19]. המשרד להגנת הסביבה ע'. אתר 19. תכנית נחל נעמן: 1001יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ, 
הורוביץ א )עורך(, סטרטיגרפיה של הפלייסטוקן בישראל,   בתוך . סטרטיגרפיה של הקרקעות בישראל.  1590יעלון ד,  

 [4]. 19-19, הכנס השנתי, ירושלים: האגודה לחקר הפלייסטוקן בישראל
 [4]. 910-919, א': האנציקלופדיה לחקלאות. מורפולוגיה של קרקעות והתהוותן. 1519יעלון ד, 
 [19, 11]. 94-99: 94, קתדרהמחדש פניה של רצועת החוף.  –. השלטון העות'מאני בארץ ישראל 1519כהן א, 
    —  19.9.1010,  צלול מיתוסים מול מציאות, מצגת: אתר    –. השפעות של רכז התפלה על הסביבה הימית  1010כהן י,  

 [11]. בפרק המקורות“ . מצגות4”בתוך חלק 
, הכנס השנתי, החברה הגיאולוגית הישראלית. סלעי חוף באילת כסמנים למפלס הים. 1000כהן כ, שקד י, שש א, לזר ב, 

 [4]. 99, קובץ תקצירי הרצאות: 9-9.4.1000, מעלות
ע'.  194-419  –ע'; חלק שני  411-1–תרצ"ח. מורה דרך בארץ ישראל, ירושלים: חלק ראשון -1599כהן פ, בנבנישתי ד, 

[11] 
 X. ניתוח סטרטיגרפיה באמצעות רדיוגרפיַּת קרני 1000מאיר א, קרויטורו ס, גרינבאום נ, ענבר מ, -ספר ר, סיון ד, בר-כהן

החברה הגיאולוגית של גלעינים מבצות הכבארה וחוף מעגן מיכאל.    (CT)טומוגרפיה מחשבית  )רנטגן( וסריקת  
 [1])אנגלית(.  19)עברית(,  94, קובץ תקצירי הרצאות: 9-9.4.1000, הכנס השנתי, מעלות, הישראלית

,Perkins Aבתוך )מצוטט    49-41:  9,  בולטין של מחלקת העתיקות של מדינת ישראל . רשפון )אפולוניה(. 1591כהנא פ, 

(1951. Archaeological news. American Journal of Archaeology, 55: 86-87 .[11] 

, על ידי המרכז דיון: אבן העזר הישראלית ואפק הכנענית בתוך  . אפק הכנענית מול אבן עזר הישראלית  1519כוכבי מ, 
צבי ואוניברסיטת תל אביב, שנערך בתל אביב, ב' בשבט   -לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה של יד יצחק בן 

 [11]. 11-4: 19 קתדרה. 1.1.1511-תשמ"ב
. הוצאת הקיבוץ המאוחד, החברה לחקירת ארץ אנטיפטריס: חמשת אלפים שנות היסטוריה -אפק א'.  1515כוכבי מ,  

 [11]ע'.  144ישראל ועתיקותיה: 
  [11]. 10-1(: 11-19) 1-1, כ"ב, חוברת קדמוניותב'. חפירות אפק/אנטיפאטריס. 1515כוכבי מ, 

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ajaonline.org%2F&ei=ljKnUrCqAYiMtAbI54EI&usg=AFQjCNGzJ0g-MeN34eBSqm6_LrqALngxDA&bvm=bv.57799294,d.Yms
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דגני א, גרוסמן ד, שמואלי א   בתוך אנטיפטריס לאור החפירות והתעודות ההיסטוריות  -. תולדות אפק 1550כוכבי מ,  
 [11]. 191-111הוצאת משרד הביטחון:  השרון בין ירקון לכרמל,. 1550)עורכים(, 

, ירושלים:    המכון הגיאולוגי : נהריה, דברי הסבר.  IV-1, גיליון  1:90:000. המפה הגיאולוגית של ישראל  1591כפרי א, 
 [10, 1, 1]ע'.  1

תחומי על מחקרים באזור -, כנס בין כנס מחקרי כרמל תיקונים והשלמות.    –. טקטוניקה צעירה בכרמל  1511כפרי א,  
  [1]. 9-4: 1, אוניברסיטת חיפה, חוברת 9.1.1511הכרמל, 

. אומדן קצב הנסיגה של המצוק החופי בישראל והערכת מיקום המצוק בשנת 1009כץ ע, הכט ה, פטרנקר ג, אלמוג ע, 
 [11, 5]ע' ומפות.  GSI/31/3007 :94, ירושלים, דו"ח המכון הגיאולוגי. 1100

. קצבי הרקע והקצב הנוכחי של נסיגת המצוק החופי של ישראל והמלצה 1011כץ ע, מושקין ע, כרובי א, שמש ר,  
מוגש   GSI/36/3016, ירושלים, דו"ח  המכון הגיאולוגי לשיטה חדשה לניטור, זיהוי וכימות שינויים בקצב הנסיגה.  

 [11, 9, 5]ע'.  99לחברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ: 
 [19]ע'.  110צבי, ירושלים: -. מהדורה שניה, הוצאת יד יצחק בןתולדות חיפה בימי התורכים. 1519כרמל א, 
. המכון לחקר פעילות העולם הנוצרי בארץ התישבות הגרמנים בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית. 1515כרמל א, 

 [19]ע' ותמונות.  141על שם גוטליב שומאכר באוניברסיטת חיפה והחברה להגנת הטבע:  15-ישראל במאה ה
, דו"ח ועדת הזיפזיף ,  9גבול עירוני חיפה. נספח  -. טור הטלפון במקביל למסילת הברזל בקטע עתלית 1519לביאון ג,  

 [14]ע'.  1, ירושלים: 1514. מוגש לשר הפיתוח והשיכון, פברואר 1514
, מכון החברה להגנת הטבע סקר משאבי טבע ונוף.    –דור  -. חוף הכרמל: נוה ים 1551להב ח, אלון ט, לוין נ, עוז ל,  

 [14]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —ע'.  91דש"א )דמותה של ארץ(: 
, ירושלים, דו"ח    המכון הגיאולוגי .  ) III-2( ועתלית    ) I-2( . חומרי גלם למשק הבניה בתחומי ִגליונות חיפה  1559לוי ז,   

 [1]ע' ונספחים.  19: 59811מ"ג/
, המחלקה האוניברסיטה העברית בירושלים קרקעית והסדימנטים הצעירים במפרץ חיפה. -. הגיאולוגיה התת1515לוי י, 

 [10]ע'.  90לגיאולוגיה, עבודת מוסמך: 
 ת[10, 10], ירושלים. המכון הגיאולוגישפרעם.  ,II-2גיליון  – 1:90,000. מפה גיאולוגית, 1519לוי י, 

 [19]. 15-9)קיסריה ואתריה(:  11, קרדום. תולדות קיסריה בתקופה הרומית והביזנטית. 1511לוין י, 
מ. לוין, סקרים גיאולוגיים הוכן עבור החברה הממשלתית לתיירות.    –. מצוק נתניה, סקר גיאולוגי  1559לוין מ,  

 [5]ע'.  11: וגיאוטכניים
לתכנית פיתוח כוללת,   9, נספח  מסמך הגנה על המצוק בתוך  . סקר גיאולוגי וסקר אקולוגי  1010לוין מ, פרומקין ר,  

 [11]ע'.    40: 19.4.1010. טיוטה, 9900פארק החוף תא/
תיכוני של ישראל: ניתוח סדימנטרי, ביוגני -. סדימנטים פלייסטוקניים והולוקניים עתירי קרבונט במדף הים1001לזר ס, 

 [1]ע'.  109הסביבה, באר שבע, עבודת מוסמך: , המחלקה לגיאולוגיה ומדעי אוניברסיטת בן גוריון בנגבוגנטי. 
רבעון המכון הלאומי והאוניברסיטאי   , כתבים . לבעיות קרקעות הנזז והברזל המוחזר בהן.  1591לחובר ד, פסטנר פ,  

 [4]. 91-91ג': -לחקלאות, ב'
תולדות ארץ ישראל רפל י )עורך(,    בתוך . ארץ ישראל בתקופת גלות בבל, שיבת ציון ושלטון פרס.  1514ליוור י,  

 [11]. 111-109תקופת המקרא, א:  –, שער שלישי מהתקופה הפרהיסטורית ועד עליית הבילו"יים
, המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב . מרינות ושוברי גלים, והשפעתם על עיצוב החופים.  1554ליבלר ל,  

 [11, 9]סמינריון. 
 [19]. 91-15)קיסריה ואתריה(:  11, קרדום. לתולדות שוד העתיקות של קיסריה. 1511ליין י, 

אופקים . השינויים במורפולוגיה החופית בסמוך לתחנת הכוח בחדרה, לפני ואחרי הקמתה.  1009ליכטר מ, קליין מ,  
 [19]. 110-109: 19-14, בגיאוגרפיה

, האגודה הגיאוגרפית הישראלית . שינויים מורפולוגיים במוצא נחל הנעמן )תקציר(.  1001ליכטר מ, צביאלי ד, קליין מ, 
 [9]. 19אביב, המחלקה לגיאוגרפיה: -הכנס השנתי, תקצירי הרצאות, אוניברסיטת תל

, הכנוס הארצי הי"ט לידיעת מערבו של גליל וחוף הגליל בתוך    1514ימי בנמל עכו,  -. סקר תת 1514לינדר א, רבן א,  
 [19]. 154-110הארץ תשכ"ה בנהריה, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ירושלים: 

 [4]. 115-119)חדרה וסביבתה, פארק השרון(:  51-59חוברת  ,אריאל. הצומח באזור חדרה. 1559ליפשיץ נ, 
. המועצה האזורית שער דו"ח מחקר –סקר פרהיסטורי ארכיאולוגי בנחל שקמה . 1599למדן מ, ציפר ד, הוסטר י, רונן א, 

 [1]ע'.  101הנגב: 
בפרק “  . אתרים אישיים ופרטניים 2.3” בתוך חלק    —  Mynet(. אתר  4.1.1010. עשור של זיהום ושיקום ) 1010לרמן א,  

 ת[ 19]. המקורות

אוניברסיטת מזרח הים התיכון בעזרת חישה מרחוק.  -תקופתית של הובלת סדימנטים בדרום -. אנליזה רב1551מאיו מ, 
 [1, 9]ע'.  11, המחלקה למדעים מדויקים, המחלקה לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים, עבודת מוסמך: תל אביב

 [11] 111, גיליון חדשות ארכיאולוגיות. תל עפר, דו"ח סופי. 1014מאסרווה מ, 
מזרחי של הים התיכון. -. הרכיכות בסדימנטים של הפליוקן והפלייסטוקן הימיים באגן הדרום 1511מושקוביץ ש,  

 [1]ע'.  199, המחלקה לגיאולוגיה, עבודת דוקטור: האוניברסיטה העברית בירושלים
 ת[14ת, 19] .בפרק המקורות“ . מצגות4”בתוך חלק  —מצגת  ,אמות המים של קיסריה. 1001מורג י, 

 ת[ 1] .בפרק המקורות“ . מצגות4”בתוך חלק  —מצגת  ,האיש ופועלו –הורדוס המלך . 1019מורג י, 
, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, פרק גיאולוגיה בפטיש ישראלי. תנועות טקטוניות לאורך החוף. 1510מזור ע, 

 [1]. 191-191ב': 
 [11, 1]. 105-104(: 51-51) 4-9, כ"ג, קדמוניות. קבר פרשים באכזיב. 1550מזר א, 
 [11, 1]. 109-59(: 191, מ"ב, )קדמוניות. מנהגי הקבורה הפניקיים באכזיב. 1005מזר א, 



744 

 [11]. 19-14(: 1, כ"ז, )טבע וארץ. פלשתים עליך ירקון. 1514מזר ע, 
האנציקלופדיה החדשה לחפירות גלבוע א, אבירם י )עורכים(,  -שטרן א, לוינזון בתוך  . קסילה, תל.  1551מזר ע,  

ההוצאה לאור וכרטא,  –. הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון ארכיאולוגיות בארץ ישראל
 [11]. 1411-1401: 4ירושלים, 

ההוצאה   –, משרד הבטחון  דרך ארץ, אבן חרס ואדם זהרוני ע )עורכת(,    בתוך . פלשתים על גדות הירקון.  1551מזר ע, 
 [11]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  — 909-151לאור, מהדורה שניה: 

 [11]. 11-1(: 1-1, ט"ו, )ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה. החפירות בתל קסילה. 1545מייזלר ב, 
, 1, 9, 4ת, 1, 1]ע'.  HG/70/035 :11, דו"ח תכנון המים לישראל –תה"ל . הגיאולוגיה של חוף הכרמל. 1590מיכלסון ח, 

11 ,19 ,14] 
, הכנס השנתי, מעלות,             החברה הגיאולוגית הישראלית . קווי חוף פלייסטוקניים באזור הכרמל.  1511מיכלסון ח,  

 [14, 1, 1])אנגלית(.  50-15)עברית(,  11-10, קובץ תקצירי הרצאות: 4-9.9.1511
, חטיבת פרויקטים חברת החשמל לישראל .  1011תיק תעוד,    –. מתחם רדינג, ת"א  1011אייל א, טורנר צ,  -מילבואר 

 [11]ע'.  111הנדסיים, אגף תכנון הנדסי: 
, החברה הגיאולוגית הישראלית . הוכחות לשברי תזוזה לטרלית במישור החוף של הגליל ובעמק זבולון.  1511מירו ד, 

 [10])אנגלית(.  11-19)עברית(,  14-19, קובץ תקצירי הרצאות: 4-9.9.1511הכנס השנתי, מעלות, 
אלסטר י, גלעד בתוך  . הלחץ הברומטרי הממוצע בגובה פני הים באגן הים התיכון המזרחי בקיץ ובחורף.  1591מנה י, 

משרד העבודה,   –. מחלקת המדידות  אטלס ישראל .  1591מ, עמירן ד, רוזנן נ, גרדון מ, צידון א, קדמון נ )עורכים(,  
 [9]אקלים.  IV/2מוסד ביאליק והסוכנות היהודית לארץ ישראל: מפה 

; 419-441;  994-900;  50-19, י"ג: ע'  השדה . התהוות הנזז באדמות חול אדומות בארץ ישראל.  1599מנציקובסקי פ,  
419-419 ;919-910 ;905-901 .[4] 

תולדות ארץ ישראל מהתקופה הפרהיסטורית ועד רפל י )עורך(,  בתוך  . ארץ ישראל בשלטון עות'מאני.  1514מעוז מ,  
 [19]. 490-419התקופה הממלוכית, ב':  –, שער תשיעי עליית הבילו"יים

. אלמנטים גיאולוגיים בקרקעית מדף היבשת בין הרצליה לחדרה מעיבוד ופענוח של סקר 1014מקובסקי י, שטנר א,  
ימיים, המעבדה לחקר ימי יישומי, דו"ח            -החוג למדעים גיאו אוניברסיטת חיפה,  סייסמי בהפרדה גבוהה.  

CSMS-3014/DMG-01  :9  .'[1, 9, 1]ע 
“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —עמלנט חברת המים הלאומית, ללא תאריך. מפעל נחל שקמה. אתר  –מקורות 

 [11]. בפרק המקורות

מדריך ישראל, אנציקלופדיה שימושית יצחקי א )עורך(,    בתוך . הצומח בחולות קיסריה.  1595מרכוס )קותיאל( פ,  
ההוצאה לאור, תל   –, כרך השרון, דרום מישור החוף וצפון הנגב, בית ההוצאה כתר, משרד הבטחון  לידיעת הארץ

 [1]. 41-94אביב: 
המכון . השפעת תהליכים טקטוניים וגיאומורפולוגיים על עיצוב החזית המערבית של בלוק הכרמל.  1009משיח מ,  

 [1]ע'.  GSI/06/05 :109, ירושלים, דו"ח הגיאולוגי
. קביעת גיל ההרמה הטקטונית המאוחרת של החזית המערבית של 1005משיח מ, גרינבאום נ, זילברמן ע, רון ח, רונן א, 

, הכנס השנתי, כפר בלום,          החברה הגיאולוגית הישראלית הכרמל בעזרת מגנטוסטרטיגרפיה של קלקריטים.  
 [1])אנגלית(.  15)עברית(,  41: 91.9-1.4.1005

 ת[19]. 1:100,000, גיליון חיפה. 1519משרד העבודה, מחלקת המדידות, 
 [19]ע'.  191: 1000. חברת בתי הזיקוק בע"מ, חיפה שנות אנרגיה 10בתי זיקוק לנפט, . 1000נאור מ, 

 ת[11](. סקר ארכיאולוגי של ישראל) 91 –. מכמורת 1000-נאמן י, סנדר ש, אורן א, ת"ס
 [11]. 15-11, צ"ב: חדשות ארכיאולוגיות. תל גדור. 1511-נאמן י, פורת י, תשמ"ח

על   דיון: אבן העזר הישראלית ואפק הכנענית   בתוך . אפק במאה הי"ג: מעיר ממלכה למרכז ממשל מצרי  1511נאמן נ, 
צבי ואוניברסיטת תל אביב, שנערך בתל אביב, ב' -ידי המרכז לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה של יד יצחק בן 

 [11]. 91-19: 19 קתדרה. 1.1.1511–בשבט תשמ"ב
יבנה, יבנה פישר מ )עורך( ,    בתוך . הממצא הארכיאולוגי והאפיגררפי ממצד חשביהו בהארה היסטורית.  1009נאמן נ, 

מחקרים   –. אוניברסיטת תל אביב, ארץ  ים וסביבתן, מחקרים בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חוף יהודה 
 [11]. 11-91ופרסומים בגיאוגרפיה: 

ע'.             991. ספריית מעריב, בית ההוצאה הירושלמי בע"מ:  לקסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראל .  1591נגב א )עורך(,  
[19 ,14] 

, מחלקת . אגרגאטים לסלילת כבישים בישראל. משרד העבודה 1511נדביה ד, גרוסברג ח, דסקל א, פרימרמן ד, בקלר נ, 
 [14, 5ת, 4, 4]ע'.  49: 19-, המחלקה לחומרים ומחקר, דו"ח חקעבודות ציבוריות

החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון .  1019-1011דוח ניטור   –  91. אשקלון תא שטח 1011נהוראי ר, 
 [9]ע'.  11: בע"מ

החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון .  1011-1019דוח ניטור   –  91. אשקלון תא שטח 1015נהוראי ר, 
 ת[9, 9]ע'.  15: בע"מ

:  החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ. 1דוח מעקב  – 91. אשקלון תא שטח 1011נהוראי ר, לונדון נ, 
 [9]ע'.  91

של האגודה הישראלית למדעי האקולוגיה   1-יום הכנס ה בחופי רחצה )תקציר(.  “  זפת ”. מטרד ה1599נהיר ד, ברט ח, 
 [4]. והסביבה

. זיהוי תנועות קרום עכשוויות לאורך העתק הכרמל על ידי אינטרפרומטריה של 1001נוף )נוביצקי( ר, בר ג, אייל י,  
 [1]ע'.  GIS/37/3006 :109, ירושלים, דו"ח המכון הגיאולוגי. (InSAR)רדאר 
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, ירושלים, דו"ח    המכון הגיאולוגי . דו"ח ראשוני על תצפיות גיאולוגיות בשפלת החוף של צפון סיני.  1519ניב ד,  
 [1, 4]ע'.  19: 1981קג"ר/

. ארבעה שלבים של פעילות טקטונית הולוקנית לאורך קו החוף של ישראל והמתאם ביניהם לבין ארבע 1595ניב ד,  
, הכנס השנתי, האוניברסיטה העברית, ירושלים, קובץ האגודה לחקר הפלייסטוקן תקופות אקלימיות פלוביאליות.  

 [1]. 9תקצירי הרצאות: 
שילוב נתונים ארכיאולוגיים וגיאולוגיים במחקר . דוגמאות לשימוש בנתונים ארכיאולוגיים בגיאולוגיה.  1519ניב ד,  

 [1]. 11-10, ירושלים: הרביעון
האגודה לחקר רצנטיות של שכבות צדפים בגבהים שונים לאורך חופי ישראל.  -. טרסות תת 1591ניב ד, בקלר נ,  

 [11, 1], קובץ תקצירי הרצאות. 11.10.1591כנס הקוורטר, ירושלים,  ,הפלייסטוקן
המדור לידיעת הארץ בתנועה א'. פעילויות טקטוניות צעירות לאורך קו החוף של ישראל.  1591ניב ד, בקלר נ,  

 [14, 11, 5, 1, 1, 4 ,1]. 90-5, הקיבוץ המאוחד: הקיבוצית
רצנטית לאורך החוף הים -אינדיקציה לתנועה טקטונית תת  –ב'. מחשוף של סלעי חוף ליד תל חרז 1591ניב ד, בקלר נ, 

.  11, קובץ תקצירי הרצאות:  1591, הכנס השנתי, זכרון יעקב, מרץ  החברה הגיאולוגית הישראליתתיכוני של ישראל. 
[1] 

, ירושלים, דו"ח     המכון הגיאולוגי . סקר לִאתּור מרבצי חול בניה בקרקעית הים, שלב א'. 1590ניב ד, בקלר נ, לידסקי ש, 
 [4]ע' ונספחים.  5: 9081ג"י/

. הבעיות הכרוכות בכריית זיפזיף בחופי הים התיכון של ישראל )נספח לדו"ח ועדת 1519ניב ד, ניר י, פומרנצבלום מ, 
 [14, 10, 9, 1, 1]ע'.  15: 1981, ירושלים, דו"ח קג"ר/המכון הגיאולוגי, ירושלים(. 1514הזיפזיף, פברואר 

. תנועות טקטוניות צעירות לאורך המבנה הגיאולוגי של קיסריה. 1591אברהם צ,  -ניב ד, שכנאי ע, הול ג', בקלר נ, בן 
 [1]. 5, קובץ תקצירי הרצאות: 1591, הכנס השנתי, זכרון יעקב, מרץ החברה הגיאולוגית הישראלית

 [14]. 50-91ב'(: -, כ"ב, )א'החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה. ההידרוגרפיה של הכרמל. ידיעות 1591ניר ד, 
 [1]. 41-49ב'(: -, כ"ו, )א'ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה. המגע בין הכרמל למישור החוף. 1511ניר ד, 
בית ההוצאה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה   –. אקדמון  גיאומורפולוגיה של ארץ ישראל .  1590ניר ד,  

 [1]ע'.  404העברית, ירושלים: 
עיונים בגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל ניר ד,  בתוך. מעברים מלאכותיים של נחלי הכרמל ברכס הכורכר. 1559ניר ד, 

 [14, 1] .11-5, אסופת מאמרים, הוצאת ספרים אריאל, ירושלים: ודרום סיני
. החברה להגנת הטבע והחברה לחקירת ארץ ישראל אדם ונוף בארץ ישראל בתקופת הרביעון. 1591יוסף ע, -ניר ד, בר

 ת[1, 1, 1]ע'.  144ועתיקותיה: 
פלכסר ע, ידעיה מ )עורכים(,   . בתוך ממפרץ חיפה ועד ראש הנקרה  –. טופוגרפיה וסדימנטים בקרקעית הים 1591ניר י, 

. 111-111, הוצאת החוג האזורי לידיעת הארץ של המועצות האזוריות סולם צור וגעתון: צפונות ונגלות בגליל המערבי
[11] 

. שוברי גלים מנותקים, דורבנות וגופים מלאכותיים אחרים בחוף הים התיכון, והשפעתם על מבנה החוף של 1591ניר י, 
 [11, 14, 11, 10, 9, 1]ע'.  94: 9181, ירושלים, דו"ח ג"י/המכון הגיאולוגיישראל. 

עיונים   –נופים  . שוברי גלים מנותקים ומבנים ימיים אחרים, והשפעתם על חוף הים התיכון של ישראל.  1599ניר י,  
, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה, 5.10.1599, גיליון מיוחד המוקדש לכנס החברה הגיאוגרפית, בידיעת הארץ

 [9]. 19-91וההסתדרות הכללית: 
 [19, 9]. 91-90: 11, קתדרה. הרס אמת המים של קיסריה כתוצאה מבניית נמל הורדוס. 1511ניר י, 
 [11, 9, 1]ע'.  1: 1981, ירושלים, דו"ח ג"י/המכון הגיאולוגי. חופי רצועת עזה. 1519ניר י, 

. מפה השוואתית של עומקי הים באזור בריכת מי הקירור של תחנת הכוח מ"ד בחדרה והתהליכים 1519ניר י,  
, האגף לגיאולוגיה ימית, מיפוי וטקטוניקה, המכון הגיאולוגי .  1514-ל   1591הסדימנטולוגים אשר חלו באזור בין  

 [19]ע'.  GSI/24/85 :1ירושלים, דו"ח 
ּבטים סדימנטולוגיים.    –. חופי הים התיכון של ישראל וצפון סיני  1515ניר י,   , ירושלים, דו"ח המכון הגיאולוגי הֵּ

GSI/29/88 :190  .'[11 ת,9, 9, 1ת, 4, 4ת, 1]ע 
כת מי הקרור של תחנת הכוח  1551ניר י,   המכון על שפך הירקון.  “  רידינג ” . השפעת שובר הגלים העיקרי של ברֵּ

 [11]ע'.  9, ירושלים, דו"ח שלא פורסם: הגיאולוגי
 [5]ע'.  99: 51811, ירושלים, דו"ח ג"י/המכון הגיאולוגי. מצוקי הכורכר בחופי הים התיכון של ישראל. 1551ניר י, 
 [5]. 119-111: 101-109, חוברת אריאל. צוקי הכורכר בחוף הים התיכון של ישראל. 1554ניר י, 
 [1, 9]. 149-149(: 9, )1, אקולוגיה וסביבה. נחלי חוף הים התיכון של ישראל. 1559ניר י, 
 ,1000חופי ישראל  פפאי נ,  בתוך  מבנים ימיים לאורך חופי צפון סיני, רצועת עזה וישראל.    –  1. נספח מס'  1000ניר י, 

 [9]. 91-91דו"ח החברה להגנת הטבע על מצב חופי הים התיכון, החברה להגנת הטבע, אגף שימור סביבה וטבע: 
על קטע החוף שמצפון להם ועד תיאטרון קיסריה. דו"ח “  אורות רבין ” . השפעת נמל חדרה ותחנת הכוח  1004ניר י,  

 [19](. 1011ע' )מצוטט בתוך שטיינברג,  91עבור קיבוץ שדות ים, רחובות: 
טקטוניים באזור החוף -. מפלס מי תהום בבארות עתיקות כמציין למפלסי ים קדומים ולשינויים נאו 1511ניר י, אלדר א, 

 [5, 1]ע'.  1: 19894, ירושלים, דו"ח ג"י/המכון הגיאולוגיהים תיכוני של ישראל. 
, הכנס השנתי, עכו,     החברה הגיאולוגית הישראלית . סיור לצפון חוף הכרמל מתל שקמונה לנוה ים. 1551ניר י, גלילי א, 

 [14, 1, 4, 1]. 11-94: 9, חוברת סיורים, סיור ג11-14.4.1551
בתוך חלק   -ע'    19. רשות נחל הקישון,  1011דו"ח מסכם לשנת    –. רשות נחל הקישון  1011נסים ש, גוטמן ג )עורכים(, 

 [19]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”
.                 2.3” בתוך חלק    —, חדרה  כאן נעים מפחיתת זיהום.    4-. תחנת הכוח חדרה, הופעלה הארובה ה 91.9.1019נעים מ,  

 [19]. בפרק המקורות“ אתרים אישיים ופרטניים
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 [19]. בפרק המקורות“ אתרים אישיים ופרטניים    
    4צבי, גיליון כ"ה:  -, הוצאת יד יצחק בן מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל-עת. ארמון על הים. 1000נצר א, 

“ . אתרים אישיים ופרטניים 2.3” בתוך חלק   —המרכז לטכנולוגיה חינוכית  –הספריה הטכנולוגית של מטח (, ואתר 190) 

 [19]. בפרק המקורות
סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה  –מכמני קיסריה איילון א, אזדרכת א )עורכים(, בתוך. ארמון שונית הסלע 1011נצר א, 

  [19]. 111-119מוגשים בהוקרה ליוסף פורת, עמותת ידידי קיסריה העתיקה, תל אביב, א': וסביבתה 
אקלים בתקופת ההולוקן והשפעתם על עיצוב הנוף בגוש דן ועל התיישבות האדם באזור זה. . שינויי  1559נצר מ,  

 [11, 5, 1, 4ת, 1, 1]ע' ונספחים.  119, המחלקה לגיאוגרפיה, רמת גן, עבודת דוקטור: אוניברסיטת בר אילן
, כתב עת מורשת ישראלתואי הדרך, שמה ומקומה.   –במישור החוף הדרומי של ארץ ישראל “  דרך הים. ”1004נצר, מ. 

 [11, 1, 1]. 94-41: 1ליהדות, לציונות ולארץ ישראל: 

. חרסית עין הקורא: גרומוסול חום כהה מגיל רביעון מאוחר במישור החוף המרכזי 1551נצר מ, וידר מ, נבירצמן ג,  
 91)עברית(,  11, קובץ תקצירי הרצאות: 11-11.9.1551, הכנס השנתי, אילת, החברה הגיאולוגית הישראלית)ישראל(. 
 [4, 1])אנגלית(. 

, המחלקה האוניברסיטה העברית בירושלים קרקעות חמרה במישור החוף, ישראל.  . המינרלוגיה של  1511נתן י,  
 [1]ע' ונספח.  11לגיאולוגיה, עבודת מוסמך: 

, המכון הגיאולוגי (.  III-9( ונתניה ) I-9. חומרי גלם למשק הבניה בתחומי גיליונות חדרה ) 1559סודרי ד, אילני ש,  
 [1]ע' ונספחים.  11: 59819ירושלים, דו"ח מ"ג/

, ירושלים, דו"ח             המכון הגיאולוגי . פוטנציאל חולות לבניה באזור קיסריה.  1599סודרי ד, אילני ש, שירב מ,  
 [1]ע'.  19: 998941מ"פ/
 [19]. 91-41: 1, אופקים בגיאוגרפיהגורמי מיקום והשפעות גומלין.  –. התעשיה הכימית במרחב חיפה 1599סופר א, 

, אוניברסיטת חיפה, אטלס חיפה והכרמל סופר א, קיפניס ג. )עורכים(,    בתוך . התפתחות נמל חיפה.  1510סופר א,  
 [19]. 109-101החברה למחקר מדעי שימושי בע"מ: 

האנציקלופדיה החדשה לחפירות גלבוע א, אבירם י )עורכים(,  -שטרן א, לוינזון בתוך . אשקלון.  1551סטגר לא,  
ההוצאה לאור וכרטא,   –, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון  ארכיאולוגיות בארץ ישראל 

 [11]. 101-51: 1ירושלים, 
, החוג לציביליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה . נחל נעמן: עדויות לשינויים באפיק הנחל ונמל בשפכו.  1599סיון ד,  

 [19]ע'.  91עבודה סמינריונית: 
 109, החוג לציביליזציות ימיות, עבודת מוסמך:אוניברסיטת חיפה. פלאוגיאוגרפיה של אזור עכו בהולוקן. 1511סיון ד, 

 [10, 1]ע'. 
המורפולוגיה של החוף הים תיכוני של ענבר מ )עורך(,    בתוך . פליאוגיאוגרפיה של אזור עכו בהולוקן.  1511סיון ד,  

 [1]. 19-91, אוניברסיטת חיפה: 4.9.1511, יום העיון השלישי למורפולוגיה חופית, ישראל
, קדמוניות הגליל המערבי, קובץ מאמרים ידעיה מ )עורך(,  בתוךבהולוקן.  –. קווי חוף קדומים באזור עכו 1511סיון ד, 

.     119-119החוג האזורי לידיעת הארץ, תל אביב:    –ההוצאה לאור והמועצה המקומית מטה אשר    –משרד הבטחון  
[1 ,19] 

, ירושלים, דו"ח המכון הגיאולוגי . פליאוגיאוגרפיה של מישור החוף בגליל המערבי במשך הקוורטר.  1551סיון ד,  
 [11 ת,10, 10, 1, 1, 4ת, 1, 1, 1]ע'.  119: 51811מ"ג/
החברה השנה האחרונות וזיקתם להתיישבות האדם.    10,000-. תנאי הסובב בחוף הצפוני של ישראל ב 1001סיון ד,  

 [1]. 14, קובץ תקצירי הרצאות: 10-11.9.1001, הכנס השנתי, אילת, הגיאולוגית הישראלית
אקולוגי של סדימנטים ומיקרופאונה במדף היבשת הישראלי של הים -. ִאפיון סביבתי 1555לבין א,  -סיון ד, אלמוגי 

 [4]ע', תמונות ודיאגרמות.  ES-23-99 :10, דו"ח מנהל המחקר למדעי האדמההתיכון. משרד התשתיות הלאומיות, 
, הכנס החברה הגיאולוגית הישראלית . הסטרטיסרפיה הרביעונית של חוף הגליל המערבי.  1551סיון ד, גבירצמן ג,  

 [10]. 15-19: 1, קובץ תקצירי הרצאות, מדריך סיורים, סיור ג11-19.4.1551השנתי, עכו, 
. פרט יסף: יחידה נושאת סטרומבוסים בחוף הגליל המייצגת את האירוע 1554סיון ד, גבירצמן ג, קאופמן א, שש א,  

, קובץ תקצירי הרצאות: 11.1-1.9.1554, הכנס השנתי, נוף גינוסר, החברה הגיאולוגית הישראליתהטירני בים התיכון. 
 [1])אנגלית(.  101)עברית(,  11

, החברה הגיאולוגית הישראלית . הסטרטיגרפיה הרביעונית של חוף הגליל המערבי.  1559סיון ד, גבירצמן ג, שש א,  
 [1])אנגלית(.  111)עברית(,  91, קובץ תקצירי הרצאות: 10-11.9.1559הכנס השנתי, זכרון יעקב, 

לסה"נ( יחסית   19-11. מפלסי ים נמוכים בתקופה הצלבנית )מאות  1005סיון ד, טוקר א, שטנר א, שירמן ב, שטרן א,  
החברה למפלסים בתקופה הרומית ויחסית למפלס הים בהווה, על סמך הממצא לאורך החוף הישראלי )תקציר(.  

)אנגלית(.     111)עברית(,  90-45: 91.9-15.4.1005, חוברת תקצירים, הכנס השנתי, כפר בלום, הגיאולוגית הישראלית
[1]  

ע'   104. משרד הבריאות, המחלקה האנטימלרית:  סקר מקווי המים לטיפול האנטימלרי .  1599סליטרניק צ, יבור מ,  
 [1]ונספחים. 

. מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי לאורך חופי הים התיכון של ישראל במפרץ חיפה, גוש דן, 1005סלמון ע,  
, מוגש לוועדת ההיגוי הממשלתית להערכות GSI/34/3009, ירושלים, דו"ח  המכון הגיאולוגי אשדוד ואשקלון.  

 ת[9, 9]לרעידות אדמה בישראל. 
החברה הגיאולוגית . סיכוני רעידות אדמה במפעל נשר, מפרץ חיפה.  1001סלמון ע, זסלבסקי י, שטיבלמן ו, רוקוול ת, 

 [1])אנגלית(.  101)עברית(,  19, קובץ תקצירי הרצאות: 10-11.9.1001, הכנס השנתי, אילת, הישראלית
, קובץ החוג האזורי לידיעת מערבו של הגליל ידעיה מ, גיל א )עורכים(,    בתוך . מערות בגליל המערבי.  1511סלע י,  
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 [10]. 110-101געתון: -הארץ של המועצות האזוריות סולם צור
 –, פרסומי מטכ"ל/קצין חינוך ראשי, ענף השכלה, משרד הִבטחון  נופים ואתרים   בתוך . ראש הנקרה.  1599סלע י,  

 [10ת, 9, 1]. 119-110ההוצאה לאור, תל אביב: 
. הרכב החרסיות לאורך מדף היבשת של ישראל: תרומה מהנילוס לעומת מקורות מקומיים. 1000סנדלר ע, חרות ב,  

 [1, 4]. 11, קובץ תקצירי הרצאות: 9-9.9.1000, הכנס השנתי, מעלות, החברה הגיאולוגית הישראלית
, החוג לציביליזציות ימיות אוניברסיטת חיפה גיאוגרפיה וההיסטוריה של חופי דור בהולוקן.  -. הפליאו 1511סנה י,  

 [14, 1, 9, 4, 1]ע'.  119והמרכז ללימודי ים, עבודת מוסמך: 
 [14, 1, 9, 1]. 11-9: 1, אופקים בגיאוגרפיה. שינויים במפלס הים בחופי דור בהולוקן. 1519סנה י, קליין מ, 

 [10], ירושלים. המכון הגיאולוגינהריה.  ,IV-4גיליון  – 1:90,000. מפה גיאולוגית, 1004סנה ע, 
מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ . צורות המסה בטבלת הגידוד ובמזקף החופי של חוף הכרמל הדרומי.  1511ספרא ד,  
 [9]. 90-19, חוברת ג': ישראל

 [ 14]. 41-91, קי"ד: חדשות ארכיאולוגיות. סכר נחל תנינים. 1001סלאם ס, -עבד א
. אתרים אישיים 2.3” בתוך חלק    —  111גיליון    ,חדשות ארכיאולוגיות. סכר נחל תנינים. אתר 1004סלאם ס, עד ע, -עבד א

 [14]. בפרק המקורות“ ופרטניים
סיכומים ומחקרים   –מכמני קיסריה  איילון א, אזדרכת א )עורכים(,  בתוך  . סכר תנינים.  1011סלאם ס,  -עד ע, עבד א 

 [14]. 111 -119לזכר אמנון קלדרון, עמותת ידידי קיסריה העתיקה, תל אביב, ב':  בנושא קיסריה וסביבתה
מסמך .  1019עוזי גורדון בע"מ, דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ, ודב צביאלי תהליכים חופיים וימיים בע"מ )עורכים(,  

, משרד הפנים, מנהל התכנון. כרכים סקירה וניתוח מצב קיים –מדיניות למרחב הימי של ישראל ים תיכון. דו"ח שלב א' 
 [0]ע'.  1,019ע'; ג' )הפרקים הנושאיים המלאים(:  111ע'; ב' )אטלס מפות(:  199א' )עיקרי הממצאים והתובנות(: 

  [14ת, 19, 19, 1]. 59-19(: 15) 1, ח', קדמוניות. אמות המים של קיסריה. 1599עולמי י, פלג י, 
עיר   –אשקלון  ששון א, ספראי ז, שגיב נ )עורכים(,  בתוך  היבטים כרונולוגיים וכלכליים.    –. קנקני עזה  1001עוקד ש, 

 [11]. 190-119, המכללה האקדמית אשקלון, ארץ: לחוף ימים
גליל   בתוך . בליה של מזוט בחוף הים בתנאים טבעיים.  1555עזרא ש, פלאי א, פיינשטיין ש, באומן ד, מילוסלבסקי א,  

, קובץ תקצירי הרצאות, 11.9.1555, תיכוניים של ישראל-לחקר שולי היבשת הים 11-יום העיון הב, מרט י, )עורכים(, 
 [4]. 11-10החברה לחקר ימים ואגמים, חיפה: 

חקר והחברה ל   , האוניברסיטה העברית בירושלים . שינויים בתבליט ובהתפלגות החול בחוף מעגן מיכאל. 1594עיטם י, 
 ת[9, 9, 4, 9]ע'.  15: 1, המחלקה לאוקיאנוגרפיה פיסיקלית, חיפה, עבודת מוסמך, דו"ח ימים ואגמים

החברה הגיאולוגית עדויות משולי היבשה בצפון ישראל.    –. קווי חוף בסוף הרביעון  1519אברהם צ,  -עיטם י, בן 
 [10, 1])אנגלית(.  94)עברית(,  94, קובץ תקצירי הרצאות: 11-14.1.1511, הכנס השנתי, עין בוקק, הישראלית

גליל ב, מרט י )עורכים(, יום   בתוך . שחזור קווי החוף בפלייסטוקן המאוחר בצפון ישראל.  1515אברהם צ, -עיטם י, בן
, קובץ תקצירי הרצאות, החברה לחקר ימים 19.9.1515,  תיכוניים של ישראל -הים   לחקר שולי היבשת   1-העיון ה 

 [1]. 11-1ואגמים, חיפה: 
יפו חונכת את פרויקט איכות הסביבה הגדול ביותר -עיריית תל אביב   –פארק מדרון יפו  .  1010יפו,  -עיריית תל אביב 

בפרק “ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —) Scooper(סקופר  אתרבתוך  1.9.1010הודעה לעיתונות מיום הארץ. 

 ת[11, 11]. המקורות
 .  1019-1591. אורתופוטו: נדידת קו החוף בשנים 1019, מחלקת המדידות –יפו -עיריית תל אביב
 [11]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  — משפת ים לטיילת להט –יפו )אתר( -עיריית תל אביב

עמיר ד, שפירא ע, ניתוח סביבתי,    –  1סקירה וניתוח מצב קיים, נספח   –. תכנית מתאר לבת ים 1011עמיר ד, שפירא ע, 
 ת[11, 11]ע'.  141, אור יהודה: יועצים לתכנון סביבתי –

)קובץ(, החברה העברית לחקירת ארץ ישראל   ארץ ישראל . המרכז הסייסמי של לוד וברך החוף של יפו.  1591עמירן ד, 
 [11, 11, 1]. 199-199ועתיקותיה, ספר א': 

, החוג אוניברסיטת חיפה . מכלול הקונכיות מתל אבו הוואם בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל,  1001ענבר ב,  
 [19]ע'.  111לציביליזציות ימיות, עבודת מוסמך: 

. אוניברסיטת חיפה, אטלס חיפה והכרמל סופר א, קיפניס ג. )עורכים(,    בתוך   . משאבי המים. 1510ענבר מ, אייל א,  
 [19]. 11החברה למחקר מדעי שימושי בע"מ: 

, 1000, מחודשת  19, מהדורה  כל מקום ואתר, מדריך שלם ומקיף בתוך 151ערך: מגדל אפק, ע'  – 1000ענר ז )עדכון(, 
 [11]ע'+מפות ומפתח שמות.  999ההוצאה לאור, תל אביב, וכרטא, ירושלים:  –משרד הבטחון 

 [4]ע'.  101, חיפה, עבודת מוסמך: מכון טכנולוגי לישראל –טכניון . תכונות חוזק של אבן חול. 1515ֹעפר ד, 
בתוך  —ערן געש ע', ואתר  41, יעד: אדריכלות ותכנון סביבתי –ערן געש . נחל בצת, תכנית אב שלדית. 1005ערן געש, 

 [11] .בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”חלק 
 [11]. 111, קי"א: חדשות ארכיאולוגיות. חוף זיקים. 1000פביאן פ, גורן י, 

. מאספי נעמיות חיות ו/או קונכיותיהן באתרים ארכיאולוגיים חופיים ובקטעים נבחרים במדף היבשת 1009פוטסמן מ, 
 [4]. 19, החוג לציביליזציות ימיות, עבודת מוסמך: אוניברסיטת חיפההרדוד ובחוף הישראלי. 

, המכון הגיאולוגיאשדוד. -מחקר בים התיכון באזור רובין .1511פומרנצבלום מ, קולודני י, רוסיניול מ, גוטליב א, ניב ד, 
 [ 4] .'ע 11: 1ירושלים, המחלקה לקוורטר וגיאולוגיה רצנטית, דו"ח מס' 

 [19]. 19-11, פ"ב: חדשות ארכיאולוגיות. 1511. מכמורת 1599פורת י, 
 ת[19, 19]. 14, ע"ג: חדשות ארכיאולוגיותא'. דרום קיסריה. 1599פורת י, 
 [19ת, 1, 1]. 59-50, ח': קדמוניותב'. גני קיסרי. 1599פורת י, 
 [11]. 11-11. צ"ב: חדשות ארכיאולוגיות. תל עפר. 1511פורת י, 

http://www.hadashot-esi.org.il/reports.aspx?id=108
http://www.scooper.co.il/org/10421/
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 [19]. 110-101: 10, עתיקות. אספקת מים לקיסריה בצינורות חרס. 1550פורת י, 
  [19]*. 49-*19: 90, עתיקותזרקא(. -. המנהרה של אמת המים הגבוהה לקיסריה ברכס הכורכר )ג'יסר א1551פורת י, 
 [19]*. 14-*19: 10, עתיקותמהתקופה הביזנטית.   E). אמת המים לתל תנינים )אמה1001פורת י, 

.    111-191:  91,  עתיקות . טחנת קמח קדומה על הסכר הצפוני של 'מאגר נחל תנינים'.  1009פורת י, גנדלמן פ, ארנון י,  
[19 ,14] 

 [11]ע'.  119הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב:  קדמוניות עמק חפר,. 1519-פורת י, דר ש, אפלבאום ש, תשמ"ה
  [19]. 40-95, צ"ה: חדשות ארכיאולוגיות. אמת המים הגבוהה לקיסריה. 1550פורת י, ינקלביץ ש, 

 [19]. 41-40, צ"ה: חדשות ארכיאולוגיות. קיסריה. 1550פורת י, נאמן י, בדחי ר, 
“ . אתרים אישיים ופרטניים 2.3” בתוך חלק    —, גיליון  חדשות ארכיאולוגיות דו"ח סופי.    –. עכו אמת המים  1001פורת ל, 

 ת[ 19]. בפרק המקורות
. תיארוך של האתר הפליאוליתי בחולון בשיטת הלומינסצנסיה 1551פורת נ, הורביץ ל, צו לפ, חזן מ, סרגוסטי ע, נוי ת, 

 91)עברית(,  19, קובץ תקצירי הרצאות: 11-11.9.1551, הכנס השנתי, אילת, החברה הגיאולוגית הישראלית. ERS-וב
 [ 1])אנגלית(. 

ארוך כורכר וחמרה מפרט גבעת אולגה במצוק החופי שבשרון בשיטת  1554פורת נ, וינטל אג,   החברה .  IRSL. תֵּ
)אנגלית(.    14)עברית(,  90, קובץ תקצירי הרצאות: 11.1-1.9.1554, הכנס השנתי, נוף גינוסר, הגיאולוגית הישראלית

[1 ,1 ,5] 
 [11]ע'.  919. הוצאת מסדה ורשות שמורות הטבע, כרך ב': שמורות טבע בישראלא'. ארץ הצבי והיעל, 1511פז ע, 
 [11] .190-119)חדרה וסביבתה, פארק השרון(:  51-59חוברת אריאל, א'. נחל אלכסנדר. 1559פז ע, 
 [11]. 114-119)חדרה וסביבתה, פארק השרון(:  51-59חוברת  ,אריאלב'. החי והצומח בפארק השרון. 1559פז ע, 

בתוך   —  עכבר העירשימו כובע: מדריך החופים המלא של תל אביב.   –יפו -. רצועת חוף תל אביב1.9.1011פיאלקוב ג, 

 [11]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”חלק 
 [11]. 90-15, ק"ד: חדשות ארכיאולוגיות. תל עפר. 1551פיילשטוקר מ, 

מכון   –. בריכת מי קרור לתחנת הכח הדרומית רוטנברג, מחקר במודל סדימנטולוגי. טכניון  1519פינקלשטיין א,  
 [11]ע' ונספחים.  99: 111819, חיפה, דו"ח סופי פ"מ המכון הישראלי לחקר הנדסה ימיתטכנולוגי לישראל, 

, חיפה, מכון טכנולוגי לישראל –טכניון . מתקן לפריקת פחם בחדרה, לימוד סדימנטולוגי. 1595פינקלשטיין א, וידה מ, 
 ת[1]. 41895דו"ח המחלקה להידראוליקה פ"מ 

 [11]. 19-19, כ"ח: טבע וארץ. מצודה ערבית על חוף הים. 1511פיפאנו ש, 
, הוצאת קיבוץ פלמחים יבנה ים וסביבתה פישר מ )עורך(,  בתוך  . יבנה ים וסביבותיה בצילומי אוויר.  1551פישר מ,  

 [11]. 114-111בשיתוף עם הוצאת אריאל: 
 [11]. 11-1(: 119) 1, ל"ה, קדמוניותסיכום ביניים.  – 1555-1551. יבנה ים 1001פישר מ, 

, הוצאת יבנה, יבנה ים וסביבתן: מחקרים בארכיאולוגיה והיסטוריה של מישור חוף יהודה .  1009פישר מ )עורך(,  
 [11]ע'.  991תל אביב: אוניברסיטת 

  [11]. 111: גיליון [www.hadashot-esi.org.il]חדשות ארכיאולוגיות . יבנה, סקר מפה. 1001פישר מ, טקסל א, 
אמות המים הקדומות עמית ד, הירשפלד י, פטריך י )עורכים(,    בתוך א'. מערכת אספקת המים של קיסריה.  1515פלג י, 

 [14ת, 19. 19]. 111-119צבי, ירושלים: -, קובץ מחקרים, הוצאת יד בןישראל-בארץ
, אמות המים הקדומות בארץ ישראל עמית ד, הירשפלד י, פטריך י )עורכים(,   בתוךלדור ב'. שתי אמות מים 1515פלג י, 

 [14] .114-105צבי, ירושלים: -קובץ מחקרים, הוצאת יד בן
 [14, 19]. 91-15: 91 ,קתדרהקיסריה.  של הנמוכה האמה וסכרי המים . מאגרי1550פלג י, 

 [14]. 10, פ"ו: חדשות ארכיאולוגיות. אמת המים לדור. 1519פלג י, פורת י, 
, מגזין טבע, מורשת ונוף עבור מועדון המינויים של רשות בשביל הארץ . עיר חוף או עיר נמל? 1010פלנר ד, שרביט י, 

 [11]. 11-11: 91הטבע והגנים: גיליון 
, דו"ח החברה להגנת הטבע על מצב אגף שימור סביבה וטבע   . החברה להגנת הטבע, 1000. חופי ישראל 1000פפאי נ, 

 [0]ע'.  11חופי הים התיכון: 
של החברה להגנת הטבע ופורום ארגוני  4. דו"ח , בין הרצוי למצוי1009חופי ישראל . 1009פפאי נ, אורטל ר, טלמון י, 

 [0]ע'.  41החוף על מצב חופי הים התיכון: 
ע'.  190ע'; ב':  911, הדפסה שניה. מוסד ביאליק, ירושלים: א': תולדות ממלכת הצלבנים בארץ ישראל. 1519פראוור י, 

[11 ,11 ,19 ,14 ,19] 
 [14, 1]. 111-110, ד': קדמוניותיישוב נאוליתי ששקע בים.  –. נוה ים 1591פראוסניץ מ, ורשנר א, 

רבעון   , אקולוגיה וסביבה .  10-. שינויים בצמחיית נחל תנינים ובצת כבארה במאה ה 1559קליינהוז ש,   פרומקין ר, 
 [14ת, 19, 19]. 91-19(: 1, )4לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, 

אגודת ארכיטקטים ואינג'ינרים . פיתוח חוף תל אביב וחוף נתניה. פיתוח חופים וחופי רחצה מבחינה ימית, 1599פריד י, 
 [11]. 5: ישראליים

הסימפוזיון ענבר מ )עורך(,    בתוך . השפעה הדדית של הסחופת הליטורלית על מבנים ימיים וחופיים.  1511פריד י,  
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית -חקר ימים ואגמים-, אוניברסיטת חיפה1.9.1511, השלישי על מורפולוגיה חופית

 [19, 9]. 49-94 בטכניון, חיפה:
בתוך חלק   —מצגת  “,  15.11.1010-אסטרונומי היסטורי ל -מידע יומי ” . ארץ ישראל מהחלל, נספח ל 1010פרימרמן ד, 

  ת[1]. בפרק המקורות“ .מצגות4”
 ת[ 11]. בפרק המקורות“ . מצגות4”בתוך חלק  —, מצגת יפו-תל אביב –: צילומי אויר בארץ )ב'( 44חלק . 1011פרימרמן ד, 

עבר והווה:   –: מצב המים במעיינות ונחלים, בחינה משווה  1, דו"ח 1001. מעיינות ונחלים בישראל 1001פרלמוטר מ, 
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 [19]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —. החברה להגנת הטבע ע'. אתר 40
 [19]. 111-111)עכו ואתריה(:  19-14, קרדום. אמות המים של עכו. 1519פרנקל ר, 
קדמוניות הגליל המערבי, . בעקבות הסקר הארכיאולוגי בגליל המערבי: אמת המים ההלניסטית לעכו.  1511פרנקל ר, 

החוג האזורי לידיעת הארץ:  –ההוצאה לאור, המועצה האזורית מטה מנשה  –, הוצאת משרד הבטחון קובץ מאמרים
  ת[19, 19]. 919-911

ע' )עברית(,  191רשות העתיקות: (. 1( ומפת חניתה )1מפת אכזיב ) –סקר ארכיאולוגי של ישראל . 1559פרנקל ר, גצוב נ, 
  [11]ע' )אנגלית(.  111

עמית ד, הירשפלד י,   בתוך . אמות המים לעכו ואמות המים בנחלי הגליל המערבי.  1515פרנקל ר, גצוב נ, פרידמן ד,  
  ת[19, 19]. 51-11צבי, ירושלים: -, קובץ מחקרים, הוצאת יד בןאמות המים הקדומות בארץ ישראלפטריך י )עורכים(, 

. האגף 11.11.1511קיסריה. חוות דעת מוגשת לחברה להגנת הטבע, -. חול מנושב ברצועת החוף תל תנינים1511פרת א, 
 [0]ע'.  EG/10/83 :4דו"ח  ,המכון הגיאולוגילגיאולוגיה סביבתית, 

גינזבורג ד, בגין בז   בתוך א'. ספיקת חול מנושב באזור קיסריה על פי עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות.  1519פרת א,  
. האגודה הישראלית לחקר הרביעון, הכנס השנתי, שילוב נתונים ארכיאולוגיים וגיאולוגיים במחקר הרביעון)עורכים(, 

 [1, 0]. 11-14, ירושלים: 19.10.1519
. המכון 1519תקצירי מחקרים בשנת    –מחקר איכות הסביבה    בתוך ב'. נסיגת מצוק השרון )תקציר(.  1519פרת א,  

 [0]. 14-11הגיאולוגי: 
ע'.       45:  המכון הגיאולוגי נוף בחוף הישראלי: עבר קרוב והווה )טיוטה שלא פורסמה(.  -. תהליכים יוצרי 1519פרת א,  

[0] 
של חוף הים התיכון בין הכרמל לזיקים   1:10,000גיאומורפולוגית  -א'. תאורים מלווים למפה הגיאולוגית 1511פרת א, 

 [14, 11, 0], ירושלים. המכון הגיאולוגי)לא פורסם(. 
, הכנס השנתי, מעלות,        החברה הגיאולוגית הישראלית ב'. חוף הכרמל: מורפולוגיה ותהליכים מעצבים.  1511פרת א,  

 [14, 11, 0])אנגלית(.  59-59)עברית(,  99-99, קובץ תקצירי הרצאות: 4-9.9.1511
הכנס   , החברה הגיאולוגית הישראלית .  1551. סיכונים לאורך מצוק השרון ותוצאות ארוע נוף ים, אוגוסט  1559פרת א, 

 [5])אנגלית(.  100)עברית(,  55, קובץ תקצירי הרצאות: 19-11.9.1559השנתי, ערד, 
 [5, 9, 4, 0]ע'.  10: 5189, ירושלים, דו"ח מ"ג/המכון הגיאולוגי. סיכונים לאורך מצוק השרון. 1551פרת א, אלמגור ג, 

   10-5,  ביוספירה א'. מיפוי גיאולוגי לצורך תכנון שימושי קרקע לאורך חוף הים התיכון.  1511פרת א, בקלר נ, ניר י,  
 [11, 0]. 14-19יולי(: -)יוני

 11-של חוף הים התיכון בין הכרמל לזיקים, דו"ח ו   1:10,000ב'. המפה הגיאומורפולוגית  1511פרת א, בקלר נ, ניר י,  
אזור   –  19ִגליונות משורטטים ביד, הוכנו עבור השרות לאיכות הסביבה, משרד הפנים עבור תכנית מתאר ארצית  

 [11, 5, 0] , ירושלים.המכון הגיאולוגיהחוף )לא פורסם(. 
החברה זיקים.  -של רצועת חוף הים התיכון, קטע שקמונה   1:10,000. מפת מחשופים  1511פרת א, ניר י, בקלר נ,  

)אנגלית(.   55-51)עברית(,  99-91, קובץ תקצירי הרצאות: 4-9.9.1511, הכנס השנתי, מעלות, הגיאולוגית הישראלית
[0 ,5] 

, הפקולטה למדעי אוניברסיטת חיפה . השפעת הקמת המרינה בהרצליה על רוחב החופים בסביבתה.  1000צביאלי ד,  
 [11, 9]ע'.  101החברה והמתמטיקה, החוג לגיאוגרפיה, עבודת מוסמך: 

סדימנטולוגיים במפרץ חיפה והקשרם לתא הליטורלי של הנילוס. אוניברסיטת חיפה, החוג . תהליכים 1001צביאלי ד, 
 ת[19, 19, 14, 19, 11ת, 10, 10, 9ת, 1, 1ת, 9, 9ת, 1, 1]ע'.  111לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה, עבודת דוקטור: 

מוגשת למשרד להגנת   “ נמל הדרום ”   –/א'  181/ב/ 19. חוות דעת לתסקיר השפעה על הסביבה לתמ"א  1011צביאלי ד, 
 ת[1]ע'.  11, זכרון יעקב: תהליכים חופיים וימיים –דב צביאלי . 5.11.1011הסביבה, אגף ים וחופים, 

דב . דו"ח עבור המשרד להגנת הסביבה.  1011-1000. שינויים מורפולוגיים בסביבת נמל אשדוד בשנים 1014צביאלי ד, 
 [9]. 1015ע' )מצוטט בתוך צביאלי,  15, זכרון יעקב: תהליכים חופיים וימיים בע"מ –צביאלי 
. חוות דעת בהקשר לסיבות לסחיפת רצועת החוף החולית לאורך גדר חוות המיכלים של תש"ן בקרית 1011צביאלי ד, 

דב חיים, והמלצות לשיקום חופי הקריות והמשך הבנייה של הגדר החדשה. דו"ח עבור המשרד להגנת הסביבה.  
 [9]. 1015ע' )מצוטט בתוך צביאלי,  11, זכרון יעקב: תהליכים חופיים וימיים בע"מ –צביאלי 
. 1559-1011מזרח מפרץ חיפה בשנים  -. שינויים מורפולוגיים בפרופיל החוף החולי לאורך חופי דרום 1019צביאלי ד, 

עמ' ונספח צדודיות  1, זכרון יעקב: תהליכים חופיים וימיים בע"מ –דב צביאלי דו"ח עבור המשרד להגנת הסביבה. 
  [9](. 1015)מצוטט בתוך צביאלי, 

חורב ש, גונן א   בתוך משאב החול הימי של ישראל: מקורות, שימושים וכמויות.    –“  מתנת הנילוס . ” 1015צביאלי ד,  
, אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה 1011815הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל  )עורכים(,  

 ת[ 19, 19, 9, 1]. 901-119ימית: 
 [19]. 99-11: 91, אופקים בגיאוגרפיה. נמל עכו במפות ימיות מודרניות. 1009צביאלי ד, גלילי א, רוזן ב,  

החברה   א'. ערוצי נחלים פלייסטוקניים באזור נמל חיפה )תקציר(. 1011צביאלי ד, חזן נ, דור א, קליין מ, זך ח,  
 191-199)עברית(,    94, קובץ תקצירי הרצאות:  11-14.9.1011, הכנס השנתי, מצפה רמון,  הגיאולוגית הישראלית 

 [10])אנגלית(. 
החברה . 10.9.1011, מצגת, ערוצי נחלים פלייסטוקניים באזור נמל חיפהב'. 1011צביאלי ד, חזן נ, דור א, קליין מ, זך ח, 

. 4”בתוך חלק  —תמונות  11, קובץ תקצירי הרצאות: 11-14.9.1011, הכנס השנתי, מצפה רמון, הגיאולוגית הישראלית

 [10] .בפרק המקורות“ מצגות
מצגת,   , מודל חדש להסעת החול לאורך חופי הים התיכון של ישראל .  1019צביאלי ד, לוין א, סלדקביץ מ, קיט א,  

 [9]. בפרק המקורות“ . מצגות4”בתוך חלק  — המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בטכניון. 91.9.1019
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עתמודד, עלון .  1551-1111א'. השינויים במיקום קו החוף של מפרץ חיפה בשנים  1004צביאלי ד, קיט א, קליין מ,  
 [10, 1, 1]. 91-91: 11, אגודת המודדים המוסמכים בישראל

ב'. כמויות החול הנילוטי שהורבדו במפרץ חיפה בהולוקן ומשמעותם בהבנת תהליכי 1004צביאלי ד, קיט א, קליין מ, 
, קובץ 1.1.1004, הכנס השנתי הראשון,  העמותה הישראלית לחקר הימים ההסעה של החולות לאורך חופי ישראל.  

 [10, 9ת, 1, 1]. 90אילן, רמת גן: -תקצירי הרצאות, אוניברסיטת בר
ההשפעה של הקמת נמל חיפה על השינויים המורפולוגיים  –. שלא ייגמרו החול והים 1001צביאלי ד, קיט א, קליין מ, 

 [10, 9, 1, 1]. 90-11: 11, מים וסביבהבקו החוף לאורך חופי מפרץ חיפה. 
א'. השפעת מבנים ימיים בעיר עזה על רוחב וצורת החופים בסביבתם: היבטים מורפולוגיים 1001צביאלי ד, קליין מ,  

 [9, 1]. 99-11: 94, אופקים בגיאוגרפיהופוליטיים. 
:        99,  אופקים בגיאוגרפיה .  1000-1511ב'. קצב נסיגת צוק החוף באזור בית ינאי בשנים  1001צביאלי ד, קליין מ,  

109-59 .[1 ,9 ,5 ,11] 
. מיפוי באמצעות תצלומי אוויר של השינויים החופיים שחלו בעקבות בניית המרינה 1551צביאלי ד, קליין מ, פלד א,  

האגודה   –המרכז למיפוי ישראל    –אוניברסיטת חיפה  , קובץ מאמרים,  GIS/LISפלד א )עורך(,    בתוך בהרצליה.  
 [11, 9]. 99-41, חיפה: 90.1.1551. יום עיון, הכרטוגרפית הישראלית

, ממצאים ראשונים להשפעת סערות גלים נדירות 10-118181001. סערת  1001צביאלי ד, קליין מ, רוזן דס, שרביט י,  
לחקר   19-יום העיון ה גליל ב, מרט י )עורכים(,  בתוך בעוצמתן על עיצוב מורפולוגיית החוף הים תיכוני של ישראל.  

 99-94)עברית(,  91-15, קובץ תקצירי הרצאות, אוניברסיטת חיפה: 11.9.1001ישראל,  תיכוניים של-שולי היבשת הים
 [1])אנגלית(. 

 [1]ע'.  199, ירושלים, עבודת דוקטור: האוניברסיטה העברית. דינמיקה של דיונות אורכיות. 1599צוער ח, 
 ת[9, 9]. 15-19, כ"ו: מדע. חוליות ומנגנוני פעולתן. 1511צוער ח, 
 –“  ארץ , ” סיני אריה י, הראל מ )עורכים(,  -גבירצמן ג, שמואלי א, גרדיס י, בית בתוך  . חולות צפון סיני.  1519צוער ח, 

ההוצאה לאור, תל אביב: א' )גיאוגרפיה   –מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב, משרד הִבטחון  
 [1, 1, 9, 4, 1]. 191 -149פיסית(: 

. הרקע הגיאומורפולוגי והאקלימי ליצירת והתפתחות חוליות במישור החוף של ישראל בעבר ובהווה. 1001צוער ח,  
, קובץ תקצירי 11.9.1001, לחקר שולי היבשת הים תיכוניים של ישראל 19-יום העיון הגליל ב, מרט י )עורכים(,  בתוך

 [1]. 91-99הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים ואוניברסיטת חיפה, חיפה: 
אופקים . השפעת המצוק החופי על חדירת חול איאולי למישור החוף הדרומי של ישראל.  1550צוער ח, בלומברג ד,  

 [1ת, 9, 9, 4]. 111-199: 91, בגיאוגרפיה
 [11, 1]. 11-99: 15, נקרות צוריםמפעל ניקוז מהתקופה הביזנטית.  –. מנהרת הרצליה 1559צוק צ, איילון א, 

.         בפרק המקורות “  . אתרים אישיים ופרטניים 2.3” בתוך חלק    —.  צלול   נחלי ישראל: נחל נעמן ונחל חילזון. אתר   –צלול  
 ת[19, 19]

ואתר   91, גיליון  טבע הדברים, החברה לחקר האדם והסובב . חולות ניצנים: סופן של הדיונות?  1551צפון ז, רן א,  
בפרק “  . אתרים אישיים ופרטניים 2.3” בתוך חלק    —  המרכז לטכנולוגיה חינוכית   –הספריה הוירטואלית של מט"ח  

 [11]. המקורות

. אתרים אישיים 2.3” בתוך חלק    —צפונט  . אתר  9.9.1009. מבט גיאוגרפי, מדעי והיסטורי על נחל נעמן,  1009צפונט,  

 [19]. בפרק המקורות“ ופרטניים
 [11]. 105-101)חדרה וסביבתה, פארק השרון(:  51-59חוברת  ,אריאלא'. פארק השרון. 1559קאופשטיין ע, 
 [11]. 100-151)חדרה וסביבתה, פארק השרון(:  51-59חוברת  ,אריאלב'. פארק נחל חדרה. 1559קאופשטיין ע, 

. קדמור מהנדסים בע"מ, רמת 1מהדורה  —מכשול ימי, דו"ח יציבות דורבן  –. שעון חול 1011קדמור מהנדסים בע"מ, 
 [11]ע'.  44גן: 

מבט ועוד מבט על ארץ ישראל, תצלומי אוויר מימי מלחמת העולם הראשונה (. 1559 –)הדפסה שמינית  1551קדר בז, 
ע'.                            195ההוצאה לאור, תל אביב:    –צבי ומשרד הבטחון  -. הוצאת יד יצחק בן מול תצלומים בני זמננו 

 ת[ 19ת, 14ת, 19ת, 11ת, 1, 1ת, 1]
, הפקולטה להנדסה מכון טכנולוגי לישראל –טכניון עכו.  –. מפה גיאוטכנית 1515קומורניק ע, דנקמפ ש, איזנשטיין ב, 

 [10]ע'.  11בנאית והמבדקה לדרכים וקרקע, חיפה: 
 [1, 1]. 11-15: 14, הנדסה ואדריכלותא'. חקירת קרקע בנמל אשדוד. 1511קומורניק ע, רורליך ו, 

, מכון טכנולוגי לישראל   –טכניון  ב'. מפת הנדסת קרקע של נמל אשדוד )דו"ח סופי(.  1511קומורניק ע, רורליך ו,  
 [1, 1]ע', מפות וחתכים.  CV-185 :4הפקולטה להנדסה בנאית והמבדקה לדרכים וקרקע, חיפה, דו"ח 

, המחלקה ללימודי ארץ אילן -אוניברסיטת בר . היבטים כלכליים בהקמת סבסטוס, נמלה של קיסריה.  1009קוסט י,  
 [19]ע'.  101ישראל וארכיאולוגיה, עבודת מוסמך: 

מכמני איילון א, אזדרכת א )עורכים(,  בתוך   התשומות של בניית סבסטוס, נמלו של הורדוס בקיסריה.  א'.1011קוסט י, 
 [19]. 104-159מוגשים בהוקרה ליוסף פורת, תל אביב, א':  סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה –קיסריה 

איילון א, אזדרכת א   פורת י, בתוך   המניעים להקמת סבסטוס )נמל קיסריה( והמקורות הכספיים לה  ב'. 1011קוסט י,  
אמנון קלדרון, עמותת ידידי קיסריה   לזכר סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה    –מכמני קיסריה  )עורכים(,  

 [19]. 144-119העתיקה, תל אביב, ב': 
, הפקולטה למדעי הרוח, המחלקה גוריון בנגב -אוניברסיטת בן . מורפודינמיקה של חוף הרצליה.  1551קופליק א,  

 [9]ע'.  99לגיאוגרפיה, באר שבע, עבודת מוסמך: 
הכרמל. עבודת סמינריון, הוגשה לד"ר מ' קליין, -. הגיאומורפולוגיה והסדימנטולוגיה של חוף ראש 1511קורן נ,  

 [14](. 1001ע' )לא פורסם(. )מצוטט בתוך צביאלי,  49, החוג לגיאוגרפיה: אוניברסיטת חיפה
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ֶצִסיָּה של חולות השרון. 1551קותיאל פ, דנגור ה, מוזס ח, לוי ש,  . מקומם ותפקידם של קרומים ביוגניים בתהליך הסּוקְּ
 [1]. 94-14: 4, וסביבה אקולוגיה
ב'(: -, כ"ח, )א' ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה . על אספקת המים לקיסרי ושדותיה.  1514קידר י, זיו י, 
  ת[19, 19]. 119-111

א'. שינוי המשטר הסדימנטולוגי: השינויים הבתימטריים הצפויים להתפתח בתחום המורחב של התכנית 1010קיט א, 
הרחבת מסוף הנדסת סביבה ותשתית,    –  DHV-גיאולוגיה וסביבה ו   –אדמה  בתוך  אחרי הקמת מסוף נמל הדרום.  

פרק     ( מוגש לחברת נמלי ישראל )חנ"י(, 11.11.1011)טיוטה,    תסקיר השפעה על הסביבה   –צפוני, נמל אשדוד  
 [ 11ת, 1, 1]ע'.  9: 4.9.1
ב'. שינוי משטר הגלים בתחום התכנית המורחב: זרמים חזקים באזור התכנית הצפויים להתפתח כתוצאה 1010קיט א, 

 –הרחבת מסוף צפוני, נמל אשדוד  הנדסת סביבה ותשתית,    –  DHV-גיאולוגיה וסביבה ו   –אדמה  בתוך  מביצועה.  
 ת[1]ע'.  9: 4.1.1.4( מוגש לחברת נמלי ישראל )חנ"י(, פרק 11.11.1011)טיוטה,  תסקיר השפעה על הסביבה
תיכוני: יישום באמצעות -. דירוג מידת הסיכון לנסיגה מוגברת לאורך צוק החוף הים 1001קלבו ר, אילני ש, זילברמן ע, 

 [5]ע'.  GSI/37/3006 :99, ירושלים, דו"ח המכון הגיאולוגי. (GIS)כלי ממ"ג 
. תולדותיה של אשדוד ים )בעקבות סקר ארכיאולוגי(. חומר רקע לכנס נמלים עתיקים באזור 1511קלונר ע, ברמן א,  
  [11]. 19-14: המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוציתהמרכז והדרום, 

אטלס חיפה סופר א, קיפניס ג. )עורכים(,    בתוך . התקופות הכנעניות הקדומה והתיכונה.  1510קלונר א, עולמי י,  
 [10, 1, 1]. 99-94. אוניברסיטת חיפה, החברה למחקר מדעי שימושי בע"מ: והכרמל

לחקר שולי  1-יום העיון הגליל ב, מרט י )עורכים(,  בתוך. יצירת והעלמות של דלתא בפתח נחל אל עריש. 1554קליין מ, 
.      19-14, קובץ תקצירי הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים, חיפה:  1559, אפריל  תיכוניים של ישראל -היבשת הים 

[9 ,1 ,1] 
 [19]. 41-91: 90, אופקים בגיאוגרפיה. מפעל נחלי מנשה וטיבוע הדיונות. 1001קליין מ, בצ'קו ע, 

. תהליכי הסעה בחופי הרצליה: בחינה באמצעות סדימנט צבוע צבע 1001קליין מ, צביאלי ד, קיט א, שטיינמן ב,  
, קובץ תקצירי הרצאות, האוניברסיטה 1.1.1001 , הכנס השנתי,האגודה הגיאוגרפית הישראליתפלואורסנטי )תקציר(. 

 [11]. 109-109העברית בירושלים, המחלקה לגיאוגרפיה: 
. תוצאות ראשונות של ניטור הסעת סדימנט חולי באזור 1001קליין מ, צביאלי ד, קיט א, שטיינמן ב, אראל א, צינדר א, 

לחקר שולי היבשת       14-יום העיון ה גליל ב, מרט י )עורכים(,    בתוך מרינת הרצליה, הצבוע בחומר פלואורסצנטי.  
, קובץ תקצירי הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים ואוניברסיטת חיפה, חיפה: 11.9.1001, תיכוניים של ישראל-הים

 [11]ע'.  9
מערב ישראל )מישור החוף ומדף היבשת -. המפה הסטרוקטורלית של גג חבורת יהודה בצפון 1511קלנג א, גבירצמן ג, 

, קובץ תקצירי 4-9.9.1511, הכנס השנתי, מעלות,  החברה הגיאולוגית הישראלית של הגליל, המפרץ והכרמל(.  
 [1])אנגלית(.  10-95)עברית(,  10-95הרצאות: 

קואופרטיב להספקת חול  –קבוצת חול דו"ח שהוכן עבור “. סמיר”. חוות דעת בעניין כרית זיפזיף בחוף 1511קלפמן י, 
 [9](. 1591באומן,  בתוך. )מצוטט בחיפה ובסביבתה בע"מ

.     110-199:  1, כרך מוקדש לזלמן ליף,  ארץ ישראל . סקר ארכיאולוגי לאורך שפתו הדרומית של הירקון.  1599קפלן י, 
[1] 

. מסדה, תל יפו )מהימים הקדומים ביותר עד התקופה הערבית(-הארכיאולוגיה ההיסטורית של תל אביב. 1595קפלן י, 
 [11, 1]ע'.  111אביב: 
המדור לידיעת הארץ . מעוזו של ימני באשדוד. חומר רקע לכנס נמלים עתיקים באזור המרכז והדרום,  1511קפלן י,  

  [11]. 19-19: בתנועה הקיבוצית
האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות גלבוע א, אבירם י )עורכים(,  -שטרן א, לוינזון בתוך . יפו 1551קפלן י, 

:            1ההוצאה לאור וכרטא ירושלים,    –, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הבטחון  בארץ ישראל 
951-911 .[11] 

 99, רמת גן, המחלקה לגיאוגרפיה, עבודת מוסמך: אוניברסיטת בר אילן. סטרטיגרפיה של הרביעון בשרון. 1554קצב א, 
 [1]ע'. 

החברה הגיאולוגית . משמעותם של רכסי הכורכר בשרון )מישור החוף המרכזי, ישראל(.  1554קצב א, גבירצמן ג,  
 [1])אנגלית(.  91)עברית(,  11, קובץ תקצירי הרצאות: 11.1-1.9.1554, הכנס השנתי, נוף גינוסר, הישראלית

“ . אתרים אישיים ופרטניים 2.3”בתוך חלק  —. תחנת הכוח אורות רבין תוסב לעבודה בגז במקום פחם 1.1.1011 קצוביץ' ג,

 [19]. בפרק המקורות
, חיפה, דו"ח פנימי:  אגף הספנות והנמלים . מבנים ימיים, רשימת המבנים הקיימים. משרד התחבורה,  1511קרבצקי א, 

 [11]ע'.  1
ידיעות החברה לחקירת ארץ . התנאים הפיסייוגרפיים של השרון והשפעתם על התפתחותו היישובית.  1595קרמון י,  

 [4]. 19-1ד'(: -, כ"ג, )ג'ישראל ועתיקותיה
צבע מהטבע, על צבעים טבעיים בעת שורק ח, איילון א )עורכים(, בתוך . תעשיית הארגמן בעת העתיקה. 1559קרמון נ, 

 [9]. 59-10. מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב: העתיקה
 [19, 9, 1]. 199-191: 19, קתדרה. עוד על הרס אמת המים של קיסריה. 1511קרני ח, 

מזרח הים התיכון בעזרת -תקופתית של תנועת סדימנטים לאורך דרום -. אנליזה רב1551קרניאלי א, גיטלסון א, מאיו מ, 
)סיכום מחקרים   ES/23/93, דו"ח  מנהל המחקר למדעי האדמה חישה מרחוק )תקציר(. משרד האנרגיה והתשתית,  

 [1, 9]. 19(: 1551שנתי 
תיכוני של ישראל. -. השפעת בוצה משופעלת על הקרקעית וחי המצע במדף היבשת הים 1000קרס נ, גליל ב, חרות ב,  
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, קובץ תקצירי 1.1.1000, תיכוניים של ישראל-לחקר שולי היבשת הים 11-יום העיון הגליל ב, מרט י )עורכים(,  בתוך
 [1]. 11הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים ואוניברסיטת חיפה, חיפה: 

מחקר מקדים, מצגת: אגף  –. השפעת הזרמת רכז התפלה על הסביבה הימית 1010קרס נ, דרומי ד, יעקובי י, סטמבלר נ, 
. 4” בתוך חלק    —  19.9.1010,  צלול   , אתר הטבע והגנים   רשות וחטיבת הטבע ב המשרד להגנת הסביבה  ים וחופים,  

 [11]. בפרק המקורות“ מצגות
, המחלקה לגיאולוגיה, עבודת האוניברסיטה העברית בירושלים מערבי.  -. הגיאולוגיה של הכרמל הצפוני 1591קרץ י,  

 [1]ע'.  11מוסמך: 
התחנה לחקר אדומים בשרון ובשפלה. הסוכנות היהודית לארץ ישראל,  -. קרקעות החול החומים 1590רביקוביץ ש,  

 [1])אנגלית(.  11-1)עברית(,  95-1, רחובות, קונטרס נ"ה: החקלאות
. הוצאת ספרים על שם יל מגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים: מדריך ומפה של קרקעות ישראל. 1515רביקוביץ ש, 

 [1]ע'.  110
, כתבים אדומים לאורך חוף הים התיכון מחולות נודדים.  -. התהוות קרקעות חול חומים 1599רביקוביץ ש, רמתי ב,  

 [1]. 91-15רבעון המכון הלאומי והאוניברסיטאי לחקלאות, ז': 
 [14]. 5-1: 4-9, במצולות ים. תל חרייס, עקבות כלקוליתיות ופרסיות בים. 1519רבן א, 
דפים למורי דרך, משרד התעשיה, המסחר והתיירות, המרכז למידע  ישראלי,-נמלי החוף הארץ בתוך. דור. 1599רבן א, 

 [14, 9]. 90-19ושרות מאמרים: 
, אטלס חיפה והכרמל סופר א, קיפניס ג )עורכים(,    בתוך ימיים בחוף הכרמל.  -. אתרים ארכיאולוגיים תת 1510רבן א,  

 [1]. 99-91אוניברסיטת חיפה, החברה למחקר מדעי שימושי בע"מ, חיפה: 
 [19, 1]. 141-141)עכו ואתריה(:  19-14, קרדוםא'. נמל עכו. 1519רבן א, 
“ ארץ , ” אגן הים התיכון קרמון י, שמואלי א, הורוביץ י )עורכים(,   בתוךב'. הנמלים הקדומים בים התיכון. 1519רבן א, 

ההוצאה לאור, תל  –מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית, משרד הבטחון  –
 ת[11, 11, 19, 14, 11, 11ת, 1, 1]. 149-111אביב: 

, הוצאת ספרים ספר זאב וילנאי שילר א )עורך(,  בתוך  ג'. הנמלים הקדומים של ארץ ישראל בימי המקרא.  1519רבן א, 
  [19, 14, 11, 11, 1]. 199-141אריאל, ירושלים, ב': 

יוסף בן מתתיהו, היסטוריון של רפופורט א )עורך(, בתוך ד'. יוסף בן מתתיהו והנמל ההרודיאני של קיסריה 1519רבן א. 
             [19]. 114-119צבי, ירושלים: -, הוצאת יד יצחק בןבתקופה ההלניסטית והרומית: קובץ מחקרים ארץ ישראל

החברה הגיאולוגית א'. עדויות ארכיאולוגיות למפלסי ים קדומים בחופה הים תיכוני של ישראל.  1511רבן א,  
 [1])אנגלית(.  109-101)עברית(,  51-15, קובץ תקצירי הרצאות: 4-9.9.1511, הכנס השנתי, מעלות, הישראלית

קובץ ,  קדמוניות הגליל המערבי ידעיה מ )עורך(, בתוך ב'. מתקנים חצובים לאורך חופו של הגליל המערבי. 1511רבן א, 
החוג האזורי לידיעת הארץ, תל אביב:    –ההוצאה לאור והמועצה המקומית מטה אשר    –, משרד הבטחון  מאמרים 
194-105 .[1 ,9 ,1 ,10 ,11 ] 

ההוצאה   –, משרד הבטחון  קדמוניות הגליל המערבי, קובץ מאמרים ידעיה מ )עורך(,    בתוך ג'. נמלי עכו.  1511רבן א,  
 [19]. 154-110החוג האזורי לידיעת הארץ, תל אביב:  –לאור והמועצה המקומית מטה אשר 

 [14ת, 1]. 11-11(: 4-9, כ', )קדמוניותבדור. “ גויי הים”. נמלם של 1519רבן א, 
יום גליל ב, מרט י )עורכים(,    בתוך א'. שימוש מובנה בתהליכים חופיים לבניין הנמל ההרודיאני בקיסריה.  1515רבן א, 

, קובץ תקצירי הרצאות, החברה לחקר ימים ואגמים, חיפה:    תיכוניים של ישראל-שולי היבשת הים לחקר 1-העיון ה
91-91 .[9] 

 [19]. 11-19, צ"ד: חדשות ארכיאולוגיותב'. תל אבו הוואם. 1515רבן א, 
האנציקלופדיה החדשה לחפירות גלבוע א, אבירם י )עורכים(,  -שטרן א, לוינזון בתוך ים  -א'. קיסריה 1551רבן, א.  

הוצאה לאור וכרטא,  –. הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון ארכיאולוגיות בארץ ישראל
  [19]. 1951-1919: 4ירושלים, 

האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ גלבוע א )עורכים(, -שטרן א, לוינזון בתוךב'. עכו ים. 1551רבן א, 
ההוצאה לאור וכרטא, ירושלים,                 –. הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון  ישראל 

9 :1140-1199 .[19] 
 ת[14, 14]. 901-450, כ"ה )ספר יוסף אבירם(: ארץ ישראל. הנמל הפניקי וכפר הדייגים הקדום בעתלית. 1551רבן א, 
. מעגנים ונמלים בחופי הארץ בתקופת הברונזה. כתב עת לעתיקות ארץ ישראל וארצות המקרא, ירושלים, 1551רבן א, 

 [11]. 101-50(: 111) 1ל"א, חוברת 
ספר עזריה  –נופי ארץ ישראל ברקאי ג, שילר א )עורכים(, בתוך . נמלי ארץ ישראל והשפעתם על קו החוף. 1000רבן א, 
, מבחר מאמרים על טבע, נוף וידיעת הארץ, הוצאת ספרים אריאל, ירושלים, והחברה להגנת הטבע, תל אביב:  אלון

 [19, 14, 19, 11ת, 1]. 109-59
 ת[19, 19]. 11-1(: 119, ל"ז, )קדמוניות. תולדות נמליה של קיסריה. 1004רבן א, 
סיכומים   –מכמני קיסריה  איילון א, אזדרכת א )עורכים(,    פורת י, בתוך  . תולדות נמליה של קיסריה.  1011רבן א,  

 [19]. 111-99לזכר אמנון קלדרון, עמותת ידידי קיסריה העתיקה, תל אביב, ב':  ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה
. 'על חוף הים הביזנטי אין עיר יפה ממנה ...', קיסריה הביזנטית בתקופה האסלאמית הקדומה 1001רבן א, ארנון י,  

  [19]. 101-199: 119, קתדרהומתקני המים שלה. 
 [19]. 19, פ"ז: חדשות ארכיאולוגיותקווי חוף קדומים.  –. תל אבו הוואם 1519רבן א, גלנטי י, 

 [19]. 41-49, צ"ז: חדשות ארכיאולוגיות. 1550 –. קיסריה 1551רבן א, הולום ק, 
. מחקר ארכיאולוגי ימי בקיסריה, עדויות לשינויים במפלס שרידי 1591כספא י, אדלר א, סיוון א, קפלן ג,  -א, טור  רבן

עבור   1891, מחקר יישומי  החברה ליישום והמרכז ללימודי ים   –אוניברסיטת חיפה  דו"ח סופי.    –מבנים קדומים  
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 [19, 1]ע'.  19ר )תחנת כוח גרעינית(, חברת חשמל לישראל: "הנהלת פרויקט תג
 [14]. 94-99, צ"ג: חדשות ארכיאולוגיות. דור, המפרץ הצפוני. 1515רווה ק, 

  [14] .99, ק': חדשות ארכיאולוגיות. חוף דור. 1559רווה ק, קינגסלי שא, 
 [14] .19-11ק"ב: -, ק"אחדשות ארכיאולוגיות. דור תחתית. 1554רווה ק, קינגסלי שא, 

מכון טכנולוגי   –שלב א', דו"ח סופי. טכניון    –. הערכה ויעוץ על תפעול מסוף הפחם בנמל אשדוד צפון  1519רוזן דס, 
 ת[1]ע'.  19: 110819, דו"ח פ"מ המכון הישראלי לחקר הנדסה ימיתלישראל, חיפה, 

רור של תחנת הכוח רוטנברג על 1515רוזן דס,  . חוות דעת בנוגע ליעילות פתרון הגנת שובר הגלים הראשי של ברכת הקֵּ
מכון   –ימי אל שובר הגלים הראשי, ולשם הבטחת יציבותו. טכניון  -ידי מרבד אבנים כנגד התקדמות הקניון התת 

 [9]שרטוטים.  41-ע' ו 11: 199815, דו"ח פ"מ המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית טכנולוגי לישראל, חיפה,
שדות ים, הוגשה לחברת -טווח בקטע החוף חדרה -. חוות דעת בנוגע לתהליכים סדימנטולוגיים ארוכי 1550רוזן דס,  

, דו"ח            המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית מכון טכנולוגי לישראל, חיפה,    –החשמל )לא פורסמה(. טכניון  
 [19, 9]ע'.  91: 141850פ"מ 

, 11.11.1000, יום עיון, 1000-1555מחקר ופיתוח במרכז למיפוי ישראל, א'. מועדי ים בהקשר למיפוי ימי. 1000רוזן דס, 
 ת[9, 9]ע'.  1אולמי רסיטל, תל אביב: 

ִהתכנות להקמת איים מלאכותיים מול -בדיקת קדם –ב'. המצב הסביבתי והסדימנטולוגי של חופי ישראל 1000רוזן דס, 
אגף ים וחופים:          –, המשרד לאיכות הסביבה  ים וחופים אדלר א, באום ד, פיין מ )עורכים(,  בתוך  חופי ישראל.  

 ת[9]. 199-190
גליל ב,   בתוך . אפיון המשטר הסדימנטולוגי ואומדן ההשפעות הסדימנטולוגיות של הרחבת נמל חיפה.  1001רוזן דס, 

, קובץ תקצירי הרצאות, 11.9.1001,  תיכוניים של ישראל -לחקר שולי היבשת הים   19-יום העיון ה מרט י )עורכים(,  
 [1]. 49-41החברה לחקר ימים ואגמים ואוניברסיטת חיפה, חיפה: 

פפאי נ )עורך(, חופי   בתוך . שינויי מפלס הים ובחינת ההשלכות על מצב חופי הים התיכון של ישראל.  1004רוזן דס,  
. , עליית מפלס הים 9החברה להגנת הטבע ופורום ארגוני החוף על מצב חופי הים התיכון, דו"ח  , דו"ח 1004ישראל 

 [19, 9]. 11-11מוגש לשרה לאיכות הסביבה: 
, הנדסה חופית, נמלית, ים חוף רוזן מהנדסים יועצים. מחקר סדימנטולוגי לפיתוח חוף אתרים בתל אביב. 1014רוזן ד"ס, 

 [11, 9]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —ימית וסביבתית 
 [19]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  — 1005. אמות עכו, עדכון 1001רוזן ע, 

יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף תכנית שיקום נחל הנעמן,    בתוך . היבטים הידרולוגיים וניקוז.  9.  1001רוזנטל מ,  
 [19]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —. המשרד להגנת הסביבה . אתר49-91: מ"בע

, מכון טכנולוגי לישראל   –הטכניון  . משטר הזרמים על מדף היבשת של ישראל בעונת החורף.  1559רוזנטראוב צ,  
 [9]ע'.  141הפקולטה להנדסה אזרחית, חיפה, עבודת דוקטור: 

 [11]. 99-91, צ"ז: חדשות ארכיאולוגיות. 1550 –. אפולוניה 1551רול י, 
סיכומים ומחקרים בנושא  –מכמני קיסריה איילון א, אזדרכת א )עורכים(, בתוך . הדרכים הרומיות לקיסריה. 1011רול י, 

 [19]. 111-119מוגשים בהוקרה ליוסף פורת, עמותת ידידי קיסריה העתיקה, תל אביב, א':  קיסריה וסביבתה
 [11]. 119-191(: 4, כ"ד, )טבע וארץארסוף: עיר נמל בדרום השרון. -. אפולוניה1511רול י, איילון א, 
 [11]. 111-110: תל אביב. אפולוניה ודרום השרון, דגם של עיר החוף והעורף היישובי שלה. 1515רול י, איילון א, 

, האוניברסיטה העברית בירושלים . מחקר פליאומגנטי וניתוח מערכות השבירה בגליל, צפון ישראל.  1514רון ח,  
 [1]ע'.  101המחלקה לגיאולוגיה, עבודת דוקטור: 

סטרטיגרפיה של חתך הקרקעות בבתרונות רוחמה: גיל חדש לממצאי הפליאולית' -. מגנטו 1001רון ח, גבירצמן ג,  
 109, קובץ תקצירי הרצאות:  11-11.9.1551, הכנס השנתי, אילת,  החברה הגיאולוגית הישראלית הקדום באתר.  

 [1])אנגלית(.  59)עברית(, 
ידיעות בחקירת ארץ ישראל . החלוקה הפיסיוגרפית של הרצועה המערבית בחוף הכרמל הדרומי.  1511רון צ,  

 [14, 4]. 40-91ב'(: -, ירושלים: כ"ב, )א'ועתיקותיה
ֶור מ )עורכים(:  בתוך. הרס המתלול החופי בנתניה ונסיגתו. 1511רון צ,  רָּ . הוצאת עם עובד, תל ספר נתניה   שמואלי א, ּבְּ

 [11, 5]. 19-49אביב: 
קובץ מחקרים בגיאוגרפיה  –מרחבים . תהליכי גלישות ושיעורי הנסיגה של המצוק החופי בגבעת עליה, יפו. 1515רון צ, 

 [11, 5, 1] .141-114: 9, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה, חוברת של ארץ ישראל והמזרח התיכון
, הכנס השנתי, רמת האגודה הגיאוגרפית הישראלית. השתנות שפת הים של הרצליה בעקבות בניית המרינה. 1551רון צ, 

 [11, 9]. 119-111חנוכה תשנ"ז: “, יד אבנר”השרון, 
. הוצאת המועצה האזורית חוף הכרמל, מהדורה שניה מורחבת ומתוקנת:   מדריך למבקר במערות הכרמל. 1591רונן א, 

 [1]ע'.  14
, הוצאת הקיבוץ המאוחד קובץ הרצאות –חוף וים . חוף הים הצפוני של ארץ ישראל במחקר הפרהיסטורי. 1591רונן א, 

 [1] .91-91והמדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית: 
. כרונולוגיה של מישור החוף המרכזי והצפוני של ישראל )תקציר(1001רונן א, בוניגק ו, נבר א, צצקין א, לאוחין סא,  

)אנגלית(.  51)עברית(,  51, קובץ תקצירי הרצאות: 10-11.9.1001, הכנס השנתי, אילת, החברה הגיאולוגית הישראלית
[1]  

.  10-99(:  194, מ', ) קדמוניות . אתרים מוסטריים בחוף הכרמל.  1009רונן א, הורביץ לק, גלילי א, צביאלי ד, מיניס הק, 
 ת[1, 1]

 [11, 1]. 91-49(: 1-1, י"ד, )קדמוניות. מבנה של צדפים ליד אשקלון. 1511רונן א, זמר א, 
, בין ירקון לכרמל   –השרון    דגני א, גרוסמן ד, שמואלי א )עורכים(, בתוך  . הפרהיסטוריה בשרון. 1550רונן א, למדן מ, 
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 ת[1, 1]. 110-145ההוצאה לאור, תל אביב:  –משרד הבטחון “, ארץ”
. הוצאת האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת עתלית, סקר ארכיאולוגי של ישראל   . 1.  1591רונן א, עולמי י,  

 [14, 1, 1]ע'.  14ירושלים: 
(:      49-41, י"ב, ) קדמוניות . חפירות באתר ציידים מתקופת האבן הקדומה במחצבת עברון.  1595רונן א, פראוסניץ מ,  

91- 99 .[10] 
החברה הגיאולוגית מזרח חיפה ועמק זבולון.  -. חרסיות הולוקניות של צפון 1551רורליך ו, ויסמן ג, קומורניק ע,  

 [10])אנגלית(.  14-19)עברית(,  190-115, קובץ תקצירי הרצאות: 11-19.4.1551, הכנס השנתי, עכו, הישראלית
 [19]. 151-115)חדרה וסביבתה, פארק השרון(:  51-59, חוברת אריאל. נחל חדרה וסביבתו. 1559רותם מ, 
ארוך בשיטות הלומינסצנסיה.  1551ריטה מ,   אוניברסיטת        . סטרטיגרפיה של מצוק חוף השרון, סביבות השקעה ותֵּ

 ת[5, 5, 1, 4, 1]ע'.  99, המחלקה לגיאוגרפיה, רמת גן, עבודת מוסמך: אילן-בר
. סטרטיגרפיה של מצוק חוף השרון: סביבות השקעה ותיארוך בשיטת הלומינסצנסיה 1559ריטה מ, פורת נ, גבירצמן ג, 

 19-11, קובץ תקצירי הרצאות:  19-19.4.1559, הכנס השנתי, כפר גלעדי,  החברה הגיאולוגית הישראלית )תקציר(.  
 [5, 1])אנגלית(.  59-51)עברית(, 

, עבודת בירושלים   האוניברסיטה העברית . נדידת החולות והיווצרות אדמת החול האדומה בארץ ישראל.  1545רים מ, 
 [1]ע'.  94דוקטור: 

   –, חדשות מדע וסביבה  הארץ . חוקרים מזהירים: שיקום המצוק עלול ליצור מחסור בחופים.  14.11.1011רינת צ,  
http://www.Haaretz.co.il/news/sciences/.pre4mium-1.3169951 ]7[ 

 [11]ע'.  191. האוניברסיטה הפתוחה, רעננה: מכורש עד אלכסנדר, תולדות ישראל בשלטון פרס. 1004רפפורט א, 
“ חוף כאן ” חוף הים חוזר לציבור: הסתיימו העבודות לפינוי    –. הודעת הדוברת  15.9.1019,  רשות מקרקעי ישראל 

 http://land.gov.il/PR_MSG/Pages/kiryat_haim_19052015.aspx [9] —שבקרית חיים 
. הוצאת קיבוץ פלמחים יבנה ים וסביבתהפישר מ )עורך(, בתוך . ההיסטוריה והארכיאולוגיה של יבנה ים. 1551שדה א, 

 [11]. 91-19בשיתוף עם הוצאת אריאל: 
איליט במשקעי חמרה וכורכר במצוק חוף -. יחסים כמותיים של קאוליניט ומונטמורילוניט 1515שובאל ש, ארז צ,  

, 1-9.4.1515, הכנס השנתי, רמות,  החברה הגיאולוגית הישראליתאקלים בפלייסטוקן העליון. -השרון כביטוי לפליאו
 [1, 4])אנגלית(.  191)עברית(,  114קובץ תקצירי הרצאות: 

 [19]ע'.  401, דביר הוצאה לאור, תל אביב: תולדות עכו. 1550שור נ, 
, הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת חיפה גבעת אולגה. -. תהליכים גיאומורפיים במצוק החוף מכמורת1559שורץ י, 

 [5]ע'.  50והמתימטיקה, החוג לגיאוגרפיה, עבודת מוסמך: 
: 90,  אופקים בגיאוגרפיה גבעת אולגה.  -. תהליכים גיאומורפיים במצוק החוף מכמורת 1555שורץ י, ענבר מ, גוליק א, 

11-9 .[5] 
 [19]. 11-15: 11, מורשת דרך. שמורת עין אפק. 1000שורקי ר, 

 [19]. 91-99, י"ח: טבע וארץ. ייבוש ביצת כבארה. 159981591שורר י, 
בפרק “  . אתרים אישיים ופרטניים 2.3” בתוך חלק    —  19.11.1519,  מעריב או שיקולים כלכליים,    –. חזון  1519שורר ע,  

 [19]. המקורות
אילת( בשנים             -קצא"א )חברת קו צינור הנפט אשקלון -. מיפוי קו החוף באזור תחנת רוטנברג 1551שושני מ,  

, דו"ח מוגש למחלקת הסביבה, חברת 10.11.1551, המחלקה לגיאוגרפיה, רמת גן, אילן-אוניברסיטת בר. 1515-1591
 [11, 9]ע'.  19החשמל לישראל: 

:   תל אביב שלי ששוחזרה בנמל יפו תהפוך לאטרקציה תיירותית.    F-55, נקודת הגובה הלאומית  91.1.1011שחורי א,  
  ת[11, 11]. בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”בתוך חלק  —ע'  11

. אתרים אישיים 2.3” בתוך חלק    —  10.5.1599,  דבר הכרח. עתון    –. גלויות מחיפה: חופי רחצה עממיים  1599שחורי ש, 

  [14]. בפרק המקורות“ ופרטניים

ע'   9ג':  1, ירושלים, דו"ח מ/ המכון הגיאולוגי . הערות למוצגי הכורים )דו"ח מוגש לועדת הזיפזיף(.  1519שחר י,  
 [10, 9]ונספחים. 

. מסמך מדיניות בנושא התמוטטות המצוק החופי, בחינת ההיבטים של הנדסת חופים, ניתוח חלופות 1001שטדלר ל,  
לאונרדו שטדלר הנדסת חופים ונמלים מצוק החוף,  –להגנה ותכניות חילוץ, מוגש לוועדה להיגוי לבחינת פתרון קבע 

בתוך לשם ר )עורך אחראי( וניר א )עורכת התסקיר(, תסקיר השפעה על הסביבה עבור עיריית נתניה:  1. נספח בע"מ
. 194-1:  10-9מקטע סירונית ארגמן, חלק ו', נספחים    –, שימור מצוקי חוף נתניה שלב א'  401-0199910תכנית מס' 

 [14ת, 19, 19ת, 11, 11ת, 11, 11ת, 5, 5, ת, 99] .בפרק המקורות“ . אתרים אישיים ופרטניים2.3”גם בתוך חלק  —
, הפקולטה אוניברסיטת חיפה . שינויים מורפולוגיים בחופי קיסריה באלפיים השנים האחרונות.  1011שטיינברג ג,  

  ת[19, 19, 9]ע'.  54למדעי הטבע, החוג לציוויליזציות ימיות, עבודת מוסמך: 
 [9]ע'.  991. הוצאת קריית ספר בע"מ, ירושלים: גיאומורפולוגיה. 1590שטנר י,  

, משרד השיכון ועדת הזיפזיף   דו"ח   בתוך   4. קביעת שינויים בקו החוף על פי תצלומי אוויר )נספח  1519שטרים הל,  
 [14, 9]ע'.  9והפיתוח(: 

  [14, 11]. 114-110(: 9) 9, ב', קדמוניות. ארץ ישראל בתקופה הפרסית. 1515שטרן א, 
 [14]. 110-109, י"ד: קדמוניות. דור ההלניסטית. 1511שטרן א, 
 [14]. 195-199, י"ט: ארץ ישראל. חומות דור, 1519שטרן א, 
פניקית לחוף הכרמל. מוסד ביאליק, -, עשר שנות חפירה בעיר נמל ישראלית דור המושלת בימים א'.  1551שטרן א,  
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אתר רשות ה עתיקות, מנהל שימור לשימור מורשת התרבות שוני(: שימור ראשוני.  -. תל כודאדי )תל א1009חנתייב י, 
 http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?site_id=7&subject_id=11 [11] — בישראל

 —. אתר רשות העתיקות טל א, פאנטלקין א. המצודה מתקופת הברזל בתל כודאדי
       http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=408&id=877 [11] 

 — [11]מקורות, קישורים, ממצאים ארכיאולוגיים ואתרים בסביבה  –יבנה ים לאורך התקופות 

https://www.facebook.com/notes/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%
99%D7%9F-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%91%D7%A4%
D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%9D-%D7%
94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/457540484313251/ 

, מכון החברה להגנת הטבע סקר משאבי טבע ונוף.    –דור  -. חוף הכרמל: נוה ים 1551להב ח, אלון ט, לוין נ, עוז ל,  
  —ע'  91דש"א )דמותה של ארץ(: 

           http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/S_Hof_Neve-Yam_dor6980.pdf [14] 
 — Mynet(. אתר 4.1.1010. עשור של זיהום ושיקום )1010לרמן א, 

         http://www.mynet.co.il/articles/1,7340,L-3829106,00.html [19 ]ת 

ההוצאה   –, משרד הבטחון  דרך ארץ, אבן חרס ואדם זהרוני ע )עורכת(,    בתוך . פלשתים על גדות הירקון.  1551מזר ע, 
 http://mikranet.cet.ac.il/pages/item/asp?item=2914 [11] — 909-151לאור, מהדורה שניה: 

 — 111, ִגליון חדשות ארכיאולוגיות. תל עפר, דו"ח סופי. 1014מאסרווה מ, 
]12[  http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=8515  

/http://www.amalnet.k12.il/meida/water  —עמלנט  חברת המים הלאומית, מפעל נחל שקמה. אתר    –מקורות  

maamar.asp?cur=2151&lv=cc&main_id=401&code_name=A_maim0195 [11] 
 —ע'  19. רשות נחל הקישון, 1011דו"ח מסכם לשנת  –. רשות נחל הקישון 1011נסים ש, גוטמן ג )עורכים(, 

  http://kishon.org.il/wp-content/uploads/2015/05/2011.pdf [19 ] 
 — , חדרהכאן נעיםמפחיתת זיהום.  4-. תחנת הכוח חדרה, הופעלה הארובה ה91.9.1019נעים מ, 

 http://kanisrael.co.il/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%97%
D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%94%
D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94-%

D7%94/  [19] 

צבי, גליון כ"ה:                                           -, הוצאת יד יצחק בןמול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל-עת. ארמון על הים. 1000נצר א, 
 

 — הספריה הטכנולוגית של מטח )המרכז לטכנולוגיה חינוכית((, ואתר 190) 4
                      http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4097 [19] 

 — 111גליון  ,חדשות ארכיאולוגיות. סכר נחל תנינים. 1004סלאם ס, עד ע, -עבד א
       http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=11&mag_id=108 [14] 

יפו חונכת את פרויקט איכות הסביבה הגדול ביותר -עיריית תל אביב   –פארק מדרון יפו  .  1010יפו,  -עיריית תל אביב 
 Scooper( — www.scooper.co.il/pr/1006667/ [11](סקופר  אתרבתוך  1.9.1010הודעה לעיתונות מיום הארץ. 

-http://tel-aviv.millenium.org.il/NR/exeres/819895CD-BF5D-4468 — משפת ים לטיילת להט –יפו -עיריית תל אביב 

A28D-7AAF315BB6D5,frameless.htm?NRMODE=Published [11] 
  —ערן געש ע', ואתר  41, יעד: אדריכלות ותכנון סביבתי –ערן געש . נחל בצת, תכנית אב שלדית. 1005ערן געש, 
                www.erangaash.com/ [11] 
 — 111, גיליון חדשות ארכיאולוגיותדו"ח סופי.  –. עכו אמת המים 1001פורת ל, 

         http://www.hadashot-esi.org.ilqreport_detail.aspx?id=359&mag_id=111  [19 ]ת 
       — עכבר העירשימו כובע: מדריך החופים המלא של תל אביב.  –יפו -. רצועת חוף תל אביב1.9.1011פיאלקוב ג, 

       http://www.mouse.co.il/kids/articles/1.3154390             [
11 ] 

עבר והווה,   –: מצב המים במעיינות ונחלים, בחינה משווה  1, דו"ח 1001. מעיינות ונחלים בישראל 1001פרלמוטר מ, 
 http://www.teva.org.il/ [19] —ע'  40: החברה להגנת הטבע

 תhttp://www.zalul.org.il [19 ,19]/ —נחלי ישראל: נחל נעמן ונחל חילזון  –צלול, עמותה לאיכות הסביבה 
ואתר   91, ִגליון  טבע הדברים, החברה לחקר האדם והסובב . חולות ניצנים: סופן של הדיונות?  1551צפון ז, רן א,  

 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4023 [11] — הספריה הוירטואלית של מט"ח )המרכז לטכנולוגיה חינוכית(

 — צפונט. אתר 9.9.1009. מבט גיאוגרפי, מדעי והיסטורי על נחל נעמן, 1009צפונט, 
                http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/tzafon/Tzafonet/ [19] 

 —. תחנת הכוח אורות רבין תוסב לעבודה בגז במקום פחם 1.1.1011 קצוביץ' ג,
          http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000669303  [19] 

, הנדסה חופית, נמלית, ים חוף רוזן מהנדסים יועצים. מחקר סדימנטולוגי לפיתוח חוף אתרים בתל אביב. 1014רוזן ד"ס, 
  —ימית וסביבתית 

http://seashorerosen.com/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%
A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A1%D7%
93%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%9C%D7%A4%
D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%95%D7%A3-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%

D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%9C/ [12] 

http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?site_id=7&subject_id=11
http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/S_Hof_Neve-Yam_dor6980.pdf
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item/asp?item=2914
http://www.hadashot-esi.org.il/reports.aspx?id=108
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=11&mag_id=108
http://www.scooper.co.il/org/10421/
http://www.scooper.co.il/pr/1006667/
http://www.teva.org.il/
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4023
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/tzafon/Tzafonet/
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 https://sites.google.com/site/amotisrael/home/acoaqua [19]אתר  — 1005. אמות עכו, עדכון 1001רוזן ע, 

יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף תכנית שיקום נחל הנעמן,    בתוך . היבטים הידרולוגיים וניקוז.  9.  1001רוזנטל מ,  
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“ חוף כאן ” חוף הים חוזר לציבור: הסתיימו העבודות לפינוי    –. הודעת הדוברת  15.9.1019,  רשות מקרקעי ישראל 
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 — 19.11.1519, מעריבאו שיקולים כלכליים,  –. חזון 19.11.1519שורר ע, 
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=HAtkHZpInAoBAEA1nVeOLUBaorRsd 
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page=31&rtl=true [13]  
   11: תל אביב שליששוחזרה בנמל יפו תהפוך לאטרקציה תיירותית.  F-55, נקודת הגובה הלאומית 91.1.1011שחורי א, 

 & http://www.mytelaviv.co.il/index.php?l    a n g p a g e = h e b & d I r = s I t e & p a g e = a r t I c l e s —ע'  

op=item&cs=3307&mode=print   [11 ,11]ת  
. מסמך מדיניות בנושא התמוטטות המצוק החופי, בחינת ההיבטים של הנדסת חופים, ניתוח חלופות 1001שטדלר ל,  

לאונרדו שטדלר הנדסת חופים מצוק החוף,    –להגנה ותכניות חילוץ, מוגש לוועדה להיגוי לבחינת פתרון קבע  
בתוך לשם ר )עורך אחראי( וניר א )עורכת התסקיר(, תסקיר השפעה על הסביבה עבור עיריית  1. נספח ונמלים בע"מ
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  . מצגות4 
 Haifa3Comp. 10-ועד מחצית המאה ה 15-מסע בזמן ובמרחב על פני ההיסטוריה של חיפה מסוף המאה ה. 1001אדלר ד, 

 תDan Adler [adan777@gmail.com[ [19] —מצגת( )
 ת[ 19] .. סיור בחיפה )בהדרכת מאיר שקל( )מצגת(1011איתיאל א, 

כנס   –)מצגת(  האם אנחנו יודעים מספיק?    –השפעות אפשריות של התפלת מי ים על הסביבה הימית  .  1010יהל ר,  
 תwww.slideshare.net/Zalul/ss-4136146 [11] —, עמותת צלול, טכניון, מכון טכנולוגי 1010התפלה, אפריל 

 [11] 19.9.1010)מצגת(. אתר צלול, מיתוסים מול מציאות  –השפעות של רכז התפלה על הסביבה הימית . 1010כהן י, 
  , י ג  ר ו 1מ 0 0 ה  .  1 י ר ס י ק ל  ש ם  י מ ה ת  ו מ (  א ת ג צ מ (—  h t t p : / / w w w . g o o g l e . c o . i l / u r l ?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjACahUKEwjmpoX42I7GAhWCF9sKHbe1AJU&url=http%
3 A % 2 F % 2 F w w w . d a a t . a c . i l % 2 F d a a t % 2 F k t a v _ e t % 2 F i m a g e s %

2Fcesarea.pps&ei=qTF9VaauAYKv7Aa364KoCQ&usg=AFQjCNF_j2wyw64vjp_pYUgXV5KPehfecg [19 ,14ת ]ת 
  , י ג  ר ו 1מ 0 1 ך  .  9 ל מ ה ס  ו ד ר ו ו   –ה ל ע ו פ ו ש  י א (    ה ת ג צ מ (—  h t t p : / / w w w . g o o g l e . c o . i l / u r l ?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD8QFjAEahUKEwj1uLKk2o7GAhUSStsKHSgaBqc&url=http%
3 A % 2 F % 2 F w w w . h a e m e k . y i f a t . k 1 2 . i l % 2 F 0 % 2 F D 1 5 %

2Fherod.pps&ei=EjN9VfXnHJKU7QaotJi4Cg&usg=AFQjCNHaHZQl03y49fGbTluUCQW2DoJ0pw [1 ]ת 
  ת[1])מצגת(. “ 15.11.1010-אסטרונומי היסטורי ל-מידע יומי”נספח ל –ארץ ישראל מהחלל . 1010פרימרמן ד, 
 ת[11])מצגת(. יפו -תל אביב –: צילומי אויר בארץ )ב'( 44חלק . 1011פרימרמן ד, 

(. 10.9.1011)מצגת,  ערוצי נחלים פלייסטוקניים באזור נמל חיפה  ב'.  1011צביאלי ד, חזן נ, דור א, קליין מ, זך ח,  
 [10]תמונות.  11, קובץ תקצירי הרצאות: 11-14.9.1011החברה הגיאולוגית הישראלית, הכנס השנתי, מצפה רמון, 

)מצגת, מודל חדש להסעת החול לאורך חופי הים התיכון של ישראל  .  1019צביאלי ד, לוין א, סלדקביץ מ, קיט א,  
 [9](. המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בטכניון. 91.9.1019

)מצגת(, אגף השפעת הזרמת רכז התפלה על הסביבה הימית, מחקר מקדים . 1010קרס נ, דרומי ד, יעקובי י, סטמבלר נ, 
 [11]. 19.9.1010ים וחופים, המשרד להגנת הסביבה וחטיבת הטבע ברשות הטבע והגנים, אתר צלול, 
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