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  תקציר

אורכו עקיבא מפריד בין הכרמל המורם בצפון למישור החוף המשתפל בדרום. -העתק אור

 400הסטה האנכית עליו באזור קיסריה מגיעה לכדי כשה ק"מ, 30 -כשל ההעתק הוא הכולל 

ניתוח מ' והיא דועכת למזרח וגדלה כלפי הים העמוק במערב. מטרות עבודה זו היו 

העתק, והערכת האפשרות לקיומה של העתקה הורך ההיסטוריה הגיאולוגית הצעירה לא

  פעילה לאורכו.

שלבי ההתרוממות של הכרמל, מצפון להעתק אור עקיבא, שוחזרו באמצעות מיפוי 

 . גיל ההתרוממות הצעירה של הכרמל שוחזרמורפוסטרטיגרפי של משטחי גידוע עתיקים

סדימנטים שהצטברו ושל ה ,הערכה מחודשת של גיל המתלול המערבי של הכרמלבאמצעות 

עקיבא, , מצפון להעתק אור עקיבא. פאזות הפעילות לאורך העתק אור במישור חוף הכרמל

שלבי ההשתפלות של צפון מישור החוף ומבנה קיסריה שמדרום להעתק, נלמדו כן ו

הה שבוצע על ידי המכון הגיאופיסי, באמצעות פענוח של סקר סייסמי מפורט בהפרדה גבו

קידוחי נפט. האפשרות לפעילות צעירה ולהעתקה פעילה קיים בהידע מתוך הסתייעות ב

מעל ההעתק, שהורבד עקיבא נבחנה ע"י לימוד של החתך הפלייסטוקני -לאורך העתק אור

  קידוחי מים רדודים וקידוחים סטרוקטורלים עמוקים.אמצעות עבודות קודמות ונתונים מב

המיוקן. הים גידד  במהלךהכרמל ורמות מנשה התרוממו כבלוק אחד מעל פני הים נמצא ש

הכרמל  ישהקיפו את רכס ,את הרכס המתרומם ויצר את משטחי הגידוע של השפלה הגבוהה

 למרגלות ,שנמשכו מצפון מערב לדרום מזרח ,פאחם, ואת משטחי השפלה הנמוכה-ואום אל

 ,גידוד ימי נוסף של שולי הכרמל ורמות מנשההרכס המתרומם. בתחילת הפליוקן התרחש 

  עד לאזור קו החוף הנוכחי. מערבהאז התמשך של השפלה הנמוכה  עכשמשטח הגידו

לאחר מכן, במהלך הפליוקן והפלייסטוקן המוקדם, התרחשה לראשונה תנועה אנכית 

רומם מצפון מכך כשהכרמל הת עקיבא. תנועה זו נגרמה-ציאלית משני עברי העתק אורדיפרנ

השתפלות צפון מישור החוף התרחשה פון מישור החוף השתפל מדרום לו. להעתק, בעוד שצ

תוך קימוט ויצירה של הסינקלינה הקטנה של  ק מהטיה של רמות מנשה לדרום מערב,כחל

הנשענת על ההעתק. יצירת הסינקלינה ניתקה את מבנה קיסריה שמדרום לה  ,עקיבא-אור

טקטוני -חתך סינ ה. במהלך התפתחות הסינקלינה הצטבר בתוכשמצפונה לוק הכרמלמב

  עבה של תצורת יפו הפליוקנית.

לוותה  ,בפליוקן המאוחר ובפליסטוקן המוקדם אור עקיבא, מצפון להעתק ,התרוממות הכרמל

כל . לאורך החזית המערבית של הכרמל שיצרו משטחי גידוע נרחבים ,בהצפות של הים

, שהורמו יחד עם הגבוהים והקדומים יותר המשטחיםאת  הומחק הגידדחדשה הצפה 



 

. כך נוצר בהדרגה המתלול המערבי של הכרמל, עליו נותרו קודם לאותה הצפה הכרמל

, בצורת טרסות גידוד, המייצגות והמורמים השרידים המזרחיים של משטחי הגידוד הקדומים

את עמדת קווי החוף של כל הצפה. התרוממות הכרמל ומישור החוף שלו הסתיימה כנראה 

אלף  900-400ת הפלייסטוקן התיכון, בפרק הזמן שבין בסוף הפלייסטוקן המוקדם עד תחיל

ע"י אירועי גידוד חוזרים ונשנים  ,משטח הגידוע של חוף הכרמל נוצר בפרק זמן זה .שנה

במפלסי ים נמוכים. משטח גידוע זה השתרע גם מדרום להעתק  וגדע את חלקה העליון של 

עקיבא ואת ראש מבנה קיסריה. פאזה של השתפלות צפון מישור -אור תצורת יפו בסינקלינת

מ', התרחשה לאחר יצירת משטח גידוד זה. ההשתפלות לוותה  70 -החוף, בשיעור של כ

בהצטברות סדימנטים של חבורת כורכר על גבי הבלוק המשתפל, בעוד שעל גבי הבלוק 

  שמצפון להעתק נמשכו תהליכי הגידוד.

איאולים של חבורת כורכר החלו להצטבר לראשונה במישור חוף הכרמל סדינמטים ימיים ו

(לפני כ  MIS11קרחונית - שמצפון להעתק ככל הנראה החל מההצפה של התקופה הבין

שנה). סדימנטים אלו, שהורבדו גם מדרום להעתק, שקעו בשתי פאזות של  400,000

החל מסוף תקופת הקרח סדימנטציה שהסתיימו כל אחת באירוע חשיפה ויצירת קרקעות. 

MIS6 קעות לאורךשנה) התפתחו רכסי כורכר עם שכבות ביניים של קר 160,000 - (לפני כ 

עקיבא ולכן תוחמות את גיל -יחידות אלו לא הועתקו ע"י העתק אורמערב מישור החוף. 

  הפעילות האחרון שלו ביבשה.
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  מבוא .1

עקיבא מפריד בין רכס הכרמל ומישור חוף הכרמל מצפון לבין מישור החוף -העתק אור

כיוון . )1.1(תרשים  , ונמשך מערבה אל מדף היבשתוהמבנה הקבור של קיסריה מדרום

 .בים מ"ק 20 -כוביבשה ק"מ   10 -מהם כ ,מ"ק 30 - כ מערב ואורכו-ההעתק הוא מזרח

; 1970גבירצמן, ( מ' 1000 - כ ערבה עד לשיעור שלגדלה מ על ההעתקאנכית הההסטה 

Neev et al., 1978 ;Gelberman and Bruner, 1990 ;Fleischer and Gafsou, 2003 ;

Steinberg et al., 2010 ;Gvirtzman et al., 2011.( המוטיבציה למחקר של העתק אור -

בעתיד על גבי מדף הסיכונים הסייסמיים למתקני גז שיוקמו  ערכתעקיבא היא הצורך בה

 .1: ) ועל גבי היבשה בקרבת ההעתק. מכאן נגזרו מטרות המחקר, שהן13/9היבשת (תמ"א 

אפשרות . בדיקת ה2 עקיבא, ו-ניתוח ההיסטוריה הגיאולוגית הצעירה לאורך העתק אור

לרכס דרומי עקיבא מהווה גבול - העתק אורש מאחר. לאורכוקיומה של העתקה פעילה ל

 בלוק הכרמל והעתק אור עקיבא ולכןר הדוק בין ההיסטוריה הטקטונית של קיים קש ,הכרמל

  .הכרמל וסביבותיוהתעורר הצורך להרחיב את המחקר אל 

ובונה את הקצה הצפון  שדרת ההר של מרכז ישראלשל חלק רציף רכס הכרמל מהווה 

לול תחום ממערב ע"י מתבנוי מסלעים מגיל קרטיקון ורכס ה. )1.1(תרשים  מערבי שלה

ט ביניהם, שלמרגלותיו מתמשך מישור חוף הכרמל. למרות ההבדל המורפולוגי הבול ,בולט

, כשעובי הסדימנטים הפלייסטוקניים של הכרמל טקטוניהלבלוק  ךשיי מישור חוף הכרמל

לעומת . )1970מיכלסון, ( את הסלעים הקרטיקוניים הוא עשרות מטרים בודדיםשם המכסים 

הם  ,להעתק הכרמל מצפון הקישוןועמק  ,עקיבא-להעתק אור זאת, מישור החוף מדרום

. בעובי של מאות מטריםשצברו חתך ניאוגני ופלייסטוקני  כלפי מערב, בלוקים משתפלים

 משני עבריו ביחס לבלוקים המשתפלים ומישור החוף שלו של בלוק הכרמל ההתרוממות

מהפרובינציה המרכזית שדרת ההר את ו ים אותוהמנתק ,אלה שני העתקים ע"י התאפשרה

 ),Zilberman et al., 2010( עמק יזרעאל, ועמק זבולון בצפון הגליל התחתון, הטקטונית של

  .)Steinberg et al., 2010 ;Gvirtzman et al., 2011(דרום בהמשתפל וף חוממישור ה

לאורך  הניאוגניתמאז תחילת הפעילות  לפיה ,עבודה להנחתמערך המבנים הזה הוביל 

 הכרמל – שנעים במגמות הפוכותבלוקים ל חופשי בין שימש כגבו הוא עקיבא- אור העתק

הבלוקים אחד מתנועה מוחלטת של . לכן, המשתפל מדרום ומישור החוף המתרומם מצפון

ניתן  .לאורך ההעתק תתבטא בהסטהו תהווה גם תנועה יחסית ביחס לבלוק השני האלו

לא רק ביחס למרחב שמדרומו, אלא גם תנועת ההתרוממות של הכרמל התרחשה לשער ש

גם  השתקףל עשויהכרמל ומישור חוף הכרמל התרוממות הביחס למרחב שמצפונו. לפיכך, 

  לו. שמצפון הקישון לבלוק ביחסהסטה אנכית לאורך העתק הכרמל ב
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אזור העבודה, על רקע ב ים ראשייםימפת מיקום ומבנים גיאולוג: 1.1תרשים 

). קווים אדומים Sneh et al., 1998(מתוך 1:200,000מפה גיאולוגית בקנ"מ 

  )Fleischer and Gafsou, 2003(מתוך  מייצגים העתקים
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בחנו באופן מפורט את  הבנת שלבי הפעילות לאורך העתק אור עקיבא,לפיכך, לצורך 

מישור החוף ומבנה קיסריה בדרום, מכללי יותר את כל המרחב שמשתרע אופן וב ההעתק

  .בצפון דרך הכרמל ומישור החוף שלו, ועד לעמק הקישון

-פני שטח מורמים וחשופים, תת –המחקר משלב מספר מרחבים בעלי מאפיינים שונים אזור 

את לבחון על מנת הקרקע העמוק (מאות מטרים). - תתוהקרקע הרדוד (עשרות מטרים) 

  יישמנו שיטת מחקר שונה עבור כל מרחב: כל מרחב עבודה,השלכות הנובעות מ

מיפוי מורפוסטרטיגרפי של  שוחזרו באמצעותשל הכרמל  הניאוגנייםשלבי ההתרוממות . 1

משטחים אלו נוצרו כמשטחי . )2011, בהמשך לעבודתו של משיח (משטחי גידוע בכרמל

את שיעור  בקירוב ן יצירתם, ולכן רומם הנוכחי משקףגידוד, שהיו בגובה מפלס הים בזמ

משטחי הגידוע בכרמל לא נמצאו רוב מאחר שעל  תרוממות שלהם מאז יצירתם.הה

נשמרו שם , המיפוי הורחב דרומה אל רמות מנשה, גילםסדימנטים שמאפשרים לזהות את 

- של העתק אור היחס בין משטחי הגידוע לחלקו המזרחי שאפשרו בדיקתסדימנטים נאוגניים 

  עקיבא.

. שלבי הפעילות הקדומים יותר של העתק אור עקיבא נבחנו באמצעות סקר סייסמי מפורט 2

בהפרדה גבוהה שבוצע על ידי המכון הגיאופיסי לאורך רצועת החוף שבין קיסריה לכפר 

 זרקא, בניצב לתוואי ההעתק. לקו הסייסמי הזה חובר ע"י המכון הגיאופיסי קו נוסף–א-ג'יסר

(שנעשה בעבר עבור חברת החשמל) המשתרע דרומה עד למבנה של קיסריה. באמצעות 

הקווים האלו ניתן היה לזהות את מיקום ההעתק ולפענח את שלבי הפעילות הטקטונית 

הגיאופיסים בחתכים הסייסמים לקידוחי נפט וקידוחים  חזיריםלאורכו באמצעות קשירת המ

   סטורקטורליים.

 נבחנו ע"י לימוד של עקיבא-לאורך העתק אור להעתקה פעילהו צעירהאפשרות לפעילות . 3

החתך הפלייסטוקני הרדוד מצפון מישור החוף, דרך מישור חוף הכרמל, ועד לעמק הקישון. 

החתך נבדק באמצעות עבודות קודמות ונתונים של קידוחי מים רדודים וקידוחים 

ורכר וגג חבורת סקיה (תצורת יפו) סטרוקטורלים עמוקים. קידוחים אלה חדרו את חבורת כ

מאחר  .משני עברי תוואי ההעתקואפשרו לברר האם יש שינויים בעובי ובאופי הסדימנטים 

שרוב החתך של חבורת כורכר בנוי ממסלע דומה של אבני חול, ניסינו לזהות סמנים 

ם ברציפותמורפולוגיים ופדולוגיים היכולים לעזור בחלוקת החתך ולאתר מעוותים או הפרעות 

  להצביע על פעילות טקטונית. ובכך

בכל אחד הממצאים שיטות העבודה ו יוצג הרקע הגיאולוגי והגיאומורפולוגי ויתוארו בהמשך

  מכיווני המחקר שנבדקו בעבודה זו.
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  )2.1(תרשים  וגיאומורפולוגי רקע גיאולוגי  .2

צמוד להעתק אור  מערב.- הוא מזרח עקיבא-העתק אורכיוונו של  :ביבשה מערך המבנים

-עקיבא, היוצר מבנה נמוך סטרוקטורלית. העתק אור-מתמשך גרבן אור ,עקיבא מדרום

המבנים בין שרשרת מבנים מצפון ומדרום לו.  יםמפרידעקיבא הצמוד לו - עקיבא וגרבן אור

קבורים מתחת לכיסוי  שהם, אלא שמדרום ממשיכים בקו ישר את המבנים שמצפון להעתק

  צעיר.

 רכבמו מקמרבנוי , העקיבא הוא רכס הכרמל-מצפון להעתק אורביותר לט המבנה הבו

נמצא מישור חוף הכרמל,  לרכס הכרמלנמצא קער מנשה. ממערב  זה לקמרושבור. מזרחה 

מעברו הדרומי של ההעתק, נמצא קער חדרה  ,הכרמלהטקטוני של בלוק חלק מההמהווה 

לכרמל, והקצה הצפוני  הניצב מול קיסריה מבנה, מנשהרמות קער המהווה את המשכו של 

  מישור חוף הכרמל. להניצב מול ובהמשך של מישור החוף 

העתק ה .בשם העתק בנימינה העתק זה מכונה במקומות שונים גם :עקיבא-העתק אור

מערב -ה את מישור החוף בכוון כללי מזרחמהווה גבול צפוני למערכת העתקים החוצ

 - מהם כ ,מ"ק 30 -אורך ההעתק הוא כ). Fleischer and Gafsou, 2003; 1970(גבירצמן, 

  .)Gvirtzman et al., 2011( מ בים"ק 20 - כוביבשה ק"מ   10

 -) ו2007גיא וחובריו, -מ' באזור החוף (בן 700מגיעה לכדי  לאורך ההעתקאנכית הההסטה 

יים ניתוח של קוים סיסמ). Steinberg et al., 2010(מ' מערבה יותר, במדף היבשת  1000

עד שהוא מסתיים ככל  כלפי מערבההעתק דועכת  לאורךבים העלה שההסטה האנכית 

 ).;Steinberg et al., 2010הנראה במפגש עם המערכת העתקה של שולי מדף היבשה (

. עם כעשרה ק"מ מקו החוף ההעתק קטן והוא דועך לאורךשיעור ההעתקה מזרחה, ביבשה, 

ההעתק וחוצה את קמר אום רחה בהמשך לתוואי זאת, קיימת מערכת העתקים הנמשכת מז

 שכן. הקשר הסטרוקטורלי בין מערכת זאת להעתק אור עקיבא אינו ברור, פאחם-אל

אך מאחר שהם מסודרים טוריית הפעילות לאורכם אינה זהה (כפי שיוצג להלן בעבודה), היס

  ברצף לינארי יתכן שניתן לראות בהם מערכת סטרוקטורלית רציפה.

) במיוקן המאוחר Steinberg et al. )2010עקיבא נוצר ופעל לדעתם של -העתק אור

מצאו שההעתק פעל ) Gvirtzman et al., )2011גם  .ני.יופעילותו נפסקה לפני האירוע המס

רק אחרי המיוקן התיכון, ואולי גם אחרי המיוקן המאוחר, ושפעילותו נפסקה במהלך הפליוקן, 

צביע על התעבות ה) 1970מיכלסון (סיס החתך הפליוקני. עוד לפני יצירת משטח הגידוע בב

ימי לפציאס  להעתקהחתך הפליסטוקני מדרום להעתק ועל שינוי מפאציאס יבשתי מצפון 

    .לו, אך לא התייחס למשמעות הטקטונית של שינויים אלו מדרום
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: מפת המבנים באזור הכרמל ורמות מנשה, על רקע מפה 2.1תרשים 

). Fleischer and Gafsou, 2003סטרוקטורלית של גג חבורת יהודה (מתוך 

  יצגים פלקסורות.קווים אדומים רציפים מייצגים העתקים, קווים מקווקווים מי
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  עקיבא:-גרבן אור

 ),Neev )1978לדעת טורלית. נמצא מבנה נמוך סטרוק עקיבא-של העתק אור מצידו הדרומי

גבירצמן . לעומת זאת, הנו גרבן ,המפריד בין מבנה קיסריה להעתק אור עקיבא זה, מבנה

נקלינה הנשענת בצפון על העתק ) רואים במבנה זה סי2011(  .Gvirtzman et al-ו )1970(

בנה הראו שבשקע הסטרוקטורלי שבין מ) 9, תרשים Gvirtzman et al. )2011 עקיבא.-אור

קיסריה להעתק אור עקיבא מונח חתך עבה של תצורת יפו ישירות על חבורת הר הצופים. 

עוד לפני שקיעת תצורת הם העריכו שיחסים אלו רומזים על כך שמבנה זה החל להתפתח 

שהתמלאה בסדימנטים וימית שהתנקזה מערבה -תתתעלה  מבטאהעבה שלה ושהחתך  ,יפו

  של תצורת יפו.

  : והעתק טירלי נשהקער מקער חדרה, 

-ובהמשכו הישיר דרומה, מעבר לתוואי של העתק אור ,קער מנשהממזרח לכרמל נמצא 

, ומקורות 2012נטוי לכיוון דרום מערב. דפני ( ציר שני הקערים עקיבא, נמצא קער חדרה.

שם) ציטט עבודות קודמות שסברו שהמעבר בין הכרמל לרמות מנשה הוא בכפיפה, בשילוב 

) 2012נכית מועטה או במספר העתקים בעלי זריקה מועטה כל אחד. דפני (עם העתקה א

מ' לפחות  300-400הראה שהפרש הגובה הסטרוקטורלי משני עברי מעבר זה הוא של 

במפה . העתק טירלי אשנקר והעריך שהמעבר מתרחש באמצעות העתק יחיד

ד בין הכרמל מפריהמסומן העתק  )Fleischer and Gafsou  )2003הסטרוקטורלית של

עקיבא, נמצאת סדרה של -לרמות מנשה, כשבהמשכו דרומה, מעבר לתוואי של העתק אור

  העתקים המפרידים בין קער חדרה למבנה קיסריה.

נשמר חתך צעיר של חבורת השפלה וחבורת עבדת וכן סלעים מתצורת סקיה  בקער מנשה

קער  .Buchbinder et al., 2005) ;1955(ארד, אוקן מאוחר, אוליגוקן ומיוקן תיכון ימגיל א

 Gvirtzman( רכת ההעתקים של אור עקיבאמע ע"י שמדרום חדרהמנשה מופרד מסינקלינת 

et al., 2011.( נשמר חתך מגיל איאוקן מאוחר ועד מיוקן מאוחר  בתוך סינקלינת חדרה

בי ). עוGvirtzman et al., 2005מ' ( 300מיוקן הוא כ -כאשר עובי החתך מגיל אוליגוקן

מ' בלבד  40 -50החתך המקביל מצפון להעתק באזור בית ראש ברמות מנשה, הוא כ 

)Buchbinder et al., 2005.(  

  הכרמל:

Zilberman et al. )2010 ( מרכז שדרת ההר של חלק בלתי נפרד משהכרמל מהווה  טענו

ל הראו שבלוק הכרמל הורם בשיעור ש הם ההיסטוריה הטקטונית שלהם זהה.ישראל ולכן 

 Bar; 2009(בר,  של מרכז ישראלבדומה לשדרת ההר  ,מ' לאחר הפליוקן המוקדם 300 -כ

et al., 2013( את הציעו שהתנועה האנכית של העתק הכרמל משקפת במידה רבה . הם

  .מאז הנאוגןההרמה של שדרת ההר המרכזית 
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של  את הכרמל מצפון מזרח, המתלול המערביהתוחם בניגוד למתלול של העתק הכרמל 

הגישה הרווחת הייתה  20 -הכרמל הוא מצוק אברזיבי. במחצית הראשונה של המאה ה

 -) וAvnimelech )1936שגבולו המערבי של הכרמל נוצר ע"י העתק. כך סברו לדוגמה 

Vroman )1938 .אם כי האחרון העלה אפשרות לפעילות אברזיבית בתחתית המתלול ,(

Picard and Kashai )1958ונה שהגבול המערבי של הכרמל לא הוכתב ע"י ) טענו לראש

) העריך שהמתלול המערבי הוא 1958(קרץ העתק אלא שהוא מצוק גידוד פלייסטוקני. גם 

מצוק גידוד מאחר שהחתך בבסיס מישור החוף הינו של חבורת יהודה ואינו צעיר מזה 

, לאורך תיארו טרסות גידוד בחיפה) Slatkine and Rohrlich )1964 ,1965שבכרמל. 

) הראה באמצעות מחקר סייסמי שמבנה 1989גיא (-בן המתלול הצפון מזרחי של הכרמל.

הכרמל במדף היבשת הינו המשך לבלוק המורם והנטוי של הכרמל ביבשה. הוא גם טען 

  שהעתק הגבול הדרומי של הכרמל הוא העתק עתלית, החוצה את קו החוף באזור עתלית.

כוסה בסדימנטים ימיים רדודים, אאוליים, פלוביאליים מישור הגידוד של חוף הכרמל מ

מ' מול הקצה הדרומי של  45-30מ בצפון מישור החוף ועד ל  10 -וביצתיים שעוביים גדל מ כ

). לדעת מיכלסון, הכרמל היה מורם "לפחות מאז הניאוגן" וזאת 1970הכרמל (מיכלסון, 

הכרמל, שעוצב לדעתו על ידי  מאחר שחבורת סקיה שהורבדה מדרום לו חסרה באזור חוף

  ההצפות הימיות במהלך הפלייסטוקן וכוסה בסדימנטים ימיים בהצפה הטירניאנית. 

), ניתח סדרה של מפלסים גיאומורפים לאורך השוליים המערביים של הכרמל 2011משיח (

שארבעה מהם כ למתלול המערבי של הכרמל,ממזרח  ואיתר חמישה מפלסים עיקריים

ולכן הוא שיער שאלה מפלסי גידוד ימי. הוא הראה קשר בין מפלס בית  ,כסמקיפים את הר

אורן (המפלס השלישי) לבין שרידי תצורת ציקלג מגיל מיוקן תיכון שתוארו מהחזית הצפון 

). לדעתו, מצביעה  Picard and Kashai, 1958( מ' 400מזרחית של הכרמל בגובה 

ים על כך שהכרמל היה אי החל התפרושת המרחבית של ארבעת המפלסים העליונ

נמצאת מעל המתלול המערבי של הכרמל  התחתונהמהאוליגוקן ועד הפליוקן. טרסת הגידוד 

נמשכת לכל אורך החזית המערבית  והיא ),1970(מיכלסון, ועליה סדימנטים ימיים רדודים 

 ,מייצגת אתנחתא בתהליך ההתרוממות), טרסה זו 2011. לדעתו של משיח (של הכרמל

מאחר  התייצב בלוק הכרמל בפלייסטוקן המוקדם,. לדעתו, התחדש לאחר יצירתהש

על באזור נחל אורן נשענות על חזית ההר המערבית, מונחות ה ,שיחידות קולוביום מגיל זה

  ואין עדויות להתרוממות משמעותית שלהן מאז הרבדתן. ,חוף הכרמלהגידוד של מישור 

  :קיסריה מבנה

-הדרומי של רכס הכרמל, מעברו הדרומי של העתק וגרבן אורשכו נמצא בהמ קיסריה מבנה

כיוון המבנה הוא לדרום מערב והחוטם  .פלייסטוקני-קבור מתחת לחתך פליוהוא עקיבא, ו

 למערכת משתייךמבנה זה  ).Neev et al., 1978שלו נוחת דרומה באזור קו החוף (
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-על ידי העתק אורממנו תק נוהכרמל, אך ממבנה  חלקהיה ו ,הקמטים של הקשת הסורית

אור  /סינקלינתגרבן ידי על תחום המבנה של הצפוני האגף .)Neev et al., 1978( עקיבא

  עקיבא שגרם לסגירתו וליצירת מבנה כיפתי

 )1, חתך 1970קיסריה. גבירצמן (מבנה  בראשהתאמות - איגידוע ול בנוגעמת אי בהירות קיי

זיתים -תצורת עיןובין  זיתים-הודה לתצורת עיןחבורת יבין  המבנההתאמה בראש -ראה איה

 טענו )Neev et al.,  )1978לעומת זאת  , כשמעליהם מונחת תצורת יפו.תצורת צרעהל

 Fleischer andלפי  שבשיא המבנה מונחת תצורת יפו ישירות על חבורת יהודה.

Varshavsky )2002 נמצאות ,1956שנקדח לשיא המבנה בשנת  1), בקידוח קיסריה 

הסמוך,  3זיתים ועדולם. בקידוח קיסריה - בראש המבנה, על גבי חבורת יהודה, התצורות עין

, הוגדרה בראש המבנה, על גבי חבורת יהודה, 1982שנים לאחר מכן, בשנת  25שנקדח 

משמעותי אין שינוי הראו ש )9, תרשים Gvirtzman et al. )2011 זיתים בלבד.-תצורת עין

אוקן ניתן ירק החל מהאוראש המבנה ואגפו הדרומי, פים על גבי בעובי של חבורת הר הצו

  בשינויי עובי בחבורת עבדת המצביעים על התפתחותו. להבחין 

מדף היבשה אזור פלייסטוקן ו- המבנה פעיל במהלך הפליו), היה Neev et al., )1978לדעת 

ור זה גרמה הפעילות הצעירה של אז .במהלך הולוקןגם פעיל טקטונית היה קיסריה מול 

עקב תזוזות על מערכת העתקים נורמליים מקבילי תנועת "יו יו" של מדף היבשה, לדעתם ל

ל שינויים במפלס מי ש ותבדיק בניגוד לטיעון זה,. שאחד מהם גרם לשקיעת נמל קיסריה חוף

תקופת שללו אפשרות לתנועות טקטוניות לפחות מאז באזור קיסריה  התהום בבארות

   Nir and Eldar, 1978; Sivan et al., 2004). ( שנה לפני זמננו 3500 - כ ,הברונזה
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התרוממות הכרמל  –משטחי גידוע וסלעים ניאוגנים בכרמל ורמות מנשה   .3

  במהלך הניאוגן

  מתודולוגיה  3.1

לצורך שחזור של תנועות אנכיות לאורך הכרמל ורמות מנשה בוצע מיפוי של משטחי גידוע 

נחליים  בתהליכים, וגידוע של פני השטח מבליהוצרים כתוצאה עתיקים. משטחים אלו נ

 ע"י נחלים שיוצרים עמקים רחבים החופיים. משטחי הגידוע הנחליים נוצרים בפנים היבשו

(או מפלס הים יורד)  אזור מתרומםהכאשר . בתנאים של שיווי משקל עם בסיס ניקוז יציב

שולי האפיקים המתחתרים לעומק. כטרסות ב קרקעית העמקים נותרתהנחלים מתחתרים ו

קו עמקי הנחלים לרוב אינו מקביל לכיוון בסדימנטים נחליים. כיוון  טרסות אלו מכוסות לעיתים

  .אליוניצב - החוף הוא נוטה להיות תתקו רבת ובקהחוף שהתקיים בזמן יצירתם, 

גדדים גלי הים מהגידוע מתבצע באמצעות שחיקה של גלי הים.  הבשולי היבשלעומת זאת, 

מחייב  רחב דגידויצירת משטח את קרקעית הים ויוצרים משטח גידוד שבחזיתו מצוק גידוד. 

 ,נותרים משטחי גידוד נטושיםהצפה (טרנסגרסיה) של הים. לאחר התרוממות האזור 

) או סדימנטים של ים רדוד. beach rockמכוסים לעיתים בקונגלומרט חופי, סלע חוף (ה

  לקו החוף שהתקיים בזמן יצירתם.ערכת של טרסות המקבילות משטחי הגידוד יוצרים מ

הם עוברים ארוזיה ולכן ניכרים בשטח כמשארים  השונים לאחר נטישת משטחי הגידוע

מקוטעת  ם, תפוצתלתהליכי סחיפהמשך החשיפה של המשטחים שעולה מבודדים. ככל 

ותר של משטחי ההשתמרות הטובה בי יותר והסיכוי להשתמרות סדימנטים עליהם פוחת.

  גידוע היא לאורך פרשות המים, שהן המקומות שנפגעו מארוזיה במידה המועטה ביותר. 

משטחי גידוע רחבים נוצרים כתוצאה מתהליכי גידוע ממושכים שמחייבים יציבות טקטונית 

לאורך זמן ארוך ושווי משקל בין מערכות הניקוז לבסיס הסחיפה. המדרונות המפרידים בין 

וע מייצגים אירועים של הפרת שווי המשקל בין אגני הניקוז לבסיס הסחיפה עקב משטחי גיד

התרוממות טקטונית או ירידת מפלס ים. משטח גידוע מבטא בדרך כלל תהליך מוגדר של 

התפתחות הנוף שניתן להתייחס אליו בקירוב כשווה גיל. לפיכך, רצף מורפוסטרטיגרפי של 

ם של תקופות יציבות שביניהן מפרידים אירועי משטחי גידוע מדורגים מבטא חילופי

התרוממות. גובה המדרונות מבטא את שיעור ההתרוממות בכל אירוע כזה (לאחר ניכוי 

  המרכיב של שינוי מפלס הים באותה תקופה).

המים לאורך פרשות  טופוגרפיים פרופיליםהכנת זיהוי של משטחי גידוע מתבצע באמצעות 

משטח מורפולוגי יוגדר כמשטח גידוע במידה  .שנשמרו לאורכם םוזיהוי משטחים מורפולוגיי

שונות  יחידות סלעו מבנים גיאולוגייםבמפלס זהה והוא גודע  והשתרעותו המרחבית ניכרת

ממשטח ליתולוגי, שנוצר מבליה של שכבות  שונהמפלס כזה . לבלייה משתנהבעלות עמידות 

 נקראהאופקי והאנכי במרחב ידוע גהמשטחי של רצף הארגון . קשות שכבותרכות מעל 



 
 

10 
 

באזורים שעברו תהליכי התרוממות, משטח הגידוע הגבוה יותר הוא גם  מורפוסטרטיגרפיה.

  העתיק יותר.

מקבילות לקוי החוף - יוצרים רצועות תת מנשהמאחר שמשטחי הגידוע בכרמל ורמות 

חי גידוד ימיים הקדומים, ובשולי חלק מהם נמצאו סדימנטים חופיים, ניתן לראות בהם משט

; העבודה הנוכחית, להלן). קירבתם של משטחי Gvirtzman et al., 2011; 2011(משיח, 

הגידוד בכרמל לקו החוף שהתקיים בזמן יצירתם מאפשרת קביעה מדויקת יחסית של שיעור 

הוודאות הנובעת משינוי ברום  -התרוממותו, מאחר שככל שמתרחקים מקו החוף עולה אי

  ה מהשפעת השיפועים המקוריים של מערכות ניקוז ומשטחי הגידוד.המשטחים כתוצא

מאחר שמשטחי הגידוע בבלוק כרמל ובסינקלינה של רמות מנשה נוצרו על ידי גידוד ימי 

במהלך הטרנסגרסיות הניאוגניות שהשפיעו במידה זהה על כל המרחב, צפוי שמספרן בשני 

ת המפלסים בכל אחד משני אזורים תאי שטח אלה יהיה זהה. לפיכך, לאחר זיהוי סדרו

והסדר על הרצף קורלציה בין המשטחים בהסתמך  ניתן לבצעסמוכים אלה, 

שיטה זאת מאפשרת לזהות שינויים סיסטמטיים ביחס  המורפוסטרטיגרפי שלהם.

המורפולוגי בין סדרות המפלסים בשתי פרובינציות טקטוניות אלה ולבדוק האם יש קשר 

קורלציה כזו מתחילה מהמשטחים  קטונית בזמן יצירתם או לאחר מכן.ביניהן לבין פעילות ט

התחתונים והצעירים ביותר בשתי הפרובינציות, שצפויים להיות מושפעים במידה המועטה 

וממשיכה כלפי מעלה אל המשטחים הגבוהים יותר, שהשפעת ביותר מטקטוניקה, 

  הטקטוניקה המצטברת עליהם צפויה להיות גדולה יותר.

בר ו) 1989ים נוספים הקשורים להתפתחות וזיהוי משטחי גידוע מופיעים אצל זילברמן (היבט

)2009.(  

). בעבודה הנוכחית נעשה ניתוח 2011משטחי גידוע בכרמל תוארו לראשונה ע"י משיח (

, על מנת להגדיל את רמת GISמורפוסטרטיגרפי חוזר של אזור הכרמל תוך שימוש בכלי 

. כמו כן, המיפוי המורפוסטרטיגרפי י של משטחי הגידוע ושל רומםהמיפוי המרחב הדיוק של

הורחב גם לרמות מנשה וקמר אום אל פאחם. הרחבה זו נעשה במטרה לנסות ולבצע 

עם  ,יים ניאוגניםקורלציה בין משטחי הגידוע באזור זה, שעל חלקם נשמרו סדימנטים ימ

הגיל של משטחי הגידוע ושלבי משטחי הגידוע בכרמל. קורלציה כזאת מאפשרת את קביעת 

עקיבא. -ההתרוממות של הכרמל, וכך, באופן עקיף, גם של שלבי הפעילות לאורך העתק אור

המזרחי בנוסף לכך, מאחר שחלק ממשטחי הגידוע באזור אום אל פאחם חוצים את המקטע 

עקיבא, ניתן לבחון את השפעת הפעילות של ההעתק עליהם או לחילופין, -של העתק אור

מידה שהם חוצים אותו ללא כל מעוות ניתן להשתמש בהם כחסם עליון לגיל הפעילות ב

בסקר שנעשה בשטח עקיבא - . לצורך כך נבדק התוואי המזרחי החשוף של העתק אורלאורכו
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עד לגבול עם הרשות הפלשתינית, במטרה לנסות ולברר אם ניתן למצוא עדויות לפעילות 

  עתקה.צעירה לאורך מקטע זה של מערכת הה

  משטחי הגידוע בכרמל   3.2

). הוא הגדיר חמישה משטחי גידוע: 2011לראשונה ע"י משיח ( תוארומשטחי גידוע בכרמל 

מ'), ומסביבו  528-546הגבוה ביותר הנו משטח עוספיה המעצב את פסגות רכס הכרמל (

מ'),  480רצועות חוגרות המקיפות את הכרמל מדרום, מערב וצפון: משטח דליית אל כרמל (

מ').  160-200מ') ומשטח זכרון ( 280-300מ'), משטח אחוזה ( 350-390משטח בית אורן (

קווי החוף של השפלה הנמוכה והשפלה הגבוהה בכרמל ורמות מנשה תוארו גם ע"י 

Gvirtzman et al. )2011.(  

ך הגבוה (העתיק) לנמומהמשטח יתוארו להלן  )3.2 -ו 3.1 מיםבכרמל (תרשי משטחי הגידוע

  (הצעיר).

. בעבודה הנוכחית 515-546) ברומים שבין 2011המשטח תואר ע"י משיח ( משטח עוספיא:

. המשטח משתרע על פני הפסגות הגבוהות של 510-540ברומים שבין  זוהההמשטח 

צפון מזרח, מעוספיא בדרום מזרח ועד ראש מחצבת נשר  –הכרמל, בכיוון דרום מערב 

  בצפון מערב.

בעבודה . 470-497ברומים שבין  )2011( המשטח תואר אצל משיח :רמלכ- משטח דלית אל

מפלסים. -ויתכן שהוא מורכב משני תתי ,450-490ברומים שבין  זוהההנוכחית המשטח 

בינו לבין משטח כרמל. -מהמשטח נמצאים באוניברסיטת חיפה, ודלית אל שרידים יריכוז

באזור כלא  בצפון הכרמל, לטתהמדרגה בומ'.  30-50עוספיא מפרידה מדרגה שגובהה 

דמון, ומצפון לצומת דמון, שם מפרידה בין שני המשטחים מדרגה מורפולוגית תלולה בגובה 

התחתרות צעירה של הערוצים מטשטשת את כרמל, –מ'. בדרום, באזור דלית אל  50 -של כ

משטח עוספיא מצפון, מערב המשטח מתווה קשת שמקיפה את ההפרדה בין המשטחים. 

  ום. ודר

בעבודה . 350-390) ברומים שבין 2011המשטח תואר אצל משיח ( בית אורן:משטח 

. ריכוזי שרידים מהמשטח נמצאים 340-370הנוכחית המשטח זוהה בדר"כ ברומים של 

באזור שכונת דניה, אזור קיבוץ בית אורן, בית הבראה יערות הכרמל, הר סומק ומעט 

כרמל מפרידה מדרגה בולטת ויחסית תלולה - מזרחה יותר. בינו לבין משטח דלית אל

כרמל מצפון, מערב -מ'. המשטח מתווה קשת שמקיפה את משטח דלית אל 100 -שגובהה כ

  ודרום.
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  : מפת משטחי גידוע ומחשופי סלע ניאוגניים בכרמל ורמות מנשה.3.1תרשים 

תצורת צקלג  2תצורת צקלג בכרמל;  – 1עיגולים שחורים מסמנים מחשופים: 

אבני  5; 325סלעי חוף בנ.ג.  4כופריין; -קונגלומרט חופי באל 3בבית ראש; 

לבנים מסמנים את מיקום החתכים  חול ימיות וחלוקי חוף בגבעת עדן. קווים

  .3.2המורפולוגיים בתרשים 
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בעבודה הנוכחית  .280-300) ברומים שבין 2011המשטח תואר אצל משיח ( משטח אחוזה:

מהמשטח נמצאים באזור שכונת אחוזה . ריכוזי שרידים 270-300המשטח זוהה ברומים של 

, פרט בחיפה ומזרחה לניר עציון. דרומה יותר, המשטח נסחף ע"י תהליכים מאוחרים

בינו לבין משטח בית אורן מפרידה מדרגה מצפון לצומת אלייקים.  למשארים בודדים

כרמל - מ'. המשטח מתווה קשת שמקיפה את משטח דלית אל 50 -מורפולוגית בגובה של כ

  ן וממערב.מצפו

. 160-200ברומים שבין כמשטח זכרון, ) 2011( המשטח תואר אצל משיח :מערותמשטח 

ורומו  ק"מ 1עד  הואהמשטח רוחב מצפון לעמק של כרם מהר"ל נמצא שבעבודה הנוכחית 

, בין הישובים של כרם מהר"ל לעמק, עם נטייה קלה מערבה. מדרום 190-220לרוב הוא 

ק"מ, אך שומר על רומים דומים כשהשיפוע של  6 -חב לעופר לאליקים, המשטח מתר

יעקב - יכרוןמ' בז 160-170) הכליל משארים ברום של 2011משיח (המשטח מתמתן. 

לכן ו מערותנמוך ממשטח  יעקב-כרוןיאזור זנמצא שבתחומי המשטח, אבל בעבודה הנוכחית 

לבין  מערות שטחרמות מנשה, כפי שיוסבר להלן. בין מ נכלל במשטח הר חורשן שלהוא 

  מ'. 50 -מורפולוגית שגובה מעל ל משטח אחוזה שמעל מפרידה מדרגה

בקצה המערבי של המשטח, באזור שמצפון לניר עציון, זוהו מספר מדרגות גידוד צרות 

  וברורות המהוות משטחי משנה. לא נמצאו עליהם סדימנטים.

הכרמל, המערבי של  בראש המתלולמ',  130-150ברום של  ,צרמשטח זהו  משטח עדן:

ק"מ מדרום  2 -, מסטלה מאריס בצפון ועד כלכל אורכו של הכרמלבאופן מקוטע שנמשך 

  . םמשטחי-תתישהוא כולל שני נראה ובמספר מקומות בבירור המשטח ניכר . למעין צבי

  רמות מנשההגידוע במשטחי   3.3

Zilberman et al. )2010 ם את משטחי השפלה פאח-ושולי רכס אום אל מנשה) זיהו ברמות

 . משטחי הגידוע ברמות מנשהלא תוארו עד כה אלוגידוע המשטחי הנמוכה והגבוהה. 

  יתוארו להלן מהמשטח הגבוה (העתיק) לנמוך (הצעיר). )3.2 - ו 3.1(תרשימים 

ק"מ, המקיפה את רכס  1-2המשטח יוצר רצועה צרה, ברוחב של פאחם: - משטח אום אל

תפרוסת המשארים במשטח צפופה יחסית ורומם נמצא דרום. פאחם מצפון, מערב ו-אום אל

  מ'.  380-420לרוב בטווח של 

את רכס  פהמקיק"מ, ה 0.5-1.5יוצר רצועה צרה, ברוחב של המשטח  משטח בית ראש:

רום המשארים במשטח נמצא מערב, וכנראה שגם מדרום. צפון פאחם מצפון ומ-אום אל

  מ'. 320-340בטווח של 

משתרע לאורך קו פרשת המים הראשית של רמות מנשה, זה משטח  :משטח עין השופט

שעל חלקם נמצאים הקיבוצים רמת השופט ועין השופט.  יחסית משארים רחביםכולל והוא 
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משארים משטחים: - מ', עם חלוקת לשני תתי 250-290רום המשטחים נמצא בטווח של 

מעין השופט  270והים מרום ומשטחים שגב -מ', מצפון לעין השופט, ו 270שנמוכים מרום 

   .ודרומה

, ברוחב של מערב- צפון- שכיוונה לצפון עד צפון משטח זה מתווה רצועה צרה משטח אליקים:

מ' והם משתרעים ברציפות  220-240 בטווח של נמצאהמשארים במשטח  םק"מ. רו 0.5-2

. ל תניניםנח ם העליונים שליובליה, להוציא את בדרום ערערהיחסית מאליקים בצפון ועד 

  משטח זה צר מאוד בהשוואה לשאר המשטחים ונראה שיש להחשיבו כמשטח משנה.

מ', והוא נטוי בנטייה קלה  170-210משטח זה כולל משארים שרומם בדר"כ משטח חורשן: 

אזור הר חורשן משתרע מבמרחב ש ק"מ 6של  רבימגיע לרוחב ממאוד מערבה. המשטח 

ה מורפוסטרטיגרפית על גבי משטח זה, למרות נמצאת מבחינ יעקב-זיכרוןומערבה. 

כלפי דרום המשטח שמבחינה סטרוקטורלית היא נמצאת על גבי הבלוק של הכרמל. 

, עם משארים ספורים באזור לצפון מערבק"מ ויוצר רצועה מקוטעת שכיוונה  3מצטמצם לכדי 

  גלעד ומצפון לערה.

כיוון המשטח בשולי מ'.  130-150משטח זה כולל משטחים שרומם בדר"כ  משטח קרע:

המשטח מתווה קשת קלה ק"מ.  10 -דרום מזרח ואורכו כ -הוא צפון מערב מנשהרמות 

המתמשכת ממערב לעמיקם ועד לכפר קרע. המשארים הכלולים במשטח הפתוחה מערבה, 

  ק"מ והוא נטוי קלות לדרום מערב. 0.5-1.5רחבים בדר"כ. רוחב המשטח הוא 

  )3.3(תרשים  רמות מנשהבכרמל וב הגידודקורלציה בין משטחי   3.4

) נמצאים ברום זהה וברמות מנשה (משטח קרעהמשטח התחתון בכרמל (משטח עדן) 

ללא חציצה גיאוגרפית גדולה ביניהם. לכן נראה שמשטחים אלו הינם מ') ו 130-150(

  ., ולא התקיימה טקטוניקה שיצרה ביניהם הפרש גובהקורלטיביים

מ' ובית  270-300 –אחוזה מ',  190-220 – מערותהם בכרמל (המשטחים שמעלי שלושת

מ' ובית  250-290 –מ', עין השופט  170-210 –מ') וברמות מנשה (חורשן  340-370 –אורן 

נמצאים קרע, - שומרים על הרצף המורפוסטרטיגרפי מעל משטח עדןמ')  320-340 –ראש 

 הם בשני האזורים הוא זהה. לפיכך,, וגובה המדרגות שמפרידות ביניבקירוב ברומים דומים

(משטח אליקים נחשב כאמור הם קורלטיביים משטחים אלו בכרמל וברמות מנשה נראה ש

משטחי הכרמל עם זאת, בכרמל). לו מקביל  משטחכמשטח משנה צר ויתכן שלא נותר 

רמות מנשה. הפרש גבהים ב ם הקורלטיביים להםמשטחיהמ' מ 10-30גבוהים בשיעור של 

רק במקצת מטווח השגיאה של הגדרת הרום הטופוגרפי של המשטחים, אך אמנם ל זה גדו

מאחר שהוא חוזר על עצמו בצורה עקבית בכל שלושת המשטחים נראה שהוא מבטא תופעה 

מתבצעת לאורך פלקסורת/העתק טירלי.  מנשהאמיתית. ההפרדה בין משטחי הכרמל ורמות 

בשיעור של עשרות מטרים ספורים לאורך לפיכך, נראה שהפרש הגבהים מבטא טקטוניקה 
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את הכרמל ביחס לרמות מנשה. גיל התנועה הטקטונית  הפלקסורת/העתק טירלי, שהגביה

  .כזה אין הפרש גובה וקרע, שב- עדן ר לשלושת המשטחים אך מוקדם למשטחהיה מאוח

  

  

   

כרמלרמות מנשה

550550
עוספיא540540

530530הר אלכסנדר
520520
510510
500500
דלית אל כרמל490490

480480
470470
460460
450450
440440
430430

420420אום אל-פאחם
410410
400400
390390
380380
בית אורן370370

360360
350350

340340בית ראש 
330330
320320
310310
אחוזה300300

290290עין השופט
280280
270270
260260
250250

240240אליקים
230230
מערות220220

210210
200200חורשן

190190
180180
170170
160160

עדן150150קרע

140140
130130
120120

המספרים : קורלציה בין משטחי הגידוע של הכרמל ורמות מנשה. 3.3תרשים 

העמודות הצבועות מסמנות את טווח הרומים של המשטחים מבטאים רום טופוגרפי. 

  והקווים הצבועים את הקורלציה המוצעת. ראה הסברים בטקסט. 



 
 

17 
 

בכרמל  )מ' 450-490( כרמל- דלית אלמשטח רצף המורפוסטרטיגרפי, מיקומם הזהה בלפי 

אמורים להיות קורלטיביים. עם זאת, ברמות מנשה  )מ' 380-420( פאחם-אום אלומשטח  

מ'. יתכן שהפרש גובה זה מבטא טקטוניקה בשיעור של  70 - קיים ביניהם הפרש גובה של כ

המאוחרת ליצירתם מ' שתוארה לעיל)  30מ' (לאחר ניקוי הטקטוניקה המאוחרת של  40 -כ

הגבוה ביותר המשטחים הנמוכים יותר. עם זאת, מאחר שלמשטח צת קבוצירת יאך קודמת ל

-אום אל –מ') אין משטח מקביל ברור באזור רמות מנשה  510-540 –בכרמל (עוספיא 

פאחם -כרמל, עוספיא ואום אל-פאחם, יתכן שההיסטוריה שמבטאים המשטחים דלית אל

על מנת לקבוע בוודאות  מורכבת יותר. לפיכך נראה שאין ברשותנו כרגע מספיק נתונים

, אך ניתן לשייך את שלושת המשטחים האלו למחזור יצירה הקדום למשטחים קורלציה כזאת

  הנמוכים יותר.

הבדל עקבי ברוחב המשטחים בין רמות מנשה לכרמל. ככלל, המשטחים ברמות מנשה  קיים

ב רחבים באופן משמעותי מהמשטחים הקורלטיביים להם בכרמל. נראה שהבדלי הרוח

מבטאים את ההבדל בעמידות לבליה בין הסלעים הקשים של חבורת יהודה הבונים את 

  הכרמל לבין הסלעים הרכים של חבורת עבדת הבונים את רמות מנשה.

   בכרמל ורמות מנשה סלעים ניאוגנים  3.5

במספר אתרים באזור רמות מנשה והכרמל תוארו סדימנטים נאוגניים ימיים שהורבדו 

בעבודה הנוכחית וכן זוהו מחדש האתרים אלו נסקרו או בקרבת קו החוף. בסביבה רדודה 

  שני מחשופים חדשים שלא תוארו עד כה.

בספרות מתוארים שני מחשופים שונים  :ברמות מנשהמגיל מיוקן תיכון  מחשופים

  .להם יוחס גיל מיוקני במיקומים סמוכים

כופרין, נ.צ. -גבעה, מזרחה לאלבראש קונגלומרט ימי תיאר ) 1965( Arad -ו )1955ארד (

מעוגלים ופחוסים  בקונגלומרט החלוקים , על גבי קירטון מגיל איאוקן תיכון.1622/2200

ומורכבים מקירטון צורני וצור שנגזר מתצורת צרעה, והמטריקס המלכד בנוי מגיר אפור 

מיוקן . על סמך הפאונה, הוא הסיק שגיל הסלע הוא ימית ביוספריטי עשיר במיקרופאונה

  תיכון.

 grainstone -מבדק את המחשוף ומצא שהמטריקס בנוי  )2001דברים בע"פ, ( בוכבינדר

הוא לא זיהה אך ), 1965( Arad) ו 1955וזיהה בסלע פאונה דומה לזו שתוארה ע"י ארד (

לכך  עדות חד משמעית, ולכן הוא קבע שאין Borelis בסלע נוכחות של הפורמיניפר

  .מ' 310בראש כיפה ברום  זה אותר בעבודה הנוכחיתמחשוף  וקני.שהמחשוף הוא אכן מי

Buchbinder et al. )2005 התאמה -של גיר ביוקלסטי שמונח באימחשוף אחר, ) מתארים

 ,בית ראששולי גבעת במ', והוא נמצא  10 -על חוואר מגיל מיוקן תחתון. עובי חתך זה הוא כ

על סמך הימצאות אפשרית  ,למיוקן תיכוןעל ידם  כופרין. גיל הגיר יוחס-ק"מ צפונה מאל 1 -כ
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, כשהם מציבים סימן שאלה לגבי הזיהוי Borelis melo curdicaשל הפורמיניפר הבנטוני 

  בעבודה הנוכחית. נמצאמחשוף זה לא . המדויק של המין הזה

חשפו  ,21238/71904עבודות תשתית צבאיות בנ.צ.  :325. גבנ.פליוקני קונגלומרט חופי 

מחלוקים  , המורכב בעיקרמ' 1 - חופי בעובי של כ מונומיקטי ש הכיפה שכבת קונגלומרטברא

המיון  .)ב3.4תרשים ( ,מעוגלים ופחוסים ס"מ, ממוינים, 0.5-3לרוב בגדלים שבין צורניים 

וכנראה שהתהליכים  )א3.4(תרשים  טובים פחותבבסיס החתך והעיגוליות של החלוקים 

המטריקס בנוי מגיר ביוקלסטי עם תך היו פחות יעילים. החופיים בתחילת השקעת הח

) מצא שהמטריקס אינו מכיל פאונה 2010נוכחות של גרגרי קוורץ. בוכבינדר (דברים בע"פ, 

מיוקנית. לפי היעדר פאונה מיוקנית, נוכחות החול, והדמיון לקונגלומרטים שנמצאו בבסיס 

  מגיל פליוקן. גלומרט חופי קונ וזה), נראה ש2014תצורת פלשת (בר וזילברמן, 

מחשוף של גיר דטריטי מכיל פאונה פלנקטונית  כרמל:מזרח המ' ב 400ברום  גיר מיוקני

מ'.  400מתחת לעוספיא ברום מקורב של  )51, עמ' Picard )1928תואר לראשונה אצל 

Picard )1931 'בהערת שוליים במאמר של ) הציע למחשוף זה גיל מיוקני. 167, עמPicard 

and Kashai )1958 ( דווח על בדיקה פלאונטולוגית שבוצעה) בדוגמאות 1958ע"י רייס (

מיוקני ולפיה הגיר שויך לתצורת צקלג מהמיוקן  מחשוף ובהן נמצאה פאונה מגילהשנלקחו מ

) העריכו שגיר מיוקני זה 2010( .Zilberman et al - ) וSteinberg et al. )2010 התיכון. גם

) העלו את Gvirtzman et al. )2011קלג מהמיוקן התיכון. עם זאת, משתייך לתצורת צ

האפשרות שהגיר המיוקני משתייך לתצורת פטיש מהמיוקן המאוחר, וציינו שההגדרה 

וההבדלה בין תצורת צקלג לבין תצורת פטיש נעשתה שנים רבות לאחר עבודתו של רייס 

  ).1993( .Buchbinder et al), ע"י 1958(

. )Picard )1928אצל  בפירוט ה זו בוצע חיפוש מדוקדק לפי המיקום המתוארבמסגרת עבוד

אך לא נמצא  של קק"ל,קטן חניון קיים כיום באותו מיקום זוהתה טרסה מורפולוגית שעליה 

יתכן שבמהלך העבודות להכשרת החניון הסלעים הוסרו במיקום זה.  המתואר מחשוףה

  ממקומם או כוסו.

) תיאר קונגלומרט חופי ואבן חול 1970מיכלסון ( בגבעת עדן:וף גירים חוליים וחלוקי ח

ום ), במקום שבו נמצאת כי14550/22140יעקב לשעבר (נ.צ. -כרוןיגירית באזור מעברת ז

מ'  100-105יעקב. מסלע זה נמצא על גבי טרסות ברום -השכונה גבעת עדן, בדרום זיכרון

ס גיל של סיציליאן לפי קורלציה עם טרסות מ' הוא ייח 100-105מ'. לטרסה ברום  125וברום 

  הוא ייחס גיל של קלבריאן. 125ברום דומה בלבנון, ולטרסה ברום 

  

   



 
 

19 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

קונגלומרט : תמונות של סלעים ניאוגניים ברמות מנשה ובכרמל. א. בסיס החתך של ה3.4תרשים 

המטריקס בנוי מגיר ביוקלסטי עם נוכחות של גרגרי ברמות מנשה.  325החופי הפליוקני בנ.ג. 

ברמות מנשה, המכיל חלוקי חוף  325. ב. גג החתך של הקונגלומרט החופי הפליוקני בנ.ג. קוורץ

י, ברום של צורניים, ממוינים, מעוגלים ופחוסים. ג. חלוקי צור מעוגלים, שרידים לקונגלומרט חופ

מ' בגבעת עדן. ה. חלוק דטריטי  131 -מ' בגבעת עדן. ד. אבן חול גירית ברום של כ 120 - כ

  מ' בגבעת עדן. 131 - משובץ באבן החול הגירית ברום של כ

בא

    ג

ד

ה
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במחשוף  )ג3.4(תרשים  ליםמעוג צור חלוקיאבני חול גיריות ובעבודה הנוכחית נמצאו 

חשוף של אח"ג בשיא הגובה של מ'. כמו כן נמצא מ 120 -ברום של כ שתואר על ידי מיכלסון,

לא ברור האם המחשוף  .)ה3.4 - ו ד3.4(תרשים  מ' 131השכונה, ליד מגדל המים, ברום של 

  ) או שמדובר על מחשוף חדש.1970מ' הוא זה שתואר ע"י מיכלסון ( 131ברום של 

 ;Nulididae sp.; Textularia spבמחשוף של גבעת עדן נמצאו מאובנים בנטוניים ימיים:

Amphistegina sp. Corallinean algae; Planogypsina sp.; Qupoidiuside sp. (?); 

Echinodermate plates. (הוגדרו על ידי ל. פרליס במכון הגיאולוגי) . לפאונה זו אין גיל

  אינדיקטיבי.

  מנשהרמות בכרמל וגידוע בגיל משטחי ה 3.6

מ')  320-340משטח בית ראש (ברום מונח על גבי  325פליוקני בנ.צ. החופי הקונגלומרט ה

משטח השפלה הנמוכה. גם רום המשטח זהה לזה של ל משתייךומצביע על כך שמשטח זה 

 Gvirtzman -) וZilberman et al. )2010 -משטח השפלה הנמוכה למרגלות הרי יהודה, ו

et al. )2011 בין משטח השפלה הנמוכה בהרי יהודה  רצף טופוגרפי) כבר הראו שקיים

קיימת נטייה אמנם על גבי אותו המפלס, בבית ראש, מונחת גם תצורת צקלג. ורמות מנשה. 

במיוקן התיכון  שקעהלשפלה הגבוהה, אך התצורה תצורת צקלג לרוב לשייך מחשופים של 

 Buchbinder et al. )1993 ,(Buchbinder andגם על גבי השפלה הנמוכה, כפי שהראו 

Zilberman )1997) אם כך, משטח בית ראש נוצר במיוקן התיכון וגודד מחדש  ).2009) ובר

  במהלך הפליוקן.

 –מ', ועין השופט  170-200 –שהמשטחים הנמוכים יותר על גבי רמות מנשה (חורשן נראה 

מ') מהווים משטחי משנה נמוכים של השפלה הנמוכה, שנוצרו בזמן מפלסי ים  250-290

מה למשטחי המשנה שקיימים על גבי שפלת יהודה ראש, באופן דו- נמוכים יותר ממשטח בית

מ',  190-220 –מערות בכרמל (להם הקורלטיביים  םמשטחיהבדומה, גם  ).2009(בר, 

משטחי קבוצת מ') משתייכים כפי הנראה ל 340-370 –מ' ובית אורן  270-300 –אחוזה 

המוקדם של גיל כל המשטחים האלו הוא אם כך פליוקן, למרות שעיצובה  השפלה הנמוכה.

 Buchbinder et al., 1993 ;Buchbinderהשפלה התרחש כבר בתחילת המיוקן התיכון (

and Zilberman, 1997) 2009; בר.(  

למשטח השפלה הגבוהה, מאחר ככל הנראה מ') משתייך  380-420פאחם (-אל-משטח אום

ם רצף וקיי זהה לזה של משטח השפלה הנמוכה למרגלות הרי יהודהטווח הגבהים שלו ש

קורלציה זו . )Zilberman et al., 2010; Gvirtzman et al., 2011( טופוגרפי ביניהם

מדרגה למרגלות נמצא ה, 325פליוקניים בנ.ג. החלוקי חוף מחשוף מתאימה גם למיקום 

בפארק מצב לבדומה , הגבוההמשטח זה ממשטח השפלה  ההמפרידמ'  80בגובה של כ 

  ).2012, בר וחובריו, 2009(בר, רי יהודה ובמקומות נוספים בשולי הקנדה 
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מ')  450-490כרמל (-פאחם לבין משטח דלית אל-כאמור לעיל, הקורלציה בין משטח אום אל

. למרות זאת, ניתן להעריך שמשטחים אלו הברור המ') בכרמל אינ 510-540ועוספיא (

השפלה שהמשטחים גבוהים ממשטחי שייכים ככלל למשטחי השפלה הגבוהה. זאת מאחר 

מ'. גם תצורת צקלג שתוארה בגובה  80הנמוכה בכרמל, כשביניהם מפרידה מדרגה בגובה 

) מצביעה על השתייכות מפלסים Picard and Kashai )1958מ' במזרח הכרמל על ידי  400

מתאים לאף אחד מהמשטחים. אם  אינומחשוף מיקומו של אלו לשפלה הגבוהה, למרות ש

אולוגית של משטחים אלו אינה ברורה, ניתן לקבוע בזהירות כך, למרות שההיסטוריה הגי

  שהם משתייכים לשפלה הגבוהה.

גילו מוערך שקרע אינו ברור. הוא מאוחר למשטחי השפלה הנמוכה, אך -הגיל של משטח עדן

המתלול המערבי של הכרמל  הוא קדום ליצירתשכן  מאוחר או תיכון לא יכול להיות פלייסטוקן

פלייסטוקן  –פליוקן מאוחר  נמצא בטווח שלשגיל המשטח  נראה. לפיכך, ומישור חוף הכרמל

  מוקדם. 

  עקיבא- גיל התרוממות הכרמל ויצירת העתק אור  3.7

פאחם מדרום לרמות מנשה (בשולי קמר -אל-שני המשטחים העליונים בכרמל, ומשטח אום

צרו לאחר הם נופאחם) משתייכים כפי הנראה למשטחי השפלה הגבוהה. לפיכך, -אום אל

בתחילת המיוקן התיכון, כפי שהאזור כולו הורם ונחשף לראשונה מעל פני הים, ככל הנראה 

). בזמן יצירת משטחי הגידוע האלו ראש הכרמל וראש קמר אום 2011שכבר העריך משיח (

עדיין היה  שביניהם מנשה הנמוך יותרקער אזור ואילו פאחם בצבצו מעל פני הים ונגדעו, -אל

שהכרמל שדרת ההר המרכזית של ישראל מ. מצב זה דומה לזה שתואר ם רדודמכוסה בי

משטחים אלו מתעדים  .)Bar et al., 2016; 2009(בר, מהווה את הקצה הצפון מזרחי שלה 

 משטח עוספיא ובסיומה נוצרחשפה את ראש הקמרים  ראשונהשלוש פאזות התרוממות: ה

 כרמל;-ובסיומה נוצר משטח דלית אל' מ 30-50של בשיעור  ,יהישנה; (השפלה הגבוהה)

  .(השפלה הנמוכה) משטח בית אורןובסיומה נוצר מ'  100 - בשיעור של כ ,והשלישית

) וברמות מנשה (בית ראש, עין ומערותבכרמל (בית אורן, אחוזה משטחי השפלה הנמוכה 

 Bar et; 2009בר,  –במהלך הפליוקן (לדוגמה  נפרדות שלוש פאזותגודדו בהשופט וחורשן) 

al., 2016 .( או גידוד במפלסי ים משתנים  ,שלבים בתהליך הרמההמשטחים יכולים לבטא

יש  עם זאת,). 2012) ובר וחובריו (2009, כפי שכבר תואר במקומות שונים אצל בר (בפליוקן

אורן -משטח ביתמ' בין  50של  בין משטחי השפלה הנמוכה בכרמל, הגובה ילציין שהפרש

חריג ביחס באופן  יםגדול םהינמ' בין משטח אחוזה למשטח מערות,  40 -למשטח אחוזה, ו

יתכן שהפרשים  הפרשים בין משטחי המשנה של השפלה הנמוכה למרגלות הרי יהודה.ל

  .גדולים אלו נובעים מקירבת הכרמל לים ומכך שהכרמל לא הוטה מערבה (להלן)
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תנועה טקטונית קלה התרחשה  , כנראה במהלך הפליוקן,לאחר יצירת משטחים אלו

מ')  20-30שהרימה את הכרמל ביחס לרמות מנשה בשיעור של עשרות מטרים בודדות (

  לאורך העתק/פלקסורת טירלי. 

ההתרוממות האחרונה של תהליך תחילת התחקות אחרי ל משטחי הגידוע מאפשר כיוון

המשטח כיוון תוואי קו החוף של . )3.1תרשים ( הכרמל והיצירה של העתק אור עקיבא

תואם לאלמנטים ו קרע) שונה מקווי החוף של המשטחים הקדומים יותר- ןמשטח עד(התחתון 

נמשך דרומה לכל אורך השפה העליונה  תוואי זה. המורפולוגיים הצעירים הבולטים כיום בנוף

של המתלול המערבי של הכרמל, לאחר מכן פונה מזרחה, לאורך שולי האזור המוגבה 

נראה יבא, ובהמשך פונה לדרום מזרח, לאורך שולי רמות מנשה. עק-להעתק אור שמצפון

מההתרוממות האחרונה של הכרמל, שבמהלכה נוצר המתלול  כבר הושפעשתוואי זה 

המשטחים קווי החוף של כל לעומת זאת, הכיוון של המערבי והחוטם הדרומי של הכרמל. 

קו ישר כשהם חותכים ב צפון מערב,-הוא דרום מזרח מנשההגבוהים יותר בכרמל וברמות 

. לכן נראה מההתרוממות האחרונה של הכרמל ובזווית חדה את כל המבנים ולא הושפעו

הפליוקניים אחרי יצירת המשטחים  התרחשה ההתרוממות האחרונה של הכרמל שתחילת

הושפעו מתחילת שכבר  ,קרע- עדן ילפני יצירת משטח, אבל חורשן – מערותשל 

  תחילת הפלייסטוקן. –הפליוקן סוף במהלך כנראה , רמלההתרוממות האחרונה של הכ
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 –המתלול המערבי של הכרמל והחתך הפלייסטוקני של מישור חוף הכרמל   .4

 מעבר מההתרוממות להתייצבות במהלך הפלייסטוקן

  מתודולוגיה  4.1

בסיס הנתונים לפרק העוסק בחתך הפלייסטוקני שהורבד בחוף הכרמל היא עבודת הגמר 

מודל של תת  ונבנ ן, בה) מדרום לקיסריה1962וכן עבודתו של אקר ( )1970ון (של מיכלס

הקרקע באזור זה באמצעות ניתוח של מספר רב של קידוחי מים ומחשופים. במהלך המחקר 

הנוכחי נבדקו מספר קידוחים משני עברי העתק אור עקיבא בניסיון למצוא סמנים 

מעקב אחרי היחידות השונות מצפון לדרום סטרטיגרפים או מורפולוגים היכולים לאפשר 

  .דרך התוואי של העתק אור עקיבא.

של החתך הפלייסטוקני קיימים רק ממחשופים של רכסי הכורכר המשתרעים  OSLגילי 

; Sivan and Porat, 2004; Neber et al., 2003לאורך חלקו המערבי של חוף הכרמל (

Frechen et al., 2004(הגיע למסקנות לגבי גיל החתך הקבור . למרות זאת ניסינו ל

היסטוריה של תנודות מפלסי הים בפלייסטוקן מהמשיקולים הקשורים בגיל החתך החשוף, 

 Avnaim-Katab etומקורלציה עם החתך הפלייסטוקני במפרץ חיפה שתוארך בעבודתם של 

al. )2012  .(  

שניתן לעקוב אחריהם  לצורך קורלציה ובניית חתך רציף של מישור החוף יש צורך בסמנים

למרחקים גדולים. יחידות ימיות יכולות למלא צורך זה מאחר שהן מייצגות ארועי הצפות 

איזוכרוניים שכיסו את רוב מישור החוף. עם זאת, אחת הבעיות בניתוח סביבת ההרבדה של 

סדימנטים קלסטיים שהורבדו בקרבת החוף הוא הדימיון הרב הקיים בין סדימנטים ימיים 

). לכן, דגימות של הסדימנטים ממטחן שנאסף 1996 ,סיווןודים וסדימנטים אאוליים (רד

משמעי על סביבת ההשקעה וזאת מאחר -מקידוחים לא תמיד מאפשרות להצביע באופן חד

שגם בסלעים שהורבדו בתהליכים אאוליים בקרבת החוף ניתן למצוא מאסף שמור יחסית של 

נה הזו הם חלוקי צור מעוגלים, המאפיינים סביבת פאונה ימית. החריגים מהבחי- מיקרו

הרבדה ימית רדודה בקרבת החוף, ומפאת משקלם אינם יכולים להיות מובלים ע"י הרוח, 

  ולכן מצביעים בוודאות על סביבת השקעה חופית.

בסביבה היבשתית אופקי קרקע הם אחד הסמנים המורפולוגים הטובים המאפשרים מעקב 

, מאחר והם מייצגים פני שטח חשופים לתהליכי בלייה ללא סחיפה לאורך מרחקים גדולים

  משמעותית.

, במטרה עקיבא-משני עברי העתק אור בעבודה הנוכחית נבדק מחדש החתך בקידוחים

קידוחים אלו  העתקה או מעוות של החתך הפלייסטוקני.לאתר תנועות טקטוניות שגרמו ל

ונעזר בלוגים קיימים של קידוחים  עקיבא- אור בניצב להעתק שנבנהשולבו בחתך גיאולוגי 

  נוספים.
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  בבסיס הקורלציה בין הקידוחים עמדו מספר הנחות ותצפיות: 

) עוצב החתך ; ראה להלן1970(מיכלסון,  T1 -ו PTלאחר נסיגת הים שהשקיע את יחידות  -

  של מישור החוף על ידי תהליכים דיונריים ותהליכי סחיפה בלבד. העליון 

הם לא הייתה פעילות אאולית התייצב הנוף והתפתחה צמחייה על פני השטח. בתקופות ב -

 תהליך זה לווה בהתפתחות קרקעות ותהליכי ליטיפיקציה של הדיונות ליצירת רכסי כורכר.

את מישורי היציבות האלה ניתן לזהות באמצעות הקרקעות אשר בדומה לאזור השרון 

ליכי השטיפה והסחיפה שעבר כל אחד משקפות במידה רבה את התבליט המתון ואת תה

). בדרך כלל על גבי רכסי הכורכר התפתחו קרקעות חוליות 1990 ,דן ויעלוןמחלקי הנוף (

שטופות (חמרה) ובעמקים הצטברו סדימנטים בסביבות שחלקן היו ביצתיות בהם נוצרו 

שהתפתחו קרקעות הידרומורפיות, קרקעות חומות כהות קומוליות או נזאז. קרקעות אפורות 

מקרקעות נזאזיות מאפיינות מדרונות מתונים.  רצף זה של קרקעות יוצר בתת הקרקע 

משטח בעל תבליט של מטרים ספורים הניתן למעקב לאורך מרחקים של מספר קילומטרים. 

משטח זה יכול לשמש כסמן גיאומטרי מרחבי לאיתור תנועות טקטוניות אשר ההסטה 

  בה של האלמנטים המורפולוגיים הבונים את המשטח.האנכית שלהן גדולה מהפרשי הגו

השתמרות של אופק עם קרקעות בתת הקרקע מצביע על כך שהאזור לא נחשף לגידוע  -

 משמעותי לפני הרבדת היחידה שמעליו.

  ומשטח הגידוד של מישור חוף הכרמלהמערבי של הכרמל  המתלול  4.2

נמוכה ומשטח עדן ממזרח לבין המתלול המערבי של הכרמל מפריד בין משטחי השפלה ה

. תוואי המתלול מתווה קשת רחבה ומתונה מאוד )3.1(תרשים  מישור חוף הכרמל שממערב

הפתוחה מערבה. כאמור לעיל, המתלול נוצר ע"י תהליכי גידוד חופיים ולא כתוצאה 

מ',  250-400מ', רוחבו לרוב  80-100מהעתקה. גובה המתלול מעל מישור החוף הוא 

. הסלעים שנחשפים לאורכו משתייכים לחבורת יהודה. הפרופיל 170-250הממוצע  ושיפועו

). פרופיל קמור כזה מצביע 2011, משיחהכללי של המתלול המערבי של הכרמל הינו קמור (

על כך שהמתלול הנו צעיר יחסית ועדיין לא פיתח פרופיל קעור המאפיין מתלולים שהגיעו 

  ,Wallace, 1978 ;Bull and Mcfadden, 1977; Mayer, 1986 );לשווי משקל (

) מספר טרסות גידוד צרות 1970לאורך המתלול המערבי של הכרמל זיהה ומיפה מיכלסון (

. רוחבן של )4.1(תרשים  מ' 35-45 -מ', ו 55-60מ',  80מ',  100-105מ',  125ברומים של 

ו סדימנטים ימיים טרסות אלו נע בין עשרות למאות ספורות של מטרים ועל חלקן נמצא

  רדודים שמאששים את מקורן כטרסות גידוד ימיות.

משטח הגידוד הנמוך והצעיר ביותר שנוצר בשולי הכרמל מהווה את התשתית למישור החוף 

של הכרמל והוא מכוסה ברובו על ידי סדימנטים פלייסטוקנים ימיים ויבשתיים (מיכלסון, 

הצרים הגבוהים יותר המלווים את המתלול ). בניגוד למשטחי הגידוד 4.1; תרשים 1970



 
 

25 
 

; ק"מ מדרום לעתלית 2 - החשוף, משטח הגידוד של מישור חוף הכרמל הנו רחב (מעל ל

). המשטח גודע את סלעי חבורת יהודה ומשתרע ממרגלות מתלול 4.2, 4.1, 3.1 מיםתרשי

 הכרמל עד לקו החוף במערב, ויתכן שאף  מערבה לקו החוף. המשטח דומה ברוחבו

  למשטחי הגידוד העתיקים הנמצאים בראש הכרמל.

  

  

), המשטח תחום במזרח במדרון מתון שחלקו התחתון קבור 2, תרשים 1970לפי מיכלסון (

 0מתחת לסדימנטים הפלייסטוקניים. רום המשטח בקצהו המזרחי, למרגלות הכרמל, נע בין 

שיפוע האופייני למשטח גידוד.  לכיוון מערב, 10-1.50מ'. שיפוע המשטח נע לרוב בין  -10 - ל

מ',  - 20מ' ומצפון לעתלית הוא  -40רום המשטח באזור קו החוף שמדרום לעתלית הוא לרוב 

. הצטברות הסדימטים בבסיס המתלול מאוחרת ליצירתו של מישור והוא הולך ומתרדד צפונה

  מעידה שהים לא חדר שנית עד מרגלות הכרמל לאחר הרבדתם.השתמרותם הגידוד ו

דקקות של הסדימנטים של מישור חוף תיאר עליה בגובה משטח הגידוד והי )1970מיכלסון (

) הסיק מהתעבות זו על הטיה טקטונית של המרחב לדרום Kafri )1970הכרמל כלפי צפון. 

מערב. עם זאת, אנו מציעים שהעלייה לכאורה ברומו של משטח הגידוד כלפי צפון אינה 

). נטייה apparent dipוד דרומה, אלא היא נטייה מדומה (נובעת מנטייה של משטח הגיד

מדומה זו נובעת מכך שתוואי קו החוף הנוכחי אינו נמשך במקביל לתוואי הקשתי של מתלול 

הכרמל, ולאורך הסטרייק של מישור הגידוד  והסדימנטים המונחים עליו, אלא חותך אותם 

ככל שמצפינים קו החוף חותך את  כן,). ל4.2דרום בקירוב (תרשים - בקו ישר שכוונו צפון

המשטח הגידוד הנטוי במיקום הקרוב יותר למתלול הכרמל ולכן רוחב מישור החוף מצטמצם 

מ', ומיד  -40וכן עובי החתך שמתחת לקו החוף. מדרום לעתלית הרום הוא כאמור לרוב 

מצם, מצפון לעתלית, במקום שבו קו החוף נודד בחדות מזרחה ורוחב מישור החוף מצט

מ'. כלפי צפון רום זה הולך ומתרדד במקביל  - 20 -הרום מצטמצם גם הוא במהירות ל

  : חתך סכמטי לרוחב המתלול המערבי של הכרמל ומישור חוף הכרמל.4.1תרשים 



 
 

26 
 

להמשך התקרבות  קו החוף למתלול הכרמל והצטמצמות הרוחב של מישור החוף. לפיכך, 

רום המשטח באזור החוף תלוי במיקום שבו הקו החוף חותך באלכסון את משטח הגידוד 

) ניתן לראות בבירור שקו 2, תרשים 1970צל מיכלסון (. גם א)4.2(תרשים  הנטוי מערבה

החוף חותך בזווית את קווי האיזופך המקבילים של הסדימנטים במישור החוף. הצעה זו 

קרוב  נתמכת בקידוחים שנקדחו בשנים האחרונות ומראות עובי סדימנטים פלייסטוקנים של

  מ' גם מצפון לעתלית. 40 - ל

  

  

  ניים במישור חוף הכרמלהסדימנטים הפלייסטוק  4.3

) תיארו בפירוט את המורפולוגיה של מישור חוף הכרמל.  1985) ואדלר (1970מיכלסון (

במערב מישור החוף משתרעים שלשה רכסי כורכר במקביל לקו החוף: המערבי (רכס 

מ'; האמצעי (רכס הביניים),  100-150מ' ורוחבו  5-15החוף), בונה את קו החוף, רומו 

מ';  100-200מ' ורוחבו  10-15מ' מזרחה, רומו  250קוטעת ולא בולטת, נמצא שהופעתו מ

מ'  20-30מ' מזרחה, רומו  300המזרחי (רכס האוטוסטרדה), שהוא רכס רציף ובולט, נמצא 

). בין הרכסים נמצאות מרזבות צרות שכוסו בקרקעות 4.1מ' (תרשים  200-400ורוחבו 

המשתרעת עד  נמצאת מרזבה רחבה ושטוחהובמשקעי ביצות. מזרחה לרכס המזרחי 

  למרגלות הכרמל.

הרכסים בנויים בעיקר מאבן חול גירית, עם שני אופקי חמרה עיקריים, המופיעים בעיקר 

ברכס המזרחי. האופק העליון דק ולעיתים חסר ונמצאו בו כלים מהתרבות הכבארית. האופק 

מצפון לעתלית קו החוף נסוג  טרית.התחתון עבה ובולט יותר ונמצאו בו כלים מהתרבות המוס

מזרחה ושני הרכסים המערביים שקועים בים כשראשיהם מבצבצים במקומות שונים מעל פני 

  המים.

עובי הסדימנטים הפלייסטוקניים במישור חוף השינוי בדיאגרמה של : 4.2תרשים 
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). החתך כולל 1970החתך הסטרטיגרפי לאורך חוף הכרמל תואר בפרוט על ידי מיכלסון (

כרמל, ומעליהן בבסיסו שתי יחידות עיקריות שמשתרעות על פני רוב השטח של מישור חוף ה

  .)4.1(תרשים  שלוש יחידות שהשתרעותן מצומצמת

הבנויה  .P.T), על מישור הגידוד של מישור חוף הכרמל מונחת היחידה 1970לפי מיכלסון (

 5-15. יחידה זאת, שעובייה ימית שהורבדה בסביבה ימית רדודה חול גירית עם פאונה- מאבן

ת בצפון והיא נוחתת מערבה, בשיפוע דומה מ', מכסה את רוב רצועת חוף הכרמל עד עתלי

למשטח הגידוד שעליו היא מונחת. בחלקה העליון מתרבות יחידות של קונגלומרטים הבנויים 

מחלוקים מעוגלים, רובם צורניים, שהורבדו בסביבה ימית רדודה עד חופית. לדעת מיכלסון 

התפתחו תהליכי בלייה  ), לאחר הרבדת יחידה נסוג הים ועל פני מישור החוף שנחשף1970(

  וסחיפה המלווים ביצירת קרקעות. 

חול גירית עם פאונה ימית, המתאפיינת -, הבנויה מאבןT1מונחת היחידה   PTמעל היחידה

ולכן מהווה אופק מנחה חשוב. עובי  Marginopora-Miliolidaeבאופן ייחודי במאסף של  

יותר במישור חוף הכרמל. לדעת מ' והיא בעלת התפוצה הנרחבת ב 15-20היחידה נע בין 

), ההצפה שהשקיעה את היחידה הזו יצרה את הטרסה החופית בגובה של 1970מיכלסון (

מ' במתלול המערבי של הכרמל. לאחר הרבדת יחידה זאת חלה רגרסיה ומישור  35-45

) ייחס ליחידה זו מוצא ימי, לא ניתן להוציא מכלל 1970החוף נחשף. למרות שמיכלסון (

ות מוצא איאולי ליחידה זו, כשמאסף פאונת הפורמיניפרה הימית שבה הובלה ע"י אפשר

הרוח מקו החוף. הרבדה בסביבה הימית נתמכת על ידי ההשתרעות הנרחבת בעלת האופי 

עשויה להצביע על  PTהאחיד של היחידה. לעומת זאת, השימור של הקרקעות בגג יחידה 

וליים, מאחר שקשה להניח שהצפה ימית אפשרות שיחידה זאת הורבדה בתהליכים אא

  המלווה בגידוד הייתה משאירה את פני השטח הקודמים.

חול -, בחלקו המערבי של מישור חוף הכרמל, מונחות שלוש יחידות של אבן1Tמעל יחידה 

גירית שהשתרעותן מזרחה הולכת ופוחתת. יחידות אלו בונות את מערכת רכסי הכורכר 

ומגיעה עד לרכס הכורכר  T1מונחת על גבי יחידה  T2היחידה וקרקעות החמרה החשופות. 

 Fומגיעה עד לרכס הכורכר התיכון, והיחידה  T2מונחת על גבי יחידה  T3המזרחי, היחידה 

 Farrand and Ronenומגיעה עד הרכס המערבי. לעומת זאת,  T3מונחת על גבי יחידה 

ר ואופקי החמרה שקעו לעיתים בו ) מצאו שסלעי הכורכ2004( Sivan and Porat-) ו1974(

סטרטיגרפית של רכסי הכורכר אינה מבטאת בהכרח  –זמנית ושהחלוקה המורפולוגית 

 אירועים איזוכרוניים. 

Sivan and Porat )2004ו (- Frechen et al. )2004 תיארכו את יחידות הסלע העליונות (

במישור חוף הכרמל (ראה להלן) וטענו שלא ניתן לשייך את היחידות הסדימנטריות בחתך 

) תיארכו את היחידות Avnaim-Katab et al. )2012לאירועים אקלימיים. לעומת זאת, 
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יה בין היחידות במיליון השנים האחרונות ומצאו קורלצ במפרץ חיפההסדימנטריות שהצטברו 

  השונות לאירועים אקלימיים.

  גיל הסדימנטים הפלייסטוקניים במישור חוף הכרמל  4.4

) עולה שלאחר תקופה מתמשכת של גידוד לאורך 1970מניתוח התצפיות של מיכלסון (

השוליים המערביים של בלוק הכרמל החלה הצטברות של חתך על גבי מישור החוף. תחילה 

  פלוביאלית. -) ולאחר מכן בסביבה יבשתית, אאוליתT1 -ו PTיות (במהלך שתי הצפות ימ

, ליחידה Iגיל של טירניאן  T1טירניאן, ליחידה -גיל של פרה PT) ייחס ליחידה 1970מיכלסון (

T2  גיל של טירניאןII ליחידה ,T3  גיל של טירניאןIII וליחידה ,F .גיל של פלנדריאן  

Neber et al. )2003ו (- Frechen et al. )2004 לומיניסנציה את החתך ) תיארכו בשיטות

לחמרה העליונה, טווח גילים  12±2Kaהחשוף לאורך רכס הכורכר המזרחי. הם מצאו גיל 

 -ל 67±10Kaלכורכר שמתחתיה, טווח גילים שנע בין  65±12Ka -ל 20±3Kaשנע בין  

95±18Ka  57±10לחמרה התחתונה, וגילים שנעים בטווח שביןKa 160±40 -לKa רכר לכו

בשיטות תיארכו ) 4.3A( .Sivan and Porat )2004(תרשים  שחשוף מתחת לחמרה זו

את החתך החשוף ברכסי הכורכר השונים, וכן בקידוחים במרזבות, שירדו עד  לומיניסנציה

 -ל 30Kaשנעים בטווח שבין דומים גילים לכורכר שבבסיס משקעי החרסית והחמרה, ומצאו 

159Ka  4.3(תרשיםA( הגילים התחתונים של .Sivan and Porat )2004 דומים לגילים (

, כר זה הנו חלק  מבסיס החתך החשוףשנמצאו בחתכים החשופים ולכן נראה שגם כור

  MIS)5הבין קרחונית הקודמת (ובתקופה  MIS6בסוף תקופת הקרח שהורבד אם כך 

 120-130KA )e.g., Shackleton et al., 2003; Fedrici andבסביבות  ששיאה היה

Pappalardo, 2006; Galili et al., 2007; Hearty et al., 2007; Bardaji et al., 2009; 

Mauz et al., 2012 .(ליחידות חתך זה מהווה גבול זמן עליון ים העתיקים של לפיכך, הגיל

   הקבורות בדרום חוף הכרמל. והקרקעות שעליהן) T1 - ו PTהעמוקות יותר (

, התבססנו על שלוש הנחות. PT - ו T1ת הגיל של היחידות העמוקות יותר, לצורך הערכ

משתרעים  T1 -ו PTהנחה אחת היא שמאחר שאופקי הקרקעות שהתפתחו על גבי היחידות 

) הרי שלא התרחש גידוע משמעותי, לעיל 5.8; סעיף 1970בצורה רציפה במרחב (מיכלסון, 

צף של כל אירועי ההשקעה שהתרחשו ימי או יבשתי, של החתך. לכן, החתך מבטא ר

במישור חוף הכרמל, בין גמר עיצובו של משטח הגידוד ועד לשקיעת החתך שבונה את רכסי 

), שקעו PTהכורכר. הנחת העבודה השנייה היא שהיחידות האלו, ובוודאי התחתונה (

ה גם (רא בסביבה ימית, כפי שניתן להסיק מהפאונה הימית והשתרעותן שוות העובי בקירוב

. ההנחה השלישית היא שמישור חוף הכרמל, שהיה במשטר התרוממות במהלך )4.3סעיף 

הפלייסטוקן התחתון, לא השתפל מאז יצירתו, ולכן שקיעת היחידות האלו ברום העולה על 

  מפלס הים הנוכחי התרחשה במפלסי ים גבוהים מממפלס הים הנוכחי.
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 -קדומות ל T1 -ו PTביע כאמור על כך שהיחידות גיל החתך החשוף במערב מישור החוף מצ

MIS5  ולכן הן הורבדו במפלסי ים גבוהים הקודמים לתקופת קרח זאת. מפלס הים במהלך

מאוחר היה רוב הזמן נמוך ממפלס הים הנוכחי, בשיעור שנע בין עשרות -הפליסטוקן התיכון

ם מפלס הים הנוכחי או מ', ורק מספר מצומצם של הצפות הגיעו לרו 100 - מטרים למעל ל

במהלך  400ka. עליית פני הים הבולטת ביותר ארעה בסביבות )4.3B(תרשים עברו אותו 

-רעו במהלך התקופות הבןי. עליות פני ים נוספות אMIS11cקרחונית -התקופה הבין

, אם כי בשיעור קטן יותר 240Ka, בסביבות MIS7, או 330Ka, בסביבות MIS9eקרחוניות 

 ;MIS )e.g., Waelbroeck et al., 2002; Berger and Wefer, 2003-11 –מאשר ב 

Olson and Hearty, 2009; Bowen, 2010; Rohling et al., 2010 מוערך שהיחידה .(

PT 11, המייצגת בוודאות סביבה ימית, שקעה במהלך החדירה הימית של-MIS   בה הגיעה

, MIS7או  MIS9eבזמן ההצפות של שקעה  T1. היחידה )4.3B(תרשים  מפלס הים לשיאו

  .)4.3B(תרשים  בהשפעת מפלס הים הגבוה שהתקיים אז

אלף שנים  500 - לא יכלו לשקוע במהלך התקופה הממושכת בת כ T1 -ו PTהיחידות 

, שבמהלכה התרחשו אמנם הצפות רבות, אך מפלס הים היה נמוך MIS11 -שקדמה ל

 ,.e.g., De Boer et al., 2010; Hansen et al., 2013; Siddall et alממפלס הים הנוכחי (

מ"ש, נוצר מפלס הגידוד של חוף  1 -). מוערך שבמהלך תקופה זו, שהחלה לפני כ2007

. הצפות אלו )4.3C(תרשים הכרמל, ע"י הצפות חוזרות ונשנות הנמוכות ממפלס הים הנוכחי 

יו סדימנטים, או עיצבו באופן מתמשך את משטח הגידוד, ולא הצליחו להשקיע על גב

שהורבדו במהלך כל הצפה גודדו ונמחקו ע"י ההצפה העוקבת. רק המעטים שהסדימנטים 

הציפו את מפלס הגידוד בים רדוד שבו שקעה  MIS11c - ו MIS9eמפלסי הים הגבוהים של 

 -ו PTשהצפות נמוכות מאוחרות יותר גידדו את היחידות  מוערך. 1Tואולי גם  PTהיחידה 

T1 ולא פגע ביחידות שם אבל הגידוד לא הגיע אל מישור החוף ישור החוףמערבה למ.  

באמצעות קורלציה לחתך הפלייסטוקני של מפרץ  PT -ו T1ניתן גם להעריך את גיל היחידות 

). חתך זה  חולק לרצף של Avnaim-Katab et al. )2012חיפה (עמק הקישון) שתוארך ע"י 

פרדות ע"י שישה אופקי קרקע, שתוארכו בשיטות יחידות של אבני חול גיריות ימיות שמו

) מצאו התאמה בין יחידות של כורכר 4.3D( .Avnaim-Katab et al. )2012(תרשים  שונות

ימי שהורבדו במפלס ים גבוה וקרקעות שהתפתחו עקב חשיפת האזור במפלסי ים נמוכים 

קרחוניות -). נמצא שההצפות הימיות אירעו בתקופות ביןMISלמחזורים אקלימים (

  והקרקעות התפתחו במהלך ירידת פני הים בתקופות קרחוניות.

קורלציה בין החתכים הנמצאים במפרץ חיפה, מתחת לפני הים, לבין חתכים הנמצאים בחוף 

קרחוניות -הכרמל, שעמדתו הטופוגרפית גבוהה יותר, אינה תמיד פשוטה. בתקופות בין

ו בו סלעים ימיים, יכולות להיות מיוצגות בחוף שבהן מפרץ חיפה היה מוצף על ידי הים ושקע

הכרמל על ידי התפתחות דיונות בשולי החוף. כמו כן, הקרקעות המתפתחות במפרץ חיפה 



 
 

31 
 

רק במפלס ים נמוך שהתקיים בתקופות קרחוניות יכולות להתפתח בחוף הכרמל גם 

החשופות קרחוניות. עדות לכך הוא טווח הגילים הרחב שנמצא לקרקעות -בתקופות בין

  ברכסי הכורכר בחוף הכרמל.

עם זאת, קיים דמיון בטווח הגילים בין רצף היחידות העליונות בחוף הכרמל לחתך של מפרץ 

חיפה. הגילים של שני אופקי הקרקע העליונים במפרץ חיפה דומים לטווח הגילים שנמצאו 

הקרקע  . אופק)4.3D(תרשים  בקרקעות החשופות ברכסי הכורכר במישור חוף הכרמל

). MIS 2 –, (סוף תקופת הקרח האחרונה 13Ma -) תוארך ל2העליון בעמק הקישון (יחידה 

, (בטווח של 139±13Ka -ו137±14Ka -) תוארך ל6אופק הקרקע שמתחתיו (יחידה 

). חתך זה 6MIS, או סוף תקופת הקרח של MIS5 –קרחונית הקודמת - התקופה הבין

 Sivan and Poratשתוארך במישור חוף הכרמל ע"י  ומעלה) תואם לחתך העליון 6(יחידה 

 6). גיל יחידת אח"ג הימית שמתחת לקרקע של יחידה 2004( .Frechen et al - ) ו2004(

  - ) נקבעה ל9, וגיל יחידת אח"ג הימית שמתחתיה (יחידה MIS7 -) נקבע ל7(יחידה 

MIS114.3(תרשים  . תיארוך  זה מתאים לגילים שהצענו לעילD( .Avnaim-Katab et al. 

) מראים מחזורים נוספים עם גילים עתיקים יותר שלא באים לידי ביטוי במישור חוף 2012(

הכרמל, אולי מפני שאזור זה היה גבוה יותר והסדימנטים שהצטברו שם הוסרו ע"י גידודים 

חוזרים ונשנים. הם העריכו שגיל משטח הגידוד התחתון שם, שגודע את חבורת יהודה, הוא 

  כבן מיליון שנה, כפי שגם הצענו לעיל.

  פלייסטוקנית של הכרמל וגיל סיומה- ההתרוממות הפליו  4.5

טרסות הגידוד הימיות לאורך המתלול המערבי של הכרמל מתעדות את התרוממות הכרמל.  

טרסות הגידוד נוצרו בתקופות של עליית מפלס הים, כאשר קצב ההתרוממות של הכרמל 

עליית פני הים. תהליך הגידוד נפסק עם סיום ההצפה, והטרסה  היה איטי ביחס לקצב

שנוצרה הורמה מחוץ לטווח הגידוד הימי. הצפה חוזרת תיצור טרסת גידוד חדשה, מתחת 

מ' בקירוב אחת  20 -לטרסה הקודמת שהורמה. טרסות הגידוד מופיעות בהפרשי גובה של כ

מ', הקבורה  20 - ברום של כ מהשנייה. לפי הפרש זה יתכן שיש לצפות לטרסה נוספת

  מתחת לסדימנטים שהצטברו למרגלות המתלול המערבי.

המתלול המערבי של הכרמל נמוך ממשטח השפלה הנמוכה, שעיצובה הסתיים בפליוקן 

). המשטח בגבעת עדן שעיצובו מוקדם ליצירת עיקר מתלול הכרמל, נמוך 4.4-1(תרשים 

ולכן צעיר ממנו וניתן להציב את זמן יצירתו ממשטח הגידוד הפליוקני של השפלה הנמוכה 

לקראת סוף הפליוקן או תחילת הפלייסטוקן. מכאן ניתן להניח שמתלול הכרמל, המסמל 

הרמה מהירה יחסית שלא איפשרה יצירת טרסות גידוד רחבות, נוצר במהלך סוף הפליוקן 

ת המתלול יכול עד הפלייסטוקן המוקדם. ההפרש הקבוע בקירוב בין טרסות הגידוד על חזי

  לרמוז על קצב התרוממות קבוע. לצורך כימות קצב כזה יש לתארך את הטרסות. 
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משטח הגידוד של חוף הכרמל הינו התחתון ביותר מבין רצף משטחי הגידוד של המתלול 

המערבי של הכרמל. למרות רוחבו הגדול, נראה שתהליך יצירתו דומה לזה של טרסות 

ר. במקור, טרסות הגידוד שמעליו הן בעצם שרידים של קצה הגידוד הגבוהות והצרות יות

משטחי גידוד בממדים דומים לאלו של חוף הכרמל. זאת מאחר שבזמן היצירה של כל אחד 

ממשטחי הגידוד לא היה מתחתיו מתלול, ולכן יצירת משטח מחייבת גידוד של כל מסת 

הבא בתור יצר מתחת  ). הגידוד4.4-2הסלע שממערב בכדי להגיע עד למתלול (תרשים 

). יתכן שחלק מהגידודים לא הגיעו עד למתלול ולכן 4.4-3מתלול חדש וצעיר יותר(תרשים 

משטחי הגידוד שהם יצרו נמחקו לחלוטין בגידוד הבא, מבלי להותיר תיעוד על גבי המתלול 

  ם.הנוכחי. יתכן גם שחלק מהגידודים הגיעו עמוק לתוך המתלול ומחקו טרסות גידוד שמעליה

כאמור, משטח הגידוד של חוף הכרמל הינו התחתון ביותר בסדרת משטחי הגידוד של 

). מאז יצירת משטח זה הכרמל לא הורם, 4.4-4המתלול המערבי של הכרמל (תרשים 

אחרת היה נוצר מתחתיו משטח גידוד נוסף שהיה מוחק את רובו (כפי שקרה למשטחי 

מכוסה בסדימנטים פלייסטוקניים, שמצביעים על  הגידוד הגבוהים יותר). יתר על כן, המשטח

הפסקת ההתרוממות והגידוד ומעבר למשטר של סדימנטציה. לפיכך, משטח הגידוד של חוף 

  הכרמל מבטא את סיום תהליך ההתרוממות של הכרמל.

, 1Ma - ל 400KAגיל עיצוב משטח הגידוד של מישור חוף הכרמל הוערך לעיל בטווח שבין 

 PTשבו כנראה פסק תהליך ההתרוממות של הכרמל. הסדימנטים של יחידת וזהו טווח הזמן 

המונחים על משטח הגידוד מבטאים סדימנטציה ימית המאוחרת להפסקת ההתרוממות, 

). לאחר נסיגת הים 4.4-5(תרשים  400Ka -כשהגיל של יחידה זו הוערך לעיל בכ

, ללא T1גביה היחידה  ), שקעה על4.4-6(תרשים PT והתפתחות קרקע על גבי היחידה 

) ולאחר מכן יחידות מגיל פלייסטוקן מאוחר והולוקן 4.4-7, (תרשים PTגידוד של יחידה 

  ).4.4-8שהצטברו בסביבה יבשתית (תרשים 

גיל הפסקת תהליך ההתרוממות של מישור חוף הכרמל נמצא בהתאמה לממצאים של 

Zviely et al. )2009600מ' מאז  35-40 -), שמצאו שהכרמל לא התרומם יותר מKa ,

מ' לפחות מאז  30-40 - ), שמצא שהכרמל לא התרומם יותר מ2011ולממצאים של משיח (

780Ka  מעבר)Matuyama-Brunhas גם .(Galili et al. )2007 מצא שהכרמל לא (

  .125Ka, לפני MIS5eהתרומם באופן משמעותי מאז 
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  : שלבי התפתחות המתלול המערבי של הכרמל ומישור חוף הכרמל.4.4תרשים 
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-ההיסטוריה של העתק אור –מל חתך סייסמי וסטרטיגרפיה מדרום לכר  .5

  עקיבא ומבנה קיסריה

  ומאפיינים סייסמייםסטרטיגרפיה חתך סייסמי,   5.1

קר רפלקציה סייסמית בהפרדה במסגרת הפרויקט, בוצע ע"י המכון הגיאופיסי לישראל ס

. אורך הקו הוא )5.1עקיבא (תרשים -החוצה את העתק אור מ') 5(אינטרוולים של  גבוהה

והוא נמשך במרחק של עשרות עד מאות מטרים מקו , צפון-דרוםוונו הכללי הוא כימ',  2,093

, )5.2(תרשים  GP-6005_15דו"ח מפורט של המכון הגיאופיסי לקו זה, שמספרו  החוף.

 עקיבא- יתה לאתר פעילות צעירה על העתק אור. מטרת הקו הסייסמי הי2מוצג  בנספח 

ושנמשך  EC-3713ב קו זה עם קו ישן שמספרו בחתך הרדוד. בנוסף, המכון הגיאופיסי שיל

. מטרת קו )5.3(תרשים  מ' 6,700 - באורך של כמשולב דרומה יותר, לצורך קבלת קו סייסמי 

  .עקיבא-זה הייתה להתחקות אחרי המבנים בבלוק הירוד שמדרום להעתק אור

 - ו 5.1מים המשולב (תרשי שלושה קידוחי נפט נמצאים לאורך התוואי של  הקו הסייסמי

- . קידוח נוסף החודר את חלקו הרדוד של החתך מדרום להעתק אור3-ו 2, 1: קיסריה )5.3

, קידוחים אלו חדרו חלק מהיחידות הסטרטיגרפיות 156עקיבא הנו קדוח המים, קיסריה 

הבונות את החתך הסייסמי ואיפשרו לפענח את המבנה הגיאולוגי לאורך קו החתך. מאחר 

ת של קידוחים אלו לא ניתן היה להמיר אותם לזמן על גבי החתך שלא נמצאו סקרי מהירו

 ותהצפוי יותהסייסמ והתכונות יםהסטרוקטורלי היחסיםעל  בהסתמךהסייסמי. עם זאת, 

המופיעה בקידוחים, ניתן היה להעריך בקירוב את העומק הצפוי בזמן (זמן  עבור כל יחידה

וחים ולהתאים אותם לחתך הסייסמי. הלוך חזור) עבור גג היחידות הסטרטיגרפיות בקיד

, 1הסתמך באופן דומה על קידוח הנפט חדרה  5.3בתרשים פענוח חלקו הדרומי של החתך 

  הנמצא מעט דרומה לחתך.

עקיבא בנוי מיחידות מגיל קרטיקון תחתון עד פלייסטוקן ויתואר אור  החתך באזור העתק

ירים סייסמיים בולטים בתוך . מחז)5.3 -ו 5.2(תרשימים  להלן מגג החתך כלפי מטה

-היחידות הסטרטיגרפיות, שעשויים להצביע על סטרוקטורות סדימנטריות, מגעים של אי

  התאמה ויחסים סטרוקטורליים, סומנו בקווים בצבע כחול.

עקיבא החבורה מתאפיינת לרוב בהחזרות ברורות -חבורת כורכר: מדרום להעתק אור

מ')  30 - י מים רבים מראים שעובי החבורה דק (כוצפופות יחסית. מצפון להעתק, קידוח

כשהיא מונחת על גבי המסלע הקשה של חבורת יהודה. הופעתה הסייסמית מצפון להעתק 

  מאוד לא מסודרת. בסיס החבורה סומן בקו צהוב.

תצורת יפו: מתאפיינת בחתך עם החזרות מעטות ודלילות יחסית לחתך של חבורת כורכר 

חזירים הסייסמיים אינם רצופים או נראים מקומטים. בסיס התצורה שמעל. במקרים רבים המ

  סומן בצבע כתום.
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עקיבא, על -: מפת קידוחים, קווים סייסמיים וחתכים גיאולוגיים באזור העתק אור5.1תרשים 

יעקב בוע הקטן מפה גיאולוגית של אזור זיכרון ). ברי1996רקע מפה גיאולוגית (סנה וחובריו, 

 – Kuτmתצורת יגור;  – Klya .), מצפון למיקום המסומן בחץ שחור גדול2009שגב ושש, (

וולקני  – Kuvs תצורת זיכרון; – Kizi טוף טווסים; – Kuτt תצורת עספיא; – Kui טוף מהר"ל;

הקו האדום הוא הקו הסייסמי המשולב  תצורת בינה. – Kubתצורת סחנין;  – Kusa שפיה;

  .)5.2(תרשים  GP-6005_15והקטע הקצר בתוכו משתייך לקו  ),5.3(תרשים 



 
 

36 
 

   



 
 

37 
 

  

ש
תר

ם 
י

5
.2

מי 
תך הסייס

ח
: ה

G
P-6005_15

מעלה 
. ל

– 
תך 

ח
טה 

מ
ח, ל

מפוענ
א 

ל
– 

תך 
ח

ח. 
מפוענ

ט.
טקס

ם ב
מפורטי

ם 
שוני

ם ה
ת הקווי

מעו
ש

מ
ם ו

סברי
ה

 

ם 
שי

תר
מוצג ב

תך 
ח
ם ה

מיקו
5
.1

. 



 
 

38 
 

   



 
 

39 
 

   

ם 
שי

תר
5
.3

שולב 
מ
מי ה

תך הסייס
ח
: ה

G
P-6005_15

ו 
- 

E
C

-371
. 

מעלה 
ל

– 
תך 

ח
טה 

מ
ח, ל

מפוענ
א 

ל
– 

תך 
ח

ט.
טקס

ם ב
טי

מפור
ם 

שוני
ם ה

ת הקווי
מעו

ש
מ
ם ו

סברי
ח. ה

מפוענ
 

ם 
שי

תר
מוצג ב

תך 
ח
ם ה

מיקו
5
.1

. 



 
 

40 
 

 156ת כורכר, בקידוח קיסריה תיארוך של גג החתך של תצורת יפו מתחת לבסיס חבור

פלנקטון הראה גיל של פליוקן מוקדם (אובצ'יקן מ., דברים בע"פ). לפיכך, -באמצעות ננו

מוקדם כשהחלק  פליוקןעקיבא הוא כולו מגיל -ל תצורת יפו מדרום להעתק אורהחתך ש

  הגבוה יותר של החתך גדוע.

 5.3הסייסמי בתרשים התצורות זיקים ובית גוברין: מופיעות בקצה הדרומי של החתך 

חזקות מתחת לתצורת יפו. המחזירים הסייסמים רצופים וומתאפיינות בהחזרות ברורות 

  נה גלי שיתכן ומצביע על קימוט.בד"כ  ובעלי מב

ומתאפיינת בהחזרות  5.3הסייסמי בתרשים חבורת עבדת: מופיעה בקצה הדרומי של החתך 

  זה אינו וודאי.אוד, בולטות ורצופות. זיהוי חתך חזקות מ

תצורת יפו של חתך אלה של ההצופים: מתאפיינת בהחזרות ברורות יחסית ל-חבורת הר

רציפות והופעתן לא  אינן), אך ההחזרות לרוב 5.3מי בתרשים הסייסשמעליה (במרכז החתך 

ויוצר אי התאמה זוויתית עם חבורת יהודה שמתחתיו. גג  onlap -אחידה. חתך זה מונח ב

  החבורה סומן בצבע ירוק בהיר, ובצבע כתום במקומות שבהם מונחת עליה תצורת יפו. 

רת יהודה משתייך לתצורת בינה, גג חבורת יהודה מדרום להעתק: החתך הבונה את גג חבו

בהחזרות ברורות, חזקות לרוב . חתך זה מתאפיין 2כפי שניתן ללמוד מקידוח קיסריה 

- ורצופות. גג היחידה סומן בצבע ירוק ומזוהה במחזיר העליון ביותר שמתחתיו אין אי

  הצופים שמעל).-התאמות זוויתיות (המאפיינות את חבורת הר

עקיבא, ממערב לכרמל, חלקה העליון של - עתק: מצפון להעתק אורגג חבורת יהודה מצפון לה

. ניתן לנסות להעריך את )5.1(תרשים  חבורת יהודה קבור מתחת לסדימנטים פלייסטוקניים

השיוך הסטרטיגרפי של חתך זה על סמך יחידות הסלע הממופות לאורך המתלול המערבי 

סנה רבי של דרום הכרמל (של הכרמל, מצפון להעתק. החתך הבונה את המתלול המע

) בנוי (מלמעלה כלפי מטה) מתצורת זיכרון 5.1; תרשים 2009; שגב ושש, 1996וחובריו, 

מ') וחלקה העליון של תצורת יגור  50-70מ'), תצורת עוספיא ( בעובי  120-160(בעובי 

ין (העובי של טוף טווסים, שמפריד בין התצורות זיכרון ועוספיא, וטוף מהר"ל, המפריד ב

התצורות עוספיא ויגור, קטן באזור המתלול המערבי והוזנח לצורך פישוט החישוב וההסבר). 

חתך זה נטוי במתינות דרומה ונוחת בהדרגה מתחת לסדימנטים הפלייסטוקניים.  גג תצורת 

יעקב, וגג תצורת עוספיא נוחת ונעלם באזור - יגור נוחת ונעלם באזור הצפוני של זיכרון

עקיבא, המתלול - . משם ודרומה, עד להעתק אור)5.1(תרשים  יעקב-וןהדרומי של זיכר

המערבי של הכרמל בנוי מתצורת זיכרון. הרום של גג תצורת זיכרון בקצה הדרומי של 

  מ'. 100 -עקיבא, הוא כ-המתלול, בסמוך להעתק אור

גג  עקיבא, בסיס תצורת זיכרון, שהוא גם- אם כך, לפי עוביי היחידות שמצפון להעתק אור

בסיס תצורת עוספיא, שהוא גם גג תצורת ומ',  -50 -תצורת עוספיא, אמור להיות ברום של כ
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מ'. למרות שהערכה זו מקורבת, והיא מתעלמת  -100 -יגור, אמור להיות ברום של כ

מהאפשרות שהחתך שממערב למתלול המערבי של הכרמל נטוי בכיוון מערב, היא מאפשרת 

  הקרקע ועומקן המקורב.-ידות הסלע הצפויות להופיע בתתלקבל תמונה סבירה לגבי יח

הפיענוח הסייסמי של החתך עצמו וסימון היחידות הסטרטיגרפיות הסתמך על ההבדלים  

. תצורת עוספיא בנויה מקירטון מאסיבי )5.2(תרשים  הגדולים באופי הליתולוגי של היחידות

בנויות מחתך משוכב של גיר ודולומיט. יחסית בניגוד לתצורות זיכרון ויגור מעליה ומתחתיה ש

בהתאם, תצורת עוספיא סומנה באינטרוול שבו ההחזרות הסייסמיות הן חלשות ולא רציפות, 

בין שני אינטרוולים עם החזרות ברורות וחזקות, שהעליון שויך לתצורת זיכרון והתחתון 

  לתצורת יגור.

ן, תואר "דולומיט יגור" בעומק של יש לציין שבקידוח נחל תנינים עמוק, בצמוד להעתק מצפו

). עם זאת, נראה שהחתך המכונה שם "פציאס תלמי יפה" ושגגו נמצא 5.4מ' (תרשים  580

מ' הוא קורלטיבי לתצורת יגור. זאת מאחר שתצורת תלמי יפה איזוכרונית  -115ברום של 

המטחן הרבים ), וכן לאור איבודי Fleischer, 2002לתצורת יגור (לדוגמה,  תואקוויוולנטי

  מעומק זה ומטה שמבטאים סלע קרבונטי קשה עם חללים קארסטיים.

  משטחי גידוע בחתך  5.2

  משטח הגידוע בבסיס החתך הפליוקני

(תרשימים  הצופים-חבורת הרתצורת יפו שמדרום להעתק הורבדה על גבי משטח גידוע בגג 

נראה כ והואורת יפו . משטח גידוע זה נמצא בבסיס החתך הפליוקני של תצ)5.3 -ו 5.2

קורלטיבי למשטח הגידוע של השפלה הנמוכה בכרמל ורמות מנשה, שנמצא בבסיס החתך 

הקרקע מדרום להעתק, -הפליוקני של תצורת פלשת. קורלציה זו בין המשטח שקבור בתת

לבין משטח השפלה הנמוכה החשוף ומורם מצפון להעתק, נתמכת במידת הגידוע הדומה 

-מדרום להעתק, העובי של חבורת הר :עקיבא-ני עברי העתק אורשל שני המשטחים מש

מ'  42 -, ל3מ' בקידוח קיסריה  75 -הצופים הגדועה הולך וקטן במתינות ובהדרגה צפונה, מ

, ובסמיכות להעתק החבורה מצטמצמת ונעלמת לחלוטין והמשטח גודע 2בקידוח קיסריה 

באזור קיימת מיד מצפון להעתק,  . אותה מידת גידוע)5.3(תרשים  את גג תצורת בינה

  את תצורת בינה.גם שם משטח גודע כשהיעקב, - זיכרון

  משטח הגידוע בבסיס החתך הפלייסטוקני

בבסיס החתך  עקיבא משטח גידוע-בחתך הסייסמי ניתן לזהות מצפון ומדרום להעתק אור

ומדרום  דההעתק המשטח גודע את חבורת יהומצפון ל. )5.3 -ו 5.2(תרשימים  הפלייסטוקני

מבטא אירוע רגיונלי של גידוד  המשטחנראה ש גודע את החתך הנטוי של תצורת יפו. לו הוא

   ימי שקדם להשקעת החתך הפלייסטוקני.
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עם זאת, חשוב להדגיש שגיל המשטחים משני עברי ההעתק אינו בהכרח זהה. מצפון 

פות חוזרות ונשנות שגידדו אותו, להעתק, על גבי הבלוק המורם, המשטח היה חשוף להצ

תחילת הפלייסטוקן התיכון, במשך לפחות חצי מ"ש  –כפי הנראה בסוף הפלייסטוקן התחתון 

). מדרום להעתק, לעומת זאת, השתמר ככל הנראה מישור הגידוע המקורי לעיל 4.4(סעיף 

טחים מאחר שלאחר יצירתו הוא השתפל וכוסה בסדימנטים. לכן, גם אם הגידוד של המש

התחיל באותו זמן, ככל הנראה במהלך הפלייסטוקן המוקדם, יתכן שהמשך הגידוד של 

הבלוק הצפוני הסיר חלקים נוספים מהחתך של חבורת יהודה, והוא עוצב באופן סופי ככל 

  הנראה רק בסוף הפלייסטוקן המוקדם.

  עקיבא-של העתק אור המאפיינים  5.3

עקיבא הינו העתק נורמלי. -ל כך שהעתק אורהפענוח של  החתכים הסייסמיים מצביע ע

למרות שהממד האנכי של החתכים הוא בזמן ולא בעומק, באומדן גס של עומק מישור 

. 450 - ההעתק ורוחב ההיטל האופקי שלו ניתן להעריך כי שיעור נטיית ההעתק היא בקירוב כ

ית ההעתק ניתן לראות התמתנות ניכרת בנטי 5.2הסייסמי שבתרשים מעבר לכך, בחתך 

של תצורת יגור  היחסי בקושישניות. יתכן שהתמתנות זו קשורה  0.2-0.3בקטע שבין 

לעומת תצורת תלמי יפה האקוויוולנטית שנמצאת מדרום להעתק בקידוח  שמצפון להעתק

  .2קיסריה 

. התוואי הישר שלו )5.3 -ו 5.2(תרשימים  האופי הסטרוקטורלי של ההעתק אינו ברור

מספר קילומטרים, והזריקה המשתנה, מאפיינים בדר"כ העתקי תזוזה המתמשך על פני 

 ההעתק אינה מתאימה להעתק תזוזה אופקיתמישור אופקית. עם זאת, הנטייה המתונה של 

עשויה ת מישור ההעתק . נטייכזההיא מתונה גם ביחס להעתק אלא להעתק נורמלי, אם כי 

הייתה יכולה  שמדרום להעתק להתאים להעתק ליסטרי. הנטייה דרומה של החתךגם 

  .נורמלי העתק) של הבלוק המשתפל על גבי מישור של drag" (סחיבהלהיווצר ע"י "

  עקיבא והעתק קיסריה- אור /סינקלינתגרבןהמאפיינים של   5.4

), המבנה המפריד בין מבנה קיסריה להעתק אור עקיבא הנו Neev )1978כאמור, לדעת 

) רואים במבנה זה סינקלינה 2011(  ,.Gvirtzman et al-) ו1970גרבן, בעוד שגבירצמן (

הנשענת בצפון על העתק אור עקיבא. פענוח החתך הסייסמי מעלה  שהמבנה הנו שילוב של 

עקיבא הוא בעיקרו סינקלינה -הבלוק של גרבן אור .)5.3(תרשים  שתי אפשרויות אלה

מחזירים המקומטים של עקיבא שמצפון. הסינקלינה ניכרת היטב ב-שנשענת על ההעתק אור

  רת יפו.גג חבורת יהודה ובסיס תצו

הסינקלינה תחומה מדרום בהעתק עם העתקה קטנה, שמכונה בעבודה זו בשם "העתק 

עצמו קשה קיסריה". למרות שניתן לזהות את רצועת הגזירה לאורך ההעתק, מישור ההעתק 

ינו גדול. מגמת א כהלאור השיעור ההעתקו בקירוב אנכיתלזיהוי. נטיית אזור הגזירה הינה 
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גג החבורות יהודה והר הצופים אינה וודאית, בעוד שבחתך הפלייסטוקני הצד ההעתקה ב

ו מגמת הזריקה לאורכבהוודאות בנטיית מישור ההעתק ו- הצפוני ירוד ביחס לדרומי. אי

על  נתנשעבסינקלינה ה שמדוברדרומי של גרבן, או מקשה לקבוע האם ההעתק יוצר גבול 

  עקיבא.-אור העתק

  מבנה קיסריה  5.5

נו הקצה הדרומי של יה קיסריה), מבנה  ,.Neev et al (1978-) ו1970לדעת גבירצמן (

הכרמל שנותק ממנו על ידי העתק אור עקיבא. שיא המבנה בנוי מסלעי חבורת יהודה לפי 

Neev et  al., )1978 (  3חבורת הר הצופים לפי קידוח קיסריה מ), אוFleischer and 

Varshavsky, 2002ו (-Gvirtzman et al.   )2011 על גבי האגף הדרומי מונח באי .(

 ) מיחידות מגיל סנון עד אוליגוקן ולפיNeev et al. )1978התאמה חתך המורכב לדעת 

Gvirtzman et al.,  )2011.מיחידות מגיל סנון עד מיוקן מאוחר  (  

הדרומי של מבנה קיסריה, הסתייע הפענוח הסייסמי המשוער של החתך על גבי האגף 

שנמצא מעט דרומה. החתך בשיא המבנה גדוע על  1בנתונים הסטרטיגרפים מקידוח חדרה 

אופקי בקירוב ובלתי מופר -הגידוע של השפלה הנמוכה, שמעליו מונח חתך תת משטחידי 

ות התאמ-ניתן לראות כי קיימת מערכת של אי 5.3תרשים שבשל תצורת יפו. בחתך הסייסמי 

, כלפי שיא צפונהויתיות בחתך שהורבד על גבי האגף הדרומי של המבנה והוא מצטמצם וז

ועבדת  הצופים-התאמה על אגפו הדרומי מורכב מהחבורות הר-באי המבנה. החתך שהורבד

בית גוברין וזיקים. הנטיות של היחידות השונות גדלות עם העומק והגיל ומבטאות  והתצורות

  רוגין עד המיוקן.יהחל בסנטון ונמשך לסתהליך קימוט מתמשך ש

-אי שם מצויהאי התאמה חריפים כאלו לא ניכרים באגפו הצפוני של מבנה קיסריה, -יחסי

-התאמה מתונה בין חבורת הר הצופים לחבורת יהודה שנמשכת ברציפות מהעתק אור

האלו עקיבא ועד לראש מבנה קיסריה ומבטאת מבנה מתון מאוד. לכן ,במהלך כל התקופות 

, שמדרום לא התקיימה הפרדה סטרוקטורלית בין מבנה הכרמל שמצפון לבין מבנה קיסריה

ההתאמות שתוארו לעיל מבטאות לפיכך את קצהו הדרומי של -. אישהיוו אז מבנה רציף

ההתאמות הדומות שקיימות באגפו המזרחי, כלפי רמות מנשה. -מבנה הכרמל, בדומה לאי

). מבנה קיסריה נותק  ,.Neev et al (1978-) ו1970ירצמן (מסקנה זו תואמת לדעתם של גב

  עקיבא. -אור /סינקלינתעקיבא וגרבן-מאוחר יותר ממבנה הכרמל ע"י העתק אור

אם כך, בעוד שאגפו הדרומי של מבנה קיסריה התפתח בתהליך קימוט מתמשך שהחל 

פוני של מבנה אגפו הצ מאוחר בשולי מבנה הכרמל,המיוקן לבסנטון ונמשך לסרוגין עד 

עקיבא, -קיסריה צעיר יותר ונוצר בפליוקן (ראה להלן) כחלק מהפעילות לאורך העתק אור

  שניתקה את מבנה קיסריה ממבנה הכרמל.
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  חתך הסייסמיעקיבא לפי ה-של העתק אורפאזות טקטוניות   5.6

היחסים בין היחידות הסטרטיגרפיות השונות, כפי שהם באים לידי ביטוי בפענוח החתך 

הסייסמי, מבטאים פעילות טקטונית שהתרחשה כפי הנראה בשתי פאזות עיקריות. פאזת 

הפעילות העיקרית התרחשה בפליוקן ופאזה נוספת התרחשה בפלייסטוקן, כפי שיתואר 

  להלן.

. מדרום )5.3 -ו 5.2(תרשימים  העתק מבטאת העתקה ניכרתהחבורת יהודה משני עברי 

מ'). מצפון  -200 -ל -100מ' (בין  - 150 - מקורב של כ להעתק נמצא גג תצורת בינה ברום

מ'). מאחר שעובי  -150 -ל -50מ' (בין  - 100להעתק נמצא גג תצורת יגור ברום מקורב של 

 תיפה האקוויוולנטי-החתך שמפריד בין גג תצורת יגור (או ליתר דיוק, גג תצורת תצורת תלמי

מ', גג תצורת בינה מצפון  360 -, הוא כ2יה לתצורת יגור) לגג תצורת בינה, לפי קידוח קיסר

מ'. (זהו גם בקירוב הרום גג תצורת בינה צפונה יותר,  250 -להעתק אמור להיות ברום של כ

בכרמל). לכן,  הפרש הגובה הסטרוקטורלי המחושב בחבורת יהודה משני עברי ההעתק 

  מ'. 400 -במישור החוף הוא כ

משני עברי ההעתק (השפלה הנמוכה)  הפליוקני שבבסיס החתך הגידוע הזיהוי של משטח

מדרומו) מאפשר לחשב את מידת  -150 - מ' מצפונו וכ 200 -(המשטח נמצא ברום של כ

מ'. ההבדל בין מידת ההסטה של מישטח הגידוע  350 -ההסטה האנכית שלו המגיעה לכ

ח הגידוע לזאת של חבורת יהודה אינו גדול. לפיכך, נראה שמידת ההסטה לפני יצירת משט

הייתה קטנה ביותר, ועיקר הפעילות הטקטונית של העתק אור עקיבא מאוחרת ליצירת 

  .)5.5-2 -ו 5.5-1(תרשים  משטח השפלה הנמוכה בתחילת הפליוקן

פענוח של המבנה הסטרטיגרפי בתוך תצורת יפו על גבי הבלוק הירוד, בסמוך להעתק אור 

קל  onlap - ים, בבסיס בתצורת יפו מונחים בעקיבא, מראה כי המחזירים הסייסמיים התחתונ

. לפיכך, ההעתקה וההנמכה של הבלוק שמדרום להעתק )5.2(תרשים  על גבי משטח הגידוע

של המשטח, והחתך של תצורת יפו שקע לאחר מכן על המשטח  בהטייההייתה מלווה גם 

חלקה . מעל המשטח, המחזירים הסייסמים ב)5.5-3(תרשים  התאמה זוויתית קלה-באי

התחתון של תצורת יפו נטויים ומקומטים כמעט בהתאמה למשטח הגידוע של השפלה 

. הנטיות בולטות )5.3(תרשים  הנמוכה וליחידות שמתחתיו, כשהם יוצרים מעין סינקלינה

יותר בשולי הסינקלינה בעוד שבמרכזה החתך פחות נטוי. כמו כן, העובי של החתך של 

ה, מצטמצם צפונה כלפי שולי הסינקלינה וכנראה שגם תצורת יפו, שממלא את הסינקלינ

טקטונית, - . לפיכך, החתך של תצורת יפו מצביע על שקיעה סינ)5.3(תרשים  דרומה

  . )5.5-4(תרשים  כשהחתך ששוקע עובר תהליך מתמשך של קימוט
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  עקיבא.-: שלבים בהתפתחות העתק אור5.5תרשים 
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של המחזירים הנטויים של החתך של תצורת יפו בתוך הסינקלינה (כמו גם החלק העליון 

 - ו 5.2(תרשים  אופקי שבבסיס חבורת כורכר-תצורת יפו) גדועים ע"י משטח הגידוע התת

. לכן, פאזת ההטיה והקימוט של החתך של תצורת יפו, מגיל פליוקן מוקדם, הסתיימה )5.3

  .)5.5-5(תרשים  בבסיס החתך הפלייסטוקני לפני יצירת משטח גידוע הפלייסטוקני

עקיבא התפתח -ירור שמבנה הקימוט הנשען על העתק אורבב יםמרא יםהסייסמי כיםהחת

במהלך השקעת תצורת יפו, שחלקה התחתון הורבד ללא גידוע משמעותי על גבי מישור 

אופקי של השפלה הנמוכה בתחילת הפליוקן. נתונים אלה נמצאים בניגוד -הגידוע התת

ה שהתחתרה ) שראו בשקע סטרוקטורלי זה תעלGvirtzman et al. )2011למסקנה של 

  בשולי היבשה עוד לפני הרבדת תצורת יפו, ונסתמה בהדרגה במהלך הפליוקן.

בתוך החתך של תצורת יפו ניתן להבחין במחזירים מקומטים באורך גל קטן, המסומנים 

. אורך הגל שלהם קטן מאורך הגל של הנטיות של )5.3(תרשים  בחיצים כחולים קטנים

ם מבטאים פעילות טקטונית, אלא ככל הנראה תעלות תצורת יפו. נראה שקמטים אלו אינ

ימיות שהתחתרו בזמן השקעת תצורת יפו במרכז סינקלינה ובשוליים הדרומיים של -תת

  מבנה קיסריה. 

מישור הגידוע בבסיס חבורת כורכר, כמו גם המחזירים הסייסמים בחתך שמעליו, הנם  

. )5.3 - ו 5.2(תרשימים  רבדתםאופקיים ואינם מראים על תהליך הטיה בזמן או לאחר ה

מ' ביחס למישור  70 - משטח הגידוע האופקי בבסיס חבורת כורכר מדרום להעתק נמוך בכ

הגידוע האופקי בבסיס חבורת כורכר מצפון להעתק. הפרש הגובה משני עברי ההעתק 

  .)5.5-6(תרשים  מ' 70 - מבטא הנמכה טקטונית של הבלוק שמדרום לו, בשיעור של כ

הבלוק שמצפון להעתק היה חשוף להצפות חוזרות ונשנות שגידדו אותו מאחר ש עם זאת,

) והנמיכו אותו ביחס לעמדתו המקורית. שיעור ההעתקה הנמדד בין מישורי 5.2(סעיף 

  רבית.א, עשוי להיות קטן מסך ההסטה המהגידוד משני עברי העתק אור עקיב

המטרים העליונים של החתך  30לא ניתן לזהות בחתך הסייסמי האם קיימת העתקה של 

  .להלן 5.8הפלייסטוקני. נושא זה ייבחן בכלים אחרים בסעיף 

  גיל העתק קיסריה  5.7

החתך הפלייסטוקני של חבורת כורכר מועתק ע"י העתק קיסריה, כשההעתק אף גורם 

עקיבא. לפיכך, נראה שהעתק - לנטיות ברורות ומשמעותיות של חתך זה, בשונה מהעתק אור

גם במהלך הפלייסטוקן ויתכן שהוא אף צעיר מהעתק אור עקיבא. לא ניתן לזהות זה פעל 

  .להלן 5.8גם נושא זה ייבחן בסעיף  .האם ההעתק מגיע לפני השטח
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עדויות מהחתך הפלייסטוקני  –עקיבא וקיסריה - דעיכת הפעילות של העתקי אור  5.8

  הרדוד

י מישור גידוע פלייסטוקני בגג עקיבא מונח על גב- החתך הפלייסטוקני מצפון להעתק אור

ומעליהם חתך כורכרי ממוצא איאולי, בעובי  PT ,T1חבורת יהודה והוא כולל את היחידות 

) 1970).  חתך זה תואר בפירוט ע"י מיכלסון (4.3סעיף ; 4.2תרשים מ' ( 30-40כולל של 

שגם בדק את החתך הפלייסטוקני מדרום להעתק, תוך התייחסות לעבודתו של אקר 

-) הצביע על התעבות החתך של אבני החול מדרום להעתק אור1970). מיכלסון (1962(

מ' ביחס לחתך שמצפונו, והעריך שחתך זה כולל את תצורת  30-40עקיבא בשיעור של כ 

. כמו כן, האופי הליטולוגי של יחידות החול 1Tואולי גם את היחידה   PTפלשת, היחידה 

מצביע לדעתו על כך שהן הורבדו בסביבה ימית, ורק הקרבונטי (כורכר) מדרום להעתק 

  בחלקו העליון של החתך הכורכר הנו בעל מאפיינים של סביבה יבשתית.

שמצפון להעתק  3ו תנינים ת/ 2בעבודה הנוכחית נבדק מחדש החתך בקידוחים תנינים ת/

טיגרפים , במטרה לנסות ולזהות סמנים מורפולוגיים או סטר156עקיבא וקידוח קיסריה -אור

שיאפשרו לאתר תנועות טקטוניות שגרמו להעתקה או מעוות של החתך הפלייסטוקני. כמו כן 

נותחו מחדש לוגים קיימים של קידוחים נוספים, לצורך זיהוי של קרקעות שמפרידות בין 

). הקידוחים השונים שימשו לצורך בניית חתך 1יחידות הכורכר הבונות את החתך (נספח 

  ).5.6עקיבא (תרשים -הקרקע הרדוד בניצב להעתק אור-של תת גיאולוגי מפורט

  הבחינה המחודשת של חתכי הקידוחים מתוארת להלן: 

מ' המונח על חבורת  40חדר חתך של אבני חול קרקעות וביצות שעוביו כ  2קידוח תנינים ת/

חומה מ', שכבה של חרסית  20יהודה. רוב החתך מורכב מאבני חול גיריות וביניהן, בעומק 

המייצגת ככל הנראה קרקע שהתפתחה בסביבה יבשתית. חלקו העליון של החתך מורכב 

) שכבת החרסית 1970מסדימנטים ביצתיים שחורים המכוסים בחול דיונות. לדעת מיכלסון (

) שהורבד 1T+2Tהחומה נמצאת בין שתי יחידות הבנויות באזור זה מחול קלקרניטי גירי (

היוצרת את רכס  T2פון היא מתלכדת עם הבסיס של יחידה בסביבה ליטורלית וכלפי צ

  הכורכר המזרחי של מישור חוף הכרמל (רכס מגדים).

מ' את גג חבורת יהודה הבונה  32, חדר בעומק 2, הנמצא מזרחית ל ת/3קידוח תנינים ת/

מ'  13את מישור הגידוד של חוף הכרמל. גג החתך בנוי מסדימנטים ביצתיים בעובי של כ 

מ' מופיעה  19-20מ'. בעומק  6חים על שכבה של גיר חולי עם שברי אצות שעוביו כ המונ

שכבת חמרה חולית אדמדמה שהתפתחה על גג שכבה של גיר חולי עם שברי אצות 

  מ'.  12ומיקרופאונה ימית שעוביה כ 

מ' הקידוח הגיע לתצורת יפו  82מ'. בעומק של   152חדר לעומק של  156קידוח קיסריה 

יה באזור זה מחוואר אפור עם כמויות משתנות של חול דק גרגר. חתך זה נכלל על ידי הבנו

Neev et al., )1978 בחלק העליון של תצורת יפו שגילה לדעתם הוא פליוקן מאוחר. מעל (
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מ') המכילה חלוקי צור  82-64תצורת יפו מונחת שכבה של אבן חול גירית קשה (עומק 

קע ליטורליים וסלעי חוף בסדימנטים של תצורת פלשת על גבי מעוגלים. המאפיינים סלעי מש

מ'), בסדימנטים על גבי מפלס הגידוד  325השפלה הנמוכה בשולי קער רמות מנשה (ברום 

 מ'). 80מ'), ולאורך קו החוף של סטלה מאריס (ברום  120בגבעת עדן בזכרון יעקב (ברום 

שגם בחלקה העליון נמצאו חלוקי חוף , PTהאופי הליטולוגי של יחידה זאת דומה ליחידה 

מ'). בין  64ל  60). קרקע חומה (חמרה) מכסה יחידה זאת (בעומק 1970צורניים (מיכלסון, 

האחת בעומק  ריות וביניהן שתי שכבות של חמרה:מ' מורכב החתך מאבני חול גי 3מ' ל  64

  מ'.  9-12מ' והשנייה בעומק  21-24

מקבילים, -) זוהו שלשה אופקים תת5.6עקיבא (תרשים - בחתך הגיאולוגי הניצב להעתק אור

שעליהם נמצאו שרידי קרקעות שונות באופיין. שני האופקים העליונים רצופים והאופק 

התחתון מקוטע יותר. בקרקעות אלו ניתן להבחין בהתפתחות פדוגנית מגוונת, המושפעת 

דן ויעלון וף השרון על ידי מהתבליט ואופי התשתית. מגוון זה חופף את הקרקעות שתוארו בח

חלק גדול מקרקעות אלה הנן קרקעות חמרה שונות וכן קרקעות הידרומורפיות,  ).1990(

ורגוסולים חוליים. אופקים אלה מייצגים פני שטח חשופים שעליהם התפתחו קרקעות, 

אחד מאופקי קרקע אלה זוהה גם בקידוחים שתוארו שנקברו מאוחר יותר על ידי אבני חול. 

מהשוואה של החתך ) מעל המבנה הקבור של קיסריה. Neev et al., ) ,1978ל ידי ע

), עולה שהאופק העליון 1962) ואקר (1970לחתכים שבעבודתם של מיכלסון ( 5.6בתרשים 

  .PTוהאופק שמתחתיו מהווה את הגג של יחידה  T1ביותר מהווה את הגג של יחידה 

צפונית להעתק, ועד אזור קיסריה מדרום לו, תוך  אופקים אלו נמשכים ברציפות מחוף הכרמל

עקיבא ומעל העתק קיסריה, ללא עדות להסטה. לכן, אופקים -שהם חולפים מעל העתק אור

אלו של פני השטח הקבורים, והקרקעות שעליהם, יכולים לשמש "מכסה פדוסטרטיגרפי" 

  ת לאורך ההעתק. שלא הוסט ע"י ההעתק מאז התפתחותם, ולכן הם מעידים על חוסר פעילו

אין בידנו תיארוך ישיר של אופקים אלה אך ניתן להעריך את גילו המקסימלי של האופק 

המערבי . מיקומו של האופק הזה בחתך נמוך מזה של רכס הכורכר T1העליון, בגג יחידה 

). 3.6ראה סעיף  -  150-160Ka)MIS5-MIS6 -הנמשך לאורך חוף הכרמל ולכן הוא עתיק מ

עקיבא  והעתק קיסריה אינם פעילים לפחות מאז הצטברות החתך שגילו - אור לפיכך העתק

160Ka.  

 T1עם זאת, הפסקת הפעילות של ההעתק התרחשה עוד קודם לכן, קודם להשקעת יחידה 

 400,000 -הוא כ PTהערכנו שגיל יחידת הכורכר  3.6שמתחתיה. בסעיף  PTוהיחידה 

 400,000יבא והעתק קיסריה אינו פעילים כבר עק-שנים. אם גיל זה הוא נכון, העתק אור

  שנים.
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-1מערב דרום מערב, לרוחב צפון מישור החוף,  –בכיוון מזרח צפון מזרח חתך נוסף בוצע 

החודרים . החתך התבסס על קידוחי מים )5.7(תרשים  עקיבא-ק"מ מדרום להעתק אור 2.5

דרות גיל פליאונטולוגיות במאגר עבורם הגאת החתך הפלייסטוקני לכל עומקו ושקיימות 

החתך מאפשר שחזור של משטח הגידוד הימי בבסיס החתך הנתונים של המכון הגיאולוגי. 

הוא נראה ששהתוואי המשוחזר של משטח הגידוד אינו רגולרי לחלוטין, הפלייסטוקני. למרות 

  .ולא קיימת הסטה משמעותית שלמפולס בקירוב וש

 56/2רות לקיומו של העתק שנמצא בין קידוח בנימינה עולה אפש 5.7מהחתך שבתרשים 

, המפריד בין חתך מיוקני ממזרח לחתך פליוקני ממערב על פני מרחק 4לקידוח קיסריה 

תואם בקירוב את תוואי ההעתק שסימנו של ההעתק . מיקומו ק"מ 1 -פחות ממושלך של 

Fleischer and Gafsou )2003(ראה גם תרשים  ) בין מבנה קיסריה לסינקלינת חדרה

לתצורת יפו הפליוקנית ולכן נראה גיל ההעתקה מאוחרת שיעור ההעתקה אינו ברור. ). 2.1

עקיבא. העתקה זו, אם אכן -שהיא התרחשה בו זמנית לפעילות העיקרית לאורך העתק אור

  התקיימה, מבטאת השתפלות מסויימת של מזרח מישור החוף ביחס למבנה קיסריה.

  

  

   

. החתך 5.1ור החוף. מיקום החתך מוצג בתרשים צפון מיש: חתך גיאולוגי רדוד לרוחב 5.7תרשים 

יימות עבורם הגדרות גיל פליאונטולוגיות במאגר הנתונים של המכון קידוחי מים ושקמבוסס על 

מושלך צפונה אל קו  4. קיצור שמות הקידוחים: ק.=קיסריה, ב.=בנימינה. קידוח קיסריה הגיאולוגי

מ'. סקלת אופקית (מרחק) ואנכית (רום טופוגרפי) מוצגת במטרים. קו שחור  950 - החתך בשיעור של כ

יקומו של העתק אפשרי בגבול בין מבנה קיסריה לסינקלינת חדרה, המנמיך את עבה מקווקו מציין מ

הבלוק שממערב לו, הכולל סדימנטים פליוקניים, ביחס לבלוק ממזרח לו, הכולל סדימנטים מיוקניים, 

  ושפעילותו קדומה למשטח הגידוד בבסיס חבורת כורכר.
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  כוםדיון וסי  .6

  עקיבא-היסטוריה גיאולוגית של הכרמל והעתק אור –סינתזה   6.1

באזור המחקר מתקיים גבול חד בין שני מחוזות טקטוניים ראשיים: שדרת ההר של מרכז 

עקיבא, המפריד  בין הכרמל, המייצג -ישראל ומישור החוף. גבול זה נוצר על ידי העתק אור

הצפוני של מישור החוף. פענוח ההיסטוריה את הקצה הצפוני של שדרת ההר, לבין הקצה 

הטקטונית של העתק זה מאפשרת הבנה של התהליכים הטקטוניים והתפתחות הנוף של 

שני מחוזות אלו. מאחר שאזור זה היה נתון לתהליכי גידוד וסדימנטציה של הים הקרוב 

ם את במשך הנאוגן והקוורטר, ניתן לשחזר באמצעות משטחי הגידוד והסדימנטים שעליה

שלבי התרוממות הכרמל והשתפלות מישור החוף. מסקנות מחקר זה משליכות על תהליכי 

  התפתחות שדרת ההר ומישור החוף של ישראל.

פאחם, בצבצו לראשונה מעל פני הים במהלך -ראש הכרמל, וכן ראש קמר אום אל

וד גידד התרוממות שדרת ההר של ישראל במיוקן המוקדם ותחילת המיוקן התיכון. הים הרד

את שולי האיים ויצר בתחילת המיוקן התיכון את משטחי הגידוע של השפלה הגבוהה 

פאחם) -פאחם בקמר אום אל-אל- כרמל בכרמל ומשטח אום-(המשטחים עוספיא ודלית אל

מ'  400שמקיפים את שיאי הרכסים, והשקיע עליהם את תצורת צקלג (שתוארה ברום 

י הרכסים, וכן קער מנשה שביניהם, היו עדיין ממזרח לעוספיא). המרחב שממערב לראש

שקועים מתחת לפני הים. מעט לאחר מכן, בסיום פאזת ההתרוממות של שדרת ההר, עדיין 

בתחילת המיוקן התיכון, נחשף מעל פני הים גם ראש קער מנשה תוך יצירת רצף יבשתי בין 

משטח השפלה פאחם. הים הרדוד גידד שוב ויצר לראשונה את - הכרמל לרכס אום אל

הנמוכה, שהשתרע כנראה ברציפות ובתוואי ישר בקירוב ממרגלות ראש הכרמל (משטח בית 

אורן) עד לראש רמות מנשה (משטח בית ראש), והשקיע עליו שוב את תצורת צקלג 

  (שתוארה בבית ראש).

לאחר מכן השתררה תקופת יציבות טקטונית ממושכת ללא התרוממות משמעותית עד סוף 

בפליוקן התרחשו מספר הצפות שיצרו משטחי גידוד נוספים המשתייכים לשפלה  המיוקן.

חורשן), אולי תוך התרוממות קלה,  – מערותעין השופט, ומשטח  -הנמוכה (משטח אחוזה 

ברמות מנשה). קווי החוף שיצרו את משטח  325והשקיעו עליהם קונגלומרט חופי (בנ.ג. 

 –ו מצפון מערב לדרום מזרח, למרגלות רכס הכרמל הגידוד נמשכו בקו ישר בקירוב שכיוונ

רמות מנשה. משטח הגידוד של השפלה הנמוכה התמשך ברציפות מערבה עד קו החוף של 

  היום והוא זוהה בראש מבנה קיסריה, שהיווה אז את קצהו הדרומי של הכרמל.

זה במהלך הפליוקן התחילה פאזת התרוממות נוספת של שדרת ההר של מרכז ישראל. פא

זו התרחשה תוך הטיה רגיונלית אחידה מערבה, כשציר ההטיה האופקי היה בקירוב באזור 

השפלה. הטיה זו באה לידי ביטוי באזור המחקר בכך שהחלק המזרחי של רמות מנשה 
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התרומם ואילו צפון מישור החוף של היום השתפל אל מתחת לפני הים. בלוק הכרמל שמצפון 

ן הוא הורם אך לא הוטה מערבה ולכן גובהו נשמר לפחות לא השתתף בתהליך ההטיה, שכ

עד לקו החוף. כך נוצרה תנועה דיפרנציאלית בין בלוק הכרמל המתרומם מצפון, לבין רמות 

מנשה וצפון מישור החוף מדרום, שהוטו והשתפלו בשיעור הולך וגדל כלפי מערב. כתוצאה 

ה כלפי מערב, והוא התאפשר ע"י מההטיה, שיעור התנועה הדיפרנציאלית בין הבלוקים על

האלמנטים הסטרוקטורליים שמפרידים בין הבלוקים ושכיוונם משתנה במרחב. בצפון מזרח, 

התנועה הדיפרנציאלית בין רמות מנשה לכרמל התרחשה לאורך הפלקסורה המפרידה 

ביניהם, שכיוונה לצפון מזרח. התנועה גרמה להתרוממות של משטחי השפלה הנמוכה על 

מ' ביחס לרמות מנשה. דרומה משם, התנועה הדיפרנציאלית בין שני  20 - הכרמל בכגבי 

דרום, היוצר הפרדה טופוגרפית  –הבלוקים התרחשה לאורך העתק טירלי שכוונו צפון 

אזור זכרון יעקב) לרמות מנשה. מערבה יותר, עם  - בולטת בין דרום הכרמל ("חוטם הכרמל" 

דיפרנציאלית בין בלוק הכרמל לצפון מישור החוף העלייה בשיעור ההטיה, התנועה ה

עקיבא, שהופעל אז מחדש, כשההעתקה לאורכו גדלה -התאפשרה באמצעות העתק אור

  כלפי מערב.

עקיבא -במהלך ההשתפלות של צפון מישור החוף התחילה להתפתח בצמוד להעתק אור

את מבנה  עקיבא. הסינקלינה נשענה על ההעתק מדרום, הפרידה-הסינקלינה של אור

קיסריה מבלוק הכרמל ועיצבה את קצהו הצפוני. תצורת יפו הפליוקנית הצטברה בסינקלינת 

עקיבא על גבי משטח הגידוע השקוע של השפלה הנמוכה, במהלך ההשתפלות -אור

והצטמצמות החתך כלפי שולי הסינקלינה. אירועי ארוזיה  onlapוהקימוט, תוך יצירת יחסי 

  ירוזיביות בחתך במהלך שקיעת התצורה.ימיים יצרו תעלות א-תת

לא נמצאו סדימנטים מתקופת הפליוקן או הפלייסטוקן המוקדם על הכרמל מצפון להעתק. לא 

ברור האם סדימנטים שקעו שם בפליוקן המאוחר ובפליסטוקן המוקדם אך נגדעו מאוחר 

קופה יותר, או שעמדתו הגבוהה יחסית של הכרמל מנעה את הצטברותו של חתך זה. בת

קרע, שעוקב -זאת, לאחר תחילת ההתרוממות, נוצר בשולי הכרמל ורמות מנשה משטח עדן

אחרי גבולות הבלוק המורם ומסמן את תחילת תהליך ההתרוממות. המשטח משתרע מעל 

ובמקביל למתלול המערבי של הכרמל ולכן הוא קדום ליצירתו. משטח זה אינו מועתק ע"י 

  בא ולכן נראה שחלק זה לא פעל מאז הפליוקן.עקי-חלקו המזרחי של העתק אור

המשך ההתרוממות של הכרמל, בשילוב עם פאזות מהירות של הצפה, הובילו בסוף הפליוקן 

ובפליסטוקן המוקדם לרצף אירועי גידוד ימי לאורך אגפו המערבי של הכרמל ולעיצוב הדרגתי 

הכרמל שבלטו מעל של המתלול המערבי שלו. כל אירוע גידד את כל מסת הסלעים של 

מפלס הים, ויצר משטח גידוד נרחב. ההרמה המתמשכת גרמה לאירוע הגידוד העוקב לגדד 

את כל מסת הסלעים שמתחת למשטח הקודם, כך ששרידיו נותרו רק כטרסה צרה במזרח, 
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בראש מתלול שמעל המשטח החדש. חלק ממשטחי הגידוד נמחקו מן הסתם לחלוטין ורק 

  מ'. 140 -קים נשמרו. באופן זה נוצר בהדרגה מתלול בגובה של כשרידי הגידודים העמו

משטח הגידוד התחתון והאחרון, שעליו הצטברו בהמשך הסדימנטים הפלייסטוקניים של 

מישור החוף של הכרמל, מבטא את הפסקת התרוממות הכרמל ותהליך הגידוד המתמשך 

שרומו במזרח מגיע מעט  ומעבר לסדימנטציה בתנאי יציבות טקטונית. משטח גידוד זה,

מתחת למפלס הים הנוכחי, עוצב כנראה בהצפות חוזרות ונשנות במפלסי הים הנמוכים 

). נראה 900-400Kaשהתקיימו בסוף הפלייסטוקן המוקדם עד תחילת הפלייסטוקן התיכון (

) שהורבדה על גבי משטח הגידוד, שקעה במהלך ההצפה הגדולה של PTשהיחידה הימית (

), שהורבדה T1). היחידה הבאה והגבוהה יותר (MIS11 )~400Kaקרחונית -יןהתקופה הב

) MIS9 )~330Kaבסביבה ימית או תחת השפעה של חוף קרוב, שקעה במהלך ההצפה של 

), שהגיעו קרוב למפלס הים או עברו אותו מעט. בסיס החתך העליון MIS7 )~240Kaאו של 

הכרמל, תוארך בעבודות קודמות לתקופה  ביותר, שבונה את רכסי הכורכר של מישור חוף

ששיאה היה ( MIS5קרחונית - והמשיכה לתקופה הבין MIS6שהחלה בסיום תקופת הקרח 

    ).120-130Ka בסביבות

בצפון מישור החוף, מדרום להעתק, משטח הגידוד שבבסיס הסדימנטים הפלייסטוקניים 

מ' של חתך מחבורת כורכר  70דם. מונח על חתך נטוי וגדוע של תצורת יפו שגילו פליוקן מוק

המונח כאן מעל מישור הגידוע, מבטא השתפלות נוספת של מישור החוף בפלייסטוקן שאינה 

מלווה בהתרוממות של בלוק הכרמל. יתכן שפאזת ההשתפלות צעירה זו החלה עוד קודם 

זאת לעיצוב משטח הגידוע, אך החתך שהושפע מכך נגדע ולא הותיר עדויות לכך. השתפלות 

לא לוותה בחידוש הקימוט על הסינקלינה המפרידה בין העתק אור עקיבא למבנה של 

פאזה טקטונית קיסריה, והיא מבטאת לפיכך, תהליך טקטוני שאולי שונה באופיו מהקודם. 

מאז תקופת הסתיימה לפני הרבדת חתך הכורכרים והקרקעות ששקע לאורך מישור החוף 

  נה).ש 400,000 -(לפני כ MIS11הקרח 

  עקיבא ומהעתק קיסריה- סיכונים סייסמיים מהעתק אור  6.2

פעיל בפלייסטוקן  והיוהעתק קיסריה עקיבא - העבודה הנוכחית מראה לראשונה שהעתק אור

ניתן לעקוב אחרי חתך הכורכרים והקרקעות המכסה את התחתון והתיכון. עם זאת, כאמור, 

. רצף זה אינו עובר דפורמציה )5.6(תרשים  מישור חוף הכרמל דרומה, עד מבנה קיסריה

ממזרח לקו . לפיכך, ניתן להסיק שוהעתק קיסריה הניתנת לזיהוי מעל העתק אור עקיבא

  שנה). 400,000 -(לפני כ MIS11 קרחונית-התקופה הביןההעתק לא היה פעיל מאז החוף, 

ות מאחר שמידת ההסטה האנכית לאורך ההעתק עולה כלפי מערב, היה ניתן לצפות שפאז

, או לידי ביטוי ניכר יותר ממערב לקו החוףושתועדו בעבודה זו יבהפלייסטוקניות הפעילות 

מערבית . עם זאת, ואולי אף ימשיכו לפעול לאחר שהפעילות כבר נפסקה מזרחה לקו החוף
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שפעילות ההעתק  ומצאו ווים סייסמייםפיענחו ק) Steinberg et al. )2010לקו החוף, 

כה יתכן שהאמפליטודה של הפעילות הפלייסטוקנית הייתה נמונפסקה לפני האירוע המסיני. 

של הקו הסייסמי. בכל מקרה, ממצאי העבודה הנוכחית אינם מספיקים בכדי  מהרזולוציה

  .עילהינו העתק פ ממערב לקו החוףעקיבא -שהעתק אוראת האפשרות לשלול 

ית הולוקנית על העתק עתלית, שגרם להנמכה של רכסי ) טען לפעילות טקטונ1985אדלר (

העתקה קיומה של הכורכר היבשתיים מצפון לעתלית ויצירה של מדף היבשת הרדוד שם. 

  במסגרת עבודה זו. ןפעילה לאורך העתק זה לא נבח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אנו מודים לרמי מדמון על העזרה הרבה במהלך הסקר, לראובן אורטל ואלון  הכרת תודה:

סבן שהתלוו לסיורים, לאיתי רוחלין, אלדד לוי וצוות המכון הגיאופיסי על ביצוע סבלני ומקצועי 

למיכאל קיטין על שהעמיד של הקו הסייסמי, למריה אובצ'יקן על הגדרות הגיל בקידוחים, 

למוטי שטיין על דיון , במכון הגיאולוגי ם של הגילים הפליאונטלוגייםלרשותנו את מאגר הנתוני

לעודד כץ על , בסוגיות שונותחשובים לזהר גבירצמן על דיונים בנושא מפלסי ים בפלייסטוקן, 

  שבע כהן על הפקת הדו"ח.-של הדו"ח, ולבתבקרה 

 משרדית להיערכות לרעידות אדמה.- המחקר מומן ע"י וועדת ההיגוי הבין
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Introduction 
 

The Geophysical Institute of Israel conducted a high resolution shallow seismic reflection survey 

on the Cesarea/Jisr az-Zarqa shore (Figure 1) on behalf of The Geological Survey of Israel.  The 

goal of the survey is to image the subsurface structure, and to enable the interpreter to locate 

continuous layers of sediments on top of the Or-Akiva fault. 

In order to focus on the shallow subsurface (100 m) a high resolution (HR) seismic reflection survey 

was designed. The high sampling rate (2 ms) and the dense channel and source array ( 5 m intervals) 

enabled detecting relatively small vertical displacements (which are limited to the quarter of the 

dominant seismic wavelength), and to better image the shallow subsurface. 

 

Figure 1 – Location map of the survey area.  
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Seismic data acquisition 
 

The seismic survey was carried out in November 2015.  It included one high resolution (HR) 

seismic line, GP-6005_15, with a total length of 2093 m (Figure 1).  The beginning and end of line 

coordinates are presented in Table 1.   

 

Reflection Survey Line 

Line Station X Y Elevation 

GP-6005_15 
41 190889.8 713822.5 5.3 

459 191292.8 715828.4 6.4 

Table 1 - Coordinates of the first and last stations of the line. 

 

The data was recorded using an Inova G3i 24 bit recording system and SM24/U-B 10 Hz geophones 

(Figure 2).  The seismic source wavelet was generated by an Inova AHV-IV Commander vibroseis 

truck (Figure 3).  The survey was shot at 5 m intervals with a simple standing spread that included 

the recording stations of entire line (419 recording stations in 5 m intervals).   The acquisition 

parameters are presented in Appendix 1.  

A series of vibroseis sweep tests were performed in the field prior to the beginning of the recording 

operation (Table 2). 

 

Vibroseis sweep tests 

# Parameter 1 2 3 4 

1 Sweep length [sec] 10 12 14   

2 Frequency range (low) [Hz] 10 12 14 16 

3 Frequency range (high) [Hz] 140 160 180   

4 Sweep type [dB/oct] 0 3     

Table 2 – The sweep tests performed before the beginning of the recording operation in order to determine the best 

possible sweep parameters according to the client’s needs. 

 

The chosen sweep parameters included a single 14 s linear sweep with a frequency range of 16-180 

Hz.  
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Figure 2 – Land Geo SM-24/U-B 10 Hz geophones. 

 

 

Figure 3 – Inova AHV-IV Commander vibroseis truck. 

 

 

Data Processing 
 

The seismic data was processed at the GII processing center in Lod, Israel using the Paradigm 

Geophysical (Echos & GeoDepth) software.  The processing parameters were chosen according to 

parameter tests that were performed on the data.  Special care was given for attenuation of ground 

role and random noise, crooked line effects and improvement of the coherency and balanced 

character of the data.  The tests were combined with iterations of velocity analysis yield optimal 

stacking and enhance the signal to noise ratio.  The following section summarizes the processing 

stages.  The complete processing flow and parameters are presented in Appendix 2. 
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Geometry QC  

The geometry of the survey was applied using the shot/receiver coordinates and the observer's log 

and was later checked for errors using different graphic tools.  The data was binned in 2.5 m CDP 

intervals using a crooked line geometry algorithm to provide regular fold.    

Geometrical Spreading 

The energy loss with time was compensated for using a t-square amplitude correction. 

 

Elevation statics correction 

The comparison between elevation statics corrections with different replacement velocities has 

been made in order to obtain a more hyperbolic behavior of the reflection wave's hodographs.  

Finally a replacement velocity of 2000 m/s was used to shift the data to a smooth datum (NMO 

datum). 

 

Deconvolution 

Deconvolution parameters tests were performed over a selected CMP gathers.  Various operator 

lengths (2, 4, 8, 16, 32 and 48 ms) and predictive distances (80, 120 and 160 ms) were tested.  

Optimal results were obtained with and Operator Length of 80 ms and a Predictive Distance of 2 

ms.   

 

Velocity Analysis 

Several iterations of velocity analysis were performed in order to obtain an optimal stacking 

velocity field.  The picking of the velocities was done at intervals of 100 CDP’s (250 m).  An initial 

velocity analysis was performed following elevation statics correction.  A second iteration was 

performed following deconvolution.  Refinement of the stacking velocity was performed iteratively 

following residual statics corrections. 

Further refinement of the velocity field was performed by scaling the velocity field from 85% to 

115% by 5%.  This type of analysis enables us to distinguish the effects of small changes in the 

velocity field on the data.  The final velocity field is displayed in Figure 6.    

 

NMO and Stack 
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Following the velocity analysis a normal moveout correction (NMO) was applied to each CDP 

gather.  Each NMO gather is then stacked into a single trace yielding a final time section. 

Poststack Time Migration 

A Kirchhoff post-stack time migration was applied to the final stack.  Initially, using a smoothed 

version of the stacking velocity field and later revised by a scaled velocity field. 

Poststack processing 

Poststack processing flow is comprised of: coherency filter, FK filters, time variant bandpass filter 

and AGC was applied to the data in order to suppress the remnants of ground roll noise and enhance 

the coherency of reflectors in the section.  

Datuming 

The final datum is Mean Sea Level (0 m), and is in accordance with previous seismic lines in the 

area.  Shifting of the data to final datum was performed using a replacement velocity of 2000 m/s.   

Results 
 

The survey results reveal coherent reflectors at the top 700 ms of the section (Figure 4) and a 

gradual increase of the stacking velocity with time (Figure 5).  Slight changes in the stacking 

velocity field have a significant effect on the shallow reflectors (velocity scans are presented in 

Appendix 3).  However, the shallow part of the subsurface is represented by only a few traces in 

each gather and therefore, constraining the accuracy of the stacking velocities at the shallow 

subsurface is impossible.  Due to the importance of the shallow reflectors in this study, by client 

request, an additional stack sections in which the velocity of the top-central layers (CMP’s 350 to 

650) have been lowered by ~10% (Figures 6 and 7).  The migration process improved the coherency 

of some of the layers but did not have a significant effect on the final results (Figure 9).  Southward 

dipping reflectors are observed at the southern part of the section and their abrupt termination 

towards CMP 500 reveal the Or-Akiva fault.  Presented in figures 7 and 8 are a stack section and a 

poststack time migrated section of line GP-6005_15 combined with line EC-3713 respectively, 

revealing the southward continuation of the subsurface structures. 
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Figure 4 – CMP stack. 

 

 

 

 

Figure 5 – Stacking velocity field. 
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Figure 6 – CMP stack after lowering the top part of the velocity section by ~10%. 

 

 

 

 

Figure 7 – Stacking velocity after lowering the top layer by ~10%. 
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Figure 8 – Poststack time migration. 
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Figure 9 – CMP stack of lines EC-3713 and GP-6005 combined. 
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Figure 10 – Poststack time migration of lines EC-3713 and GP-6005 combined.  
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Appendix 1 – Seismic acquisition parameters 
 

Instrumentation 

Recorder type : Inova G3i 

Low cut filter : 1 Hz 

High cut filter : 206 Hz 

Notch filter : Off 

Constant Gain : 24 dB 

Sample rate : 2 ms 

 

Receiver parameters 

Geophone Type : Land Geo SM-24/U-B 

Geophone frequency : 10 Hz 

Geophone array : 12 inline 

Receiver station interval : 5 m 

 

 

Source parameters 

Number of vibroseis’s : 1 

Sweep frequency : 16 – 180 Hz 

Sweep length: : 14 s 

Vibrator Polarity : Non-SEG 

Peak force weight : 61800 lb 

Force out : 20% - 50% 

Shot point interval: : 5 m 
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Appendix 2 – Processing sequence 
 

Stack section 

1. Geometry and trace editing. 

2. Elevation statics:  

Datum - MSL 0 m; Replacement Velocity – 2000 m/sec;  

3. Spherical divergence correction: t-square. 

4. Predictive deconvolution: 

Predictive distance: 2 ms; Operator length: 80 ms; 

5. Velocity analysis: every 250 m. 

6. Automatic gain control: 500 ms window; 

7. Refraction statics. 

8. Residual statics: 

2 runs with a maximum shift of 12 ms; 

9. Velocity Analysis: 

Every 250 m, 2 runs (one run after each run of residual statics); 

10. Normal moveout correction and hand mute. 

11. Stack. 

12. Coherent and FK power filter. 

13. Time variant band-pass filter: 

0-1000 ms: 16-180 Hz; 1800-2000 ms: 16-60 Hz; 

14. Automatic gain control: 500 ms window. 

15. Static move to final datum. 

 

Poststack time migration  

1. Geometry and trace editing. 

2. Elevation statics:  

Datum - MSL 0 m; Replacement Velocity – 2000 m/sec;  

3. Spherical divergence correction: t-square. 

4. Predictive deconvolution: 

Predictive distance: 2 ms; Operator length: 80 ms; 

5. Velocity analysis: every 250 m. 

6. Automatic gain control: 500 ms window; 

7. Refraction statics. 

8. Residual statics: 

2 runs with a maximum shift of 12 ms; 

9. Velocity Analysis: 

Every 250 m, 2 runs (one run after each run of residual statics); 

10. Normal moveout correction and hand mute. 

11. Stack. 

12. Coherent and FK power filter. 

13. Kirchhoff Poststack time migration  

14. Time variant band-pass filter: 

0-1000 ms: 16-180 Hz; 1800-2000 ms: 16-60 Hz; 

15. Automatic gain control: 500 ms window. 

16. Static move to final datum. 
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Appendix 3 – Velocity scans 
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105% Velocity 

110% Velocity 

115% Velocity 
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Appendix 4 – Deliverables  
 

CD: 

1. Acquisition and processing report. 

2. Unprocessed seismic gathers (SegY).  

3. Stack sections (SegY). 

4. Poststack time migrated sections (SegY). 

5. Supporting documents: 

- SPS 

- Observer report. 

- Processing report. 



 



last and lowest abrasion surface is buried today under the thin (10-

40m) Pleistocene sedimentary cover of the Carmel coastal plain. 

9. The uplift of the Carmel block ended presumably during the span time 

900-400ka. This stabilization was associated with formation of an 

extensive wave-cut abrasion surface that extended across the fault 

trace. South of the fault, it truncated the top of the sequence of the 

Yafo Formation, in the small syncline and the upper part of the 

Caesarea structure, whereas north of the fault it cut the Judea Group.  

10. A rejuvenation of the subsidence of the coastal plain south of the Or-

Akiva fault occurred after the formation of the lower erosion surface. 

This subsidence was not associated with simultaneous uplift of the 

Carmel block or folding of the small syncline south of the fault, as was 

noticed during the Neogene.  

11. This subsidence resulted in deposition of thick (~70 m) sequence of the 

Kurkar Group south of the fault..  

12. Since the stabilization of the Carmel block the coastal plain north of the 

Or-Akiva fault was subjected to repeating transgressions and wave-cut 

abrasion, most of the time under sea level lower than the present. The 

first shallow marine sedimentary unit (PT of Michelson, 1970) was 

deposited upon the abrasion surface of the Carmel Coastal Plain, 

presumably during the transgression of MIS-11 (~400ka). The second 

marine unit (T1 of Michelson, 1970) was deposited probably during the 

transgression of MIS-9 or MIS-7. Each of these units is capped by 

remnants of exposed surface associated with relicts of paleosols. This 

sequence extends all the way from the Carmel coastal plain to the 

Ceasarea structure. 

13. Since the end of MIS-6 (~160ka), a series of coast-parallel eolianites 

ridges with interbedded paleosols were deposited along the western 

part of the Carmel coastal plain.  

14. The entire Middle to late Pleistocene sequence of the Carmel coastal 

plain is extending southward across the Or-Akiva Fault trace without 

any sign of deformation. Therefore, we postulate that the tectonic 

activity along this fault ended sometime around MIS-11, before the 

deposition of unit PT.  

  



separated by morphological step 80-100 m high, reflecting the uplift of 

the Mountainous backbone of central Israel. 

3. The Lower surface was subjected to two more sea transgressions 

during the Late Miocene and the Early Pliocene, manifesting a prolong 

stability of the Mountainous backbone of central Israel, from the Middle 

Miocene until the Pliocene. 

4. During the Early Pliocene transgression the coastline migrated inland 

up to the northeastern part of the Ramat Menashe Syncline and 

sculptured extensive rock-cut abrasion surface that extended westward 

up to the present coastline . 

5. The first significant vertical displacement along the western part of the 

Or-Aqiva Fault, postdate the formation of the early Pliocene abrasion 

surface. It was associated with the uplift of the Carmel block in the 

north and subsidence of the coastal plain in the south. During this 

tectonic phase the Ramot-Menashe syncline was slightly tilted to the 

southwest, together with the coastal plain subsidence. The fault cut and 

down-faulted the southern part of the Carmel block, which became 

since this time a part of the coastal plain tectonic province. This 

detached part of the Carmel is termed - the "Caesarea structure". 

6. During this tectonic phase, a small syncline developed south of the Or-

Akiva-fault, forming a depression on the sea bottom between the 

Caesarea structure and the fault. A thick syn-tectonic sequence of the 

Early Pliocene Yafo Formation was deposited in this subsiding 

syncline. 

7.  The last wide abrasion surface, that was cut along the Carmel and 

Menashe syncline, extends today just above the 120-140 m high 

western sea-facing western escarpment of the Carmel Mt. It is 

assumed that its age is Late Pliocene or earliest Pleistocene. 

8. The western escarpment of the Carmel was curved during a relatively 

rapid uplift associated with repeated wave-cut abrasion of the entire 

western part of the block. Each of these extensive rock-cut surfaces 

was later eroded by the subsequent lower abrasion surface, except a 

narrow rock-cut terrace left along the west-facing slop. These stepped 

terraces represent the position of the coastline during each abrasion 

phase. Some of these steps are still capped by coastal sediments. The 



Abstract 

Or Aqiva fault separates between the Carmel Mt. in the north and the coastal 

plain of Israel in the south. It is 30 km long, extending in E-W direction from 

the Samaria Mts. in the east to the Mediterranean in the west. The vertical 

displacement along the fault near Caesarea is about 400m and it decreases 

eastwards and increases westward toward the deep sea. The aim of the 

present study is to reconstruct its tectonic history and to evaluate if there is 

any seismic risk imposed by this fault. 

Since the Neogene, the tectonic activity along the or-Akiva fault is intimately 

connected to the uplift of the Carmel block. Therefore, the uplift was 

reconstructed using a series of wave-cut abrasion surfaces that carved the 

western parts of the Carmel block during this process. These surfaces were 

identified and mapped in the Carmel Mt. and the adjacent Ramot Menashe 

syncline, which is attached to its southeastern margins. Their 

morphostratigraphy was established in these two tectonic provinces and then 

they were correlated based on the morphostratigrapy position, relics of 

overlying marine sediments and areal extension. 

The Pleistocene tectonic and sedimentary history of the coastal plain on both 

sides the Or-akiva fault, were evaluated by study of the young clastic 

sequence of the Kurkar Group in this province. A high resolution seismic line 

was carried out by the GII across the Or-Akiva fault trace in order to reveal the 

subsurface structural pattern of the fault and the adjacent area. The results of 

the seismic line were combined with drill holes data from the two sides of the 

fault in order to establish a coherent image of the subsurface. 

The main conclusions of this study are:  

1. The Carmel block and the Ramat Menashe syncline were uplifted as 

one block during the Early-Middle Miocene. The summits of the Carmel 

and Um el-Fahm anticline were emerged from the sea in the Middle 

Miocene and the Ramot menashe syncline soon after. 

2. The marine abrasion cut two main erosion surfaces that can be traces 

all the way from the Carmel Mt. in the north toward the western 

margins of the Samaria and Judea Mts. These are the Middle Miocene 

"Higher Shefela (foothill)" and "Lower Shefela" surfaces, which are 
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