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הדרומי* חוףהכרמל
מאת

רייכמן ושלום נשיב יובל בןאריה, יהושע
המבנה *1

חלק המהווה מישורי, שטח משתרע המערבי' בצדו הרהכרמל" של לרגליו
חוףהכרמל, בשם המכובה זו, רצועה כולה. ארץישראל של ממישורהחוף
ואילו ק"מ, 23 הוא ארפה בצפון. לחיפה ועד בדרום מנחלתנינים משתרעת
עתלית מקו אד ק''מ, כ4 הוא עתלית, עד הדרומי, בחלקה אחיד: איבו רחבה
בלבד מטרים למאה עד ומגיע ומצטמצם הולך הוא צפובה, בעלייה בחלאורן,

. חיפה העיר של במערבה לים, הכרמל נכבס שבו במקום,
הצפובי שבחלקו בעוד זה: איזור של השובים חלקיו במבנה הבדלים יש
הרי אחידה, מישורית צורה בעל הוא והשטח גבעותהכורכר, מסתיימות
והרצועה המזרחי המישור עיקריים: חלקים לשבי הוא מתפצל הדרומי בחלקו
מרגלי משתרע והוא ק"מ, 32 בין הוא המזרחי המישור של רחבו המערבית.
שרחבה המערבית, הרצועה לו. שממערב גבעותהכורכר לרכס ועד הרהכרמל
כוללת היא לים. עד ומגיעה גבעותהכורכר מרכס משתרעת ק"מ, 21 הוא

ביביהם3. המפרידים צרים, עמקים ושבי בוספים משביים רכסיכורכר שבי

ובעיותהגיקוז ההידרוגראפיה *2

במישור היורדת מכמותהמשקעים, בהבה להרהכרמל, הצמוד חוףהכרמל,
לסחף גורמים אלד, משקעים לתוכו. המתבקז הרהכרמל של ובחלק עצמו
לו. שממערב לרכסהכורכר הרהכרמל שבין השטח בכל המתפזר קרקע,
המישורי השטח של המפלס גובה השוואת לאור במיוחד בולטת זו תופעה

הדנים זו, בחוברת הבאים המחקרים לארבעת כרקע ניתנת זו גיאוגראפית סקירה .1

הדרומי. חוףהכרמל של בבעיות
ד, ארץישראל, בארשבע, לבקעת מצפון הארץ במבנה קווייסוד עמירן, ד. .2

.12 עמ' תשט"ז,
הדרומי בחוףהכרמל המערבית הרצועה של הפיסיוגראפית החלוקה רון, צ. .3

זו). (בחוברת
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הדרומי חוףהכרמל
י מסילתברזל .6 ראשי. כביש .5 הרהכרמל. .4 / גורכר .3  ביצוי* .2 ו חולות 4
* ערבי יישוב .9 < המדינה קופ אחרי יהודי יישוב .8 8 המדינה קום ל0ני יהודי יישוב .7

חרב. ערבי יישוב .10
[4]



הדרומי דווףהכרמל

כמויות מי4. ב10 ממנו הנמוך לו, שממערב זה עם לרכסהכורכר שממזרח
מיהגשמים, המישור. בשטח חריפות בעיותניקוז מעוררות מיהמשקעים
ושטחקרקע מקווימים בו ויוצרים ברכסהכורכר נתקלים מההר, היורדים
"התעלה היא תעלתמים נכרתה האיזור ניקוז לשם בלתימנוקז.
אליה המגיעות כמויותהמים את המכוונת רכסהכורכר, לאורך  המערבית"
לעבר דרומה, ובחלקן זה, ברכס הפורץ נחלמערות, לעבר צפונה, בחלקן
נוספות תעלותקישור נחפרו כן הנ"ל. הרכס דרך הוא אף המתנקז נחלדליה,
תיעולו אך המערבית, התעלה אל מימיו את המנקזות המישורי, השטח במרכז

כה. עד הושלמו לא האחור של וניקוזו
בתקופות תושביו את העסיקה האיזור של המזרחי המישור ניקוז בעיית
שברכס המלאכותיות פרצותהניקוז שלוש מעידות כך ועל שונות, היסטוריות
בעיית נחלדליה5. ושל נחלמערות של נחלאורן, של המזרחי הכורכר
השנייה במרזבה המזרחי, לרכסהכורכר שממערב באיזור קיימת נוספת ניקוז
רצופים פחות הם אלה רכסים המערביים. רכסיהכורכר לבין זה רכס שבין
לעזרתם אך ושלמה, סדירה פחות היא המים זרימת את וחסימתם ומלוכדים
וקרבתם המערבית שבתנועה שטחיהחולות והם: נוספים, גורמינוף כאן באים
קטנים שטחיביצות נוצרים בהשפעתם הקרקע. לפני מיהתהום של היתרה
עד חוסלו לא אלו ביצות המערבית. שברצועה רכםיהכורכר שבין בעמקים
ניידים, חולות דרך בניקוזן הקושי ובשל המועט החקלאי ערכן בשל היום

הגבוהים6. מיהתהום קשיי על התגברות תוך

הקרקעות ♦3

סוגים בשני קרקעותיו את למיין ניתן האיזור של הכללי למבנהו בהתאם
ורכס הרהכרמל שבין המזרחי במישור אלוביאליות קרקעותסחף עיקריים:

האיזור. של המערבית שברצועה חולכורכר וקרקעות הראשי, הכורכר
האלוביאלית האדמה השונים. בקטעים בהבדליקרקע להבחין ניתן סוג בכל
הראשי, רכסהכורכר לרגלי המערבי, בחלק אחידה. אינה המזרחי שבמישור

.9078 עמי תשי"ח, כב, ידיעות, הרהכרמל, של ההידרוגראפיה ניר, ד. .4

D. Nir, Artificial Outlets of the Mount Carmel ראה: אלו פרצות על .5

Valleys through the Coastal Kurkar Ridge, IEJ, DC, 1, 1959
זה. שבמאמר המפה ראה  הביצות של מיקומן בעניין .6
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רייכמן ושלום נשיב בןאריה,יובל יהושע
כבדה היא האדמה ביותר, גדולות בכמויות בקווים והגשמים גרוע הניקוז שבו
בינונית. עד ככבדה להגדירה ואפשר פחות, כבדה היא השטח במרכז ביותר.
וניתן יותר, הרבה טובים וניקוזה שיפועה לחיפה הראשי הכביש בסביבות
היא ההר, לרגלי לכביש, שממזרח בשטח הבינוניות. האדמות לסוג לייחסה
לדרום הצפון מן בכיוון וגיריות. אבניות של ניכר אחוז בדרדכלל, מכילה,
של לשטח פרט המזרחית, המרזבה קרקעות בין רבים בהבדלים להבחין אין
קרקעות משאר שונה שאדמתו היום), (נחלתנינים לשעבר הכבארה ביצות

מיוחד. הרכב בעלת היא מוצאה שמחמת זה, מישור
למזרח. ממערב הן גם משתנות המערבית הרצועה של החולכורכר קרקעות
רכסי לבין שבינה ואלו שפתהים שעל אלו היינו, המערביות, הקרקעות
הקרקעות לעומתן ביותר. הקלות והמרכזיהן המערבי  המשניים הכורכר
או קלות הן המזרחי הראשי הרכס לבין המרכזי המשני רכסהכורכר שבין
הנעים רצנטיים, בחולות המכוסים שטחים אף יש המערבי בצד בינוניות.
מעגןמיכאל. קיבוץ בסביבות האיזור, של הדרומי בחלק במיוחד ומתקדמים,

מליחות. ביצות של שטחים כמה שרדו והמרכזי המזרחי בחלקים

אספקוגהמימ *4

והוא לגידוליבעל, לחלוטין מספיקות באיזור היורדות כמויותהמשקעים
בדבר, פלא אפוא אין לבצורת. בארץישראל אחרים מאזורים פחות צפוי
מרובים. ערביים כפרים מחקלאות כאן התפרנסו שבתקופתהמאנדאט
בדרדכלל, שסופקו, בלבד, משקהבית לצרכי למקורותמים נזקקו תושביהם
של הדרומי שבחלקו הזורמים והנחלים המעיינות ובארותמים. בורות עלידי
עלידי נוצלו לא  ונחלתנינים (ואדידיפלה) נחלדליה מעיינות  האיזור
לשינוי המכריעים הגורמים אחד שמסביבם. הביצות מחמת בעיקר התושבים,
הוא המדינה קיום ובתקופת בתקופתהמאנדאט האיזור של המים ניצול מאזן
בריכותדגים. של נרחבים שטחים להתקנת מימיהן וניצול הביצות ייבוש

הגבוהה. מליחותם היא אלה מים של הגדולה מגרעתם
הקמת שלאחר בתקופה באיזור, היהודית חקלאותהשלחין של התפתחותה
בעקבות השקאה. לצרכי בו מתוקים מים מקורות אחר לחיפוש הביאה המדינה,
מלוחים היו אלה מים גם אך מספיקות, כמויותמים הושגו קידוחים כמה
של הגבוהה המליחות בשל במרוצתהשנים נעזבו אף בארות כמה בחלקם.
''מקורות'', חברת של מקומי מפעל בעזרת לאיזור מים הובאו עלכן מימיהן.

[6]



הדרומי חוףהכרמל

מים נמצאו ובו הואיל עצמה הרהכרמל שטח מתוך מימיו רוב את ששאב
יותר. הרבה נמוד אחוזמליחות בעלי

אספקתהמים מקורות מבחינת השונים היישובים בין הבדלים קיימים כיומ
הנדרשת, כמותהמים כל את המקומיים הקידוחים מספקים מהם בחלק שלהם.

האזורי. ממפעלהמים מימיהם את מקבלים אחרים ואילו מקצתה, או

האקלים *5

תוצאת הוא חוףהכרמל של האקלימי ייחודו כללי. תיאור א.
ק"מ 4 הוא זה מישור"חוף של המאכפימאלי רחבו לים. הר בין הימצאותו
מזה. הרהכרמל, ולהשפעת מזה, התיכון, הים להשפעת נתון והוא בלבד,
במקצת הדומה החוף, לאורך היחיד השטח הוא הצפוני המערבי הגליל מישור
התלולה וצורתו האחרון זה של יותר הגדולה שצרותו אלא לחוףהכרמל,
את הקובעות הן המערבי, העליון הגליל להרי בהשוואה הרהכרמל, של יותר
הגליל מישור של מזה בהבדל אף חוףהכרמל, אקלים של המיוחד צביונו
השונים יסודותהאקלים על נתונים כמה נמסרים להלן הצפוני. המערבי

באיזור7.
לשנה, מ"מ ל620 500 בין נעה באיזור כמותהמשקעים משקעים. ב.
אוקטובר החדשים בין בעונתהחורף, אזוריהארץ, כבכל כאן, יורדת והיא
יחסי בריבוי זה איזור גם מצטיין מישורהחוף חלקי לשאר בדומה לאפריל.
בתקופת ויותר מ''מ 100 של גבוהות יומיות ובעצמית מוקדמים8 גשמים של
זה באיזור הגשמים של מיוחדת בהקדמה להבחין אין אלה9. מוקדמים גשמים
ל55 40 בין נע ימיהגשם מספר מישורהחוף. של האחרים לחלקים בהשוואה
אין אך השונות, התחנות בין קלים הבדלים קיימים האיזור בתוך לשנה. ימים
שניים לציין הראוי מן המשקעים). טבלת (ראה החקלאות על השפעה להם
לכרמל, שמתקרבים ככל בדרךכלל, ומתרבים, הולכים הגשמים (א) מהם:
הם (ב) ו חוףהים שעל ברצועה מאשר מדרונו ועל לרגליו יותר מרובים והם

אקלים אשבל, ד. של בספרו ניתנת והכרמל עתלית שפלת אקלים על סקירה .7

.2220 עמי ,1951 ירושלים לאזוריה, ארץישראל
.2/iv ,3/1v ישראל, אטלס ראה:  במישורהחוף הגשמים הקדמת בעניין .8

כתבים בארץישראל, הגשם עצמות כצנלסון, י. ראה:  הגשמים עצמת על .9

.1955 ירושלים ,3 מטאורולוגיים,
[7]



1 טבלה
הדרומי10 בחוףהכרמל במ"מ כמויותהגשמים
ובשנתיים) וממוצעים 1959/601950/1 (בשנים

ממוצעממוצע
19211901

התועה 515052515352545355545655575658575958605919501930שם

(חברתהמלח) 427452492550(564)538414766506(543)"378448עתלית
(מושבה) 593676עתלית
(משק) 559589458468(770)626367(575)(583)471נירעציון
(יישוב) 616700463513נירעציון

360563552558392750562562364438501נווהים
399502(659)412601571557400757608עיןכרמל
529506509476585507512352418(315)הבונים

337621552552477604618629396428509נחשולים
365481(609)507635567(587)(540)(659)(293)מעגךמיכאל
573634367462(649)304713583603485מעייןצבי

(אנטרפ1לאציה). ביון עלידי בחלקה שחושבה כמות, מציין בסוגריים מספר י

של השנתיים סיכומיהגשם מתוך 4959/60 עד מ1950/1 השנים, 10 נתוני הבאים: המקורות מתוך נלקחו המשקעים טבלת נתוני .10

המטאורולוגי, השירות של מספרהעשור שאוב 19501921 השנים ממוצע תיקיגשמים. השירות, ארכיון נתוני ומתוך המטאורולוגי השירות
תשי"ב. תלאביב ראשון, חלק הנ''ל, השירות של רבשנתיים" אקלימיים "ממוצעים החוברת מתון  19301901 השנים ממוצע 11958 תלאביב



2 טבלה
ובשרון11 בחוףהכרמל במ"צ ממוצעת וחדשית שנתית טמפראטורה

התחנה 123456789101112שנתיהתקופהשם

1948194020.513.914.416.217.321.423.927.027.927.024.621.616.7עתלית
1948194019.912.913.514.718.321.223.925.225.824.923.519.715.0פרדסחנה
1949194019.913.113.414.817.621.623.825.426.024.923.220.015.1תלשלום
5.0נ1948194019.513.514.514.617.320.523.124.625.524.823.018.7נתניה
1949194019.713.513.614.817.120.623.425.125.925.022.819.615.0נתניה

3 טבלה
" חדשים לפי במ"צ, ממוצעות טמפראטורותמאפסימום

התחנה 123456789101112התקופהשם

1948194017.118.120.621.625.728.031.431.830.928.725.619.8עתלית
1948194017.218.319.824.226.629.630.030.830.129.125.019.3פרדסחנה
1949194017.418.119.623.227.429.120.330.829.828.825.119.1תלשלום
1948194017.619.319.122.125.627.328.129.328.928.023.019.3נתניה
נ1949194017.818.119.421.825.427.629.030.029.327.824.7נתניה 9.5

"ממוצעים בשם לאזוריה, ארץישראל אקלים אשבל, ד. של הנזכר בספרו הנספח מתוך שאובים הטמפראטורה טבלות של הנתונים .11

,3 מטאורולוגיות, רשימות ו ראשון חלק רבשנתיים", אקלימיים "ממוצעים המטאורולוגי השירות חוברת ומתוך רבשנתיים" מטאורולוגיים
משל הם תחתונה) (שורה ונתניה תלשלום תחנות נתוני אשבל. משל הם עליונה) (שורה ונתניה פרדסחנה עתלית, תחנות נתוני .1952 ירושלים
תחנות נתוני עם אשבל, לפי תחנתעתלית, של וכן אשבל, רישומי לפי תחנות, שלוש של השוואה אפשרות כאן ניתנת המטאורולוגי. השירות
בסדרה מצויים ואינם הואיל בממוצעים, ביטוים על באים אינם לתחנתעתלית המטאורולוגי השירות נתוני המטאורולוגי. השירות של סמוכות
בתחנת המטאורולוגי השירות של הלאממוצעים לנתונים גם מתייחסות התחנות מהשוואת הנובעות המסקנות אן וחדשים, שנים של רצופה

במעלה. ראשונה אקלימית תחנה של אינם תחנתעתלית נתוני שכל לעובדה, וכן עתלית



4 ר. טבל
" חדשים לפי במ"צ, ממוצעות טמפראטויותמיגימוט

התחנה 123456789101112התקופהשם

1948194010.810.711.913.017.219.922.624.123.020.617.613.6עתלית

194819408.78.89.612.515.818.220.520.919.817.814.510.7פרדסהנה

194919408.88.810.012.115.818.620.521.220.017.715.011.1תלשלוט

194819409.49.810.212,516.418.921.021.820.818.114.510.6בתגיה

194919409.29.210.212.415.919.221.221.820.617.914.610.6נתניה

5 טבלה
חדשימ" לפי במ"צ, מוחלטות טמפראטותודמינימום

התחנה 123456789101112שם

כנ''ל 6.50.05.09.011.012.620.522.019.015.713.59.1עתלית.

כג'' 1.81.52.15.310.013.517.318.415.212.67,310.0לפרדסוונה

כנ''ל 2.71.02.05.610.013,017,818,116.712.07.03.0נתניה,

תשי"א. רבשנתיימ, מטאורולוגיים ממוצעים לאזוריה, ארץישראל אקלים אשבל, ד. .12



הדרומי וווףהכימל

 בעתלית חברתהמלח במפעל למשל,  ממש שפתהים על במקצת מועטים
עתלית. במושבה למשל,  רכסהכורכר על יותר ומרובים

להבחין ניתן המשקעים, מגורם בהבדל וקרה. טמפראטורה ג.
לאיזור. ממזרח הרהכרמל הימצאות של הניכרת בהשפעה הטמפראטורה בגורם
אזורי שאר של מאלה יחסית גבוהים לערכיטמפראטורה כאן גורמת זו עובדה

ארץישראל. של החוף
פרדס תחנות של אלה עם תחנתעתלית של ערכיהטמפראטורה השוואת
ביחס בתחנתעתלית יותר גבוהות טמפראטורות מראה ונתניה תלשלום חנה,
בטמפראטורות והן הממוצעות בטמפראטורות הן האחרות, התחנות לשתי
הוא, עתלית לטובת ההפרש הממוצעות החדשיות בטמפראטורות המינימום.
בטמפראטורות .(2 טבלה (ראה שתיים עד אחת מעלה של בדררכלל,
בחדשיהקיץ חדשיהשנה. בכל יותר ניכר הוא ההפרש הממוצעות המינימום
אחת מעלה בין החדשים בשאר ואילו מעלות, שלוש עד שתיים בין הוא
הממוצעות שטמפראטורותהמינימום לציין, הראוי מן .(4 טבלה (ראה לשתיים

מ"צ. ל10 מתחת המקרים בכל בתחנתעתלית יורדות אינן
שבהם בלילותהחורף, במיוחד חשובות אלו ביחס גבוהות טמפראטורות
דווקא אלה בלילות מחמם גורם של מציאותו לקרה. חשש בדרדכלל, קיים,
צמחים סוגיירקות, כגון: לקרה, רגישים צמחים של לגידולם מסייעת
יפה בולט טמפראטורתהמינימום של זה יתרון ופירותהדר. סובטרופיים
בתחנת נרשמו לא אשבל ד. של נתוניו לפי המוחלט. המינימום בערכי
אחד בחודש ורק ל00, מתחת ערכימינימום 19481940 בשנים עתלית
מתחת ערכים מוצאים איננו החדשים שאר בכל .0" של טמפראטורה נרשמה
חלקי שאר של מזו בהרבה פחותה זד. באיזור שסכנתקרה הדבר, ופירוש ל50,

מישורהחוף.
קיימים אד שלו, החום במשטר לאחידותמה גורמת חוףהכרמל של צרותו
השפעתו בו. שונים קטעים בין חשובים, אף ולעתים קטנים, מקומיים הבדלים
חוף שטח בכל מורגשת בשעותהלילה ומתחמם הכרמל מן הגולש האוויר של
שפתהים. של ברצועה מאשר המזרחי בחלקו יותר חזקה היא אך הכרמל,
בשטחים במיוחד הוא אף מתרכז בלילותהחורף, המתנקז והכבד, הקר האוויר
גורמת המישור של המזרחי בצד הים. בקרבת ולא יחסית, העמוקים המרזביים,
אוויר התרכזות ולמניעת מתמיד לערבול מההר הגולש האוויר של הזרימה
רכס לרגלי המישור, של המערבי בצדו הוא העיקרי ריכוזו ועלכן בו> קר
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רייכמן ושלום נשיב יובל בןאריה, יהושע
לרכס שממערב הסגורים באגנים קר אוויר מתרכז כן המזרחי. הכורכר
חקלאיהאיזור, עדות לפי המרכזי. רכסהכורכר לבין בינו הראשי, הכורכר
העוברים מסביבתם, יותר קצת העמוקים הנחלים, שטחי לקרה במיוחד רגישים
מועט. הוא האיזור בכל לקרה שהחשש ולהטעים, לחזור יש ואולם זה. באיזור
לגידולים מרובה חשיבות לה שנודעת אחרת, תופעה ורוחות. שרב ד.
וגליהחום השרכים של רבוים היא הקרה, חוסר לאחר באיזור החקלאיים
עם חוףהכרמל של באיזורהמישור ימיהשרב מספר השוואת בו. המוקדמים
המצומצם המספר שלעומת אשבל, קביעת לפי מראה, מישורהחוף חלקי שאר
הרי אזוריההר, של מזה לחמישית המגיע המישור, חלקי בכל ימישרב של
שבהר. מזה שליש או חצי לכדי מגיע והוא בחוףהכרמל מספרם יותר מרובה
התחממות בו מתרחשת שכן הגבוה, בחומם ידועים חוףהכרמל שרבי
הפוקדים אלה, שרבים המישור. אל מההר הירידה בעקבות נוספת, אדיאבטית
מידותהטמפראטורה את מעלים השנה, של בחדשיהמעבר האיזור את
של הבשלתם הקדמת נגרמת מכך וכתוצאה חדשים, באותם בו הממוצעות
ההבשלה האיזור. של השני האקלימי יתרונו בכך החקלאיים. הגידולים
עמק גידולי של ההבשלה שבין בתקופתהבינייט מתרחשת כאן המוקדמת
חשיבות נודעת זו לעובדה ומישורהחוף. ביתשאן עמק של זו לבין הירדן

מיוחדת. כלכלית
החזקה, הרוח השפעת עלידי נפגמת חוףהכרמל שרבי של זו מעלתם
אחד הוא חוףהכרמל וסערה. סופה בימי במיוחד הרהכרמל, במורד הנושבת
ובכך ארץישראל, בכל סוערות מזרחיות לרוחות ביותר הרגישים האזורים
איזור היה 1959 נובמבר של סערתהחול בזמן לעמקהירדן. שוב הוא דומה

כולה13. בארץ ביותר הנפגעים מן זה
הכרמל מן בלילות היורדים זרמיהאוויר, וטללים. יחסית לחות ה.
יחסית לחות והיא באיזור, בולטת שלישית אקלימית לתופעה גורמים הים, אל
,#65< הוא הממוצעת היחסית הלחות אחוז בו. טללים של קטנה וכמות מועטת
ואילו שבמישורהחוף, שפתהים שברצועת השטחים שאר של ,£ל70 לעומת
נמוכה יחסית לחות באיזורהשרון. 200 לעומת 100 הוא לילותהטל מספר
מסוימים. חקלאיים גידולים לגבי יתרוןמה לשמש עשויים וחוסרהטללים זו

תשי"ט. ירושלים (כתביד), 1958 בנובמבר סופתהחול ניתוח שטוק, ת. .13
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הדרומי חוןיהכרמל

הדרכים *6

מישורהחוף את שחיברו דרכיהאורך, של טבעי מעבר משמש חוףהכרמל
עברו האיזור של יחסית הצר בשטח שאף לקבוע, ניתן זאת עם צפוןהארץ. עם
עוצב שלהן שהתוואי נפרדות, דרכיאורן שתי שונות היסטוריות בתקופות

שונים. ויישוביים טבעיים גורמים בהשפעת
הענף עבר שבו "דרךהים", של החשובים מסעיפיה אחד שימש חוףהכרמל
הוא, זה וגשרים. אבניימיל ממנו שרדו וצור. עכו לעבר שפנה שלה, הצפוני
מלחמת בימי הרומי הצבא לתנועת ששימש הרומי, "כבישהחוף" כנראה,
השלישית (המאה קאראקאלה הקיסר מתקופת אבנימיל אספסיאנוס14.
באיזור נמצאות כן זו15. הנחה מאשרות במעגךמיכאל, שנמצאו לספה"נ),
חצובות. פרצות בו ויוצרות לרחבו רכסהכורכר את החוצות נוספות, דרכים
יותר. קדומה בתקופה או הרומית, בתקופה אם הותקנו, אימתי לנו ברור לא

." ודאר עתלית לעריהחוף לכלירכב גישה להבטחת נועדו הן
נוספים. כבישים ,1867 לשנת עד בארץ, נסללו לא הרומית התקופה לאחר
היה כך הקדומות. הרומיות הדרכים בעקבות דרכישיירות, היו בה הדרכים
המסומנות צבאנאפוליאון, של דרכיהמסע הדרומי. בחוףהכרמל גם המצב
קרךהסקר במפת המסומנת דרךהשיירות, וכן ,1799 משנת זיאק1טין במפת
." הרומית הדרך את רבה במידה זה באיזור חופפות ,1879 משנת הבריטית
לעתלית, הנוסעים יתקרבו לבל הבריטי הסקר אנשי אזהרת לציון ראויה כן
עדיין הי"ט שבמאה להסיק, יש מכאן ." שודדידרכים של ככפר המפורסמת

האיזור. של המערבי בצדו בחוףהכרמל הראשית הדרך עברה
לשם ועתלית דאר הערים ליד לעבור הרצון (א) שתיים: היו לכו הסיבות
המערבית, הרצועה של יותר הנוחים תנאיהקרקע (ב) בהן! חניה או ביקור

.1/xiv תחבורה, ישראל, אטלס הרומית, בתקופה הדרבים אבייונה, מ. .14

.4136 עמ' תש"ן, כד, ידיעות, ממעגןמיכאל, יומיות כתובות אבייונה, מ. .15
החדשה, ההתיישבות עד מימיקדם בארץישראל הדרכים אבייונה, מ. .16

.954953 טורים תשט"ז, ירושלים "ארץישראל", ערר ו, עברית, אנציקלופדיה
Y. Karmon, An Analysis of Jacotin's Map of Palestine, IEJ, £1 4, .17

Jerusalem 1960
C. R. Conder £ H. H. Kitchener, Memoirs of the Survey of Western .18

Palestine, London 1871, I, p. 281
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רייכמן ושלום נשיב בןאריה'יובל יהושע
ימותהשנה, בכל כמעט בה קבועה תנועה שאפשרו הדרומי' בחלקה בייחוד
של ובאיזור המזרחי המישור בשטח קיימות שהיו ושקיעה, להצפה חשש ללא

הכ3ארה. ביצות
 סלולים וכבישים מסילותברזל המודרנית רשתהדרכים התפתחות
בעקבות מסילתהברזל כאן הותקנה לראשונה חוףהכרמל. של באיזור פיגרה
עד מתולכרם הקיים קוהמסילה הושלם שבה ,1918 בשנת הבריטי, הכיבוש
את זה תוואימסילה חופף וצפונה נחלדליה שעל התורכי הגשר מן ." חיפה

באיזור. שעברה העתיקה הדרך של התוואי
לחיפה, הראשי הכביש סלילת עם חל באיזור במפתהדרכים הבולט השינוי
המערבי בצדו ולא הכרמל, לרגלי נקבע החדש הכביש של התוואי .1936 בשנת
עוד היתד. לא ועתלית לדאר (א) לדבר: סיבות שתי היו כאן אף האיזור. של
למזרחו הועתק היישוב של מרכזהכובד שכן מיוחדת, חשיבות זה בפרקזמן
המזרחי, במישור שבוצעו והניקוז, הייבוש פעולות לרגל (ב) ן האיזור של

המזרחי. בציר התנועה את לשבש עלולה שהיתה ההצפה, סכנת נעלמה
ראשית, ימינו: של ברשתהדרכים מיוחדות תופעות כמד, לציין יש כן
או לים, הסמוכים ליישובים המזרחי הכביש מן דרכיהרוחב ארבע למרות
קיים ולעתלית), להבונים לנחשולים, (למעגןמיכאל, במערב לרכסהכורכר
בקיבוץ אמורים הדברים המזרחי. לכביש ישיר קשר לו שאין אחד יישוב עדיין
שהדרך בעוד הראשי, הכביש מן ק"מ מ3 פחות אווירי בקו המרוחק נווהים,
שנית, ק"מ. כ8 וארכה לעתלית סמוך עוברת אליו, המוליכה היחידה, הסלולה
האיזור. של המערבי בחלקו היישובים את המחברת אזורית, דרןאורד העדר
זכרוןיעקבעתלית, בקו "מאסף" של תפקיד הרכבת מילאה מסוימת בתקופה
כביש סלילת נכללה הארצית רשתהכבישים בתכנית בדאר. תחנתביניימ עם

הדרומי. חוףהכרמל של המערבי בחלקו משני אורך

טורים "ארץישראל", ערך ו, עברית, אנציקלופדיה מסילותהברזל, אטינגן, ש. .19

.966960
[14]



החופי ובמזקף בטבלתהגידוד המסה צורות
הדרומי* חוףהכרמל של

מאת
ספרא דוד

מבוא
העתיקה דאר לבין בצפון נווהים בין הדרומי, חוףהכרמל מאיזור בחלק
קטעים לאורך מפותחת, (abrasion platform) טבלתגידוד מצויה בדרום,

שפתהים. של גדולים
על נמצאת שהיא בכך, הוא החוף של זה בקטע טבלתהגידוד של ייחודה
נמצא האחר חלקו ואילו גליהים, עלידי הוסר האחד שחלקו רכסכורכר, פני
והכוחות מיהגשמים מיהים, פעולת גלים. אותם של פעולתם בתחום עכשיו
רחבות. והמסה כרסום לתופעות גרמו זה חופי רכסכורכר פני על האחרים

טבלתהגידוד
הכללית צורתה

טבלה ליצירת המכוונת גליהים, של פעולתהגידוד תוצאת היא הטבלה
שנגרמו רבות, צורות גם נמצאות טבלתהגידוד בתוך ברם, וישרה. אפקית
עלידי אם והצומח, החי עלידי מיהגשמים, של גליהים, של ההטסה עלידי
כימיים מיכאניים, תהליכים של שלובה פעולה עלידי או בנפרד, מהם אחד כל

ואורגאניים.
רחבו הים. כלפי קל שיפוע עם אפקית, היא הטבלה של הכללית צורתה
מזה. למעלה ואף מי, 2010 עד מי מ32 נע משטחהטבלה של הכללי
ליבשה בכיוון הטבלה מן בבתאחת העולה מזקף, נמצא ליבשה הפונה בקצה
נמוך, יותר אחר, במזקף הטבלה צונחת הים לעבר לגליהים. מחסום והמהווה
המים בעומק נמצאות טבלתהגידוד של למפלס מעבר יותר. חריף גם אך

עליו ולהעיר המאמר את לקרוא שהואיל שטנר, י. לפרוס' טובה מחזיק המחבר .
עזרתם על אלבשן דן ולמר רון צבי למר לו, תודתו נתונה כן רבותעניין. הערות

במחקרהשדה.
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הוא אלו טבלות של רחבן שונים. במפלסים המסודרות נוספות' טבלות 32
הוא מזו זו של האפקי שמרחקן מדרגות, מעין יוצרות והן לשניים, מטר בין

.(1 (ציור סנטימטרים עשרות כמה

W

מטר 4
VDN.D.p L

רזג\דוד n^uua arm jnn s
0

1 0 1<
I I >u

~\vr> 2
'JJN.O.pL.

1 ציור

המערבי, הקצה (1) חלקים: בשלושה להבחין ניתן העליונה הטבלה לרוחב
שתכונה מעליה, מורמת בליטה נמצאת ובו הים, לתוך הטבלה צונחת שממנו
בדרדכלל, המכוסה, הטבלה, של המרכזי המשטח (2) "הפאה". בשם להלן
ומרובות למדי ישר הוא כולה. הטבלה לגבי ברחבו הבולט מיהים, עלידי
והמהווה ליבשה המעביר למזקף, הקרוב החלק (3) הזעירות. צורותההמסה בו
הגדולות צורותההמסה נמצאות בעיקר כאן הטבלה. של הגבוה החלק את

.(2 (ציור ביותר

w

קנמט1 חתר ) העליונה הגידוד טב.7"ת

2 ציור

המערבית הפאה .1
על חד באופן מסתיימת היא שבו טבלתהגידוד, של המערבי בקצה ממש
בקטע הטבלה למפלס מעל לעין המזדקרת בליטה, נמצאת הים, אל צניחה ידי
אורגאנ^גני מחומר מורכבת זו פאה או בליטה 0"מ. 2010 של בשיעור זה
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במקומות, ס"מ. ל100 20 בין נע רחבה כולה. לטבלה מסגרת מעין מהווה והיא
לוח 13 (ציור מקוטעות פאותמשנה אותה עוטרות ביותר, רחבה היא שבהם

.(1 א/

פניר.ים אורגנוגני1 ןגידור*

!  ! ;
nr ■ 1

wniill1li11l11illli!!!lilll!!li!i!!l!!i!!ll!illlll£
סכ;>לןר7י) ^יגד אליה.(0( הגלזוד nuv>nm nN3n

3 ציור

גידול מאפשר כשרחבה ס"מ. כ10 על בדרדכלל, עולה, אינו הפאה גובה
במקומות ס"מ. 2015 של לגובה אף היא מתרוממת  פאותמשנה של וקיוט
ודרכם ס"מ, עשרות כמה לאורך העיקרית הפאה רציפות נפסקת מסוימים
למרגלות עד שהציפוה לאחר טבלתהגידוד, משטח מיהגלים במרוכז חוזרים

.(4 (ציור היבשתי המזקף

(1) ^רייה והמשטחה^מוד הפאה קטעשי^
4 ציור

מלמעלה) (מבט

מקום .4 שוליהפאה; .3 אורגאנוגני) חומר נתמלאו שלא בפאה חורים .2 סאה! .1

רחבים, לעתים  מחומרהפאה מורמים שבילים .6 ו משפכים .5 1 מיהגלים התנקזות
קוהוווף. .7 צרים; לעתים
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.vermetusn מסוג רצנטיים מסולעים מחלזונות בעיקר מורכבת הפאר,

מאוד. וחזק קשה למבנה הפאה את הופך קונכייתם של הקאלציטי החומר .

אצות עלידי לה המוענק חוםאדמדם, צבע כבעלת הפאה נראית מקרוב
הפאה את מקיפה היבשה לצד דק. עילי כיסוי מעין עליה היוצרות חומות,
בעליהיים, גפ נמצאים הפאה בתוך ירוקות. אצות של צפופה אוכלוסייה

הרבזיפניות. התולעים בה מרובות ובמיוחד
הטבלה, בתוך לה ממזרח גם נמצא הפאה, את הבונה האורגאני, החומר
אורגאנוגני חומר אותו יוצר זה במקרה מאוד. ישר משטח בה כשיש רק אבל
דמוייגדרות קווים לפאה. אנכית עלפירוב הנמשכות ישרות, לא רצועות
מקוואות או מים, מוצפות חצרות למעין המערבי המשטח את מחלקים אלה
לאיןערוד ונמוכות צרות הן האורגאני החומר גדרות מאוד. ורדודים שטוחים

.(4 (ציור בלבד ס"מ כ5 בדרדכלל, הוא, גבהן הפאה: ממבני

המרכזי המשטח .2
צורות בתוכו יצרו פעולותההמסה אך מישורי, בעיקרו הוא זה שטח
שהן למדי, ועמוקות עגולות שקערוריות בו מצויות לעתים פניו. את הפוגמות
נהרס אלו צורות של העליון חלקן דמויותמשפר קודמות צורות של שרידים
כאלה שלמים משפכים .(2 א/ (לוח בתהלידהגידוד הטבלה התהוות בשעת

להלן). (ראה הטבלה של הגבוה בחלק כיום מצויים
שקערוריות נמצאות המרכזי, המפלס של היישור נשלם לא שבו במקום,
במכתשות משופע והוא עמוק ולא זעיר כרסום המשטח מכורסם כאן ומכתשות.
הישר. המשטח בגובה היא תשתיתן ס"מ. כ20 הוא שגבהן דמויותמחבת,
את בצפיפות הן מכסות לעתים שונים: במקומות שונה המחבתות התפשטות

ברובו. מהן חפשי הוא ולפרקים השטח, כל
סימני בהן ומופיעים המחבתות דפנות מכורסמות המרכזי המשטח בתחום
ומפותחות מרובות שהמחבתות ככל ימיים. (lapies) טרשונים של התפתחות
שונות, צורות האחרונים לאלה הטרשונים. גם יותר ושכיחים מרובים כן יותר,

משונןהכרבולת. רכסון של זו היא בהן ביותר שהרגילה
21 של בשיעור עמוקה, צורתהמסה זה בשטח נמצאת רחוקות לעתם רק
למעלה, שנזכרו המחבתות שבין המרכזי המשטח פני המשפכים. מסוג מי,
על כלשהו. צמחי כיסוי חסרי קרחים, בדרדכלל, הם, טרשונים, המכוסים
המרוכזות רכיכות, של עשירה אוכלוסייה חיה (המחבתות) השטוחות המכתשות
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במיוחד כאן מצויים החלזונות מבין המכתשות. דפנות של העליון בחלק
מתרוקנות חזקות סערות או גיאות בשעות .Trochus 1 Patella הסוגים:
יותר, הגבוה השלישי' החלק לעבר הפונות הרכיכות, מאוכלוסיית המכתשות

טבלתהגידוד. של

טבלתהגידוד של הגבוה החלק .3
פעולתהגידוד, בו נמשכת שעדיין מעיד, גבהו אחיד. אופי אין זה לחלק
של מועטת להתפתחות פרט ביותר, בו ניכרות אינן פעולותההמסה ואילו
המזקף קירות לרגלי ובעיקר בפיזור, כאן נמצאות זאת לעומת טרשונים.
עמוקות מכתשות הנדון, האיזור של התלול החוף את המהווים הכורכרי,

.(5 (ציור משפכים בצורת ורחבות

הגבוה החלק של וקטע המרכזי© וזסשטר! עול קטע
כזלכזעלה מגט שי*ג\בלתו7ג.ירור(111).

5 ציור
מכתשת .4 ו רגילה מכתשת .3 שוליים; עם משפד .3+2 משפך; .2 תעלתמים! .1

וגשרונים. כרבולות טרשונים, .5 1 מפותלת

אחת, בשורה כאן הנמשכות משפכים, של צורות אותן לעין בולטות במיוחד
משפכים 32 מופיעים עלפירוב הכורכר. לקיר ניצב יותר או פחות בקו
שבהם שהקטן בעוד לקיר, יותר קרוב נמצא שבהם והגדול אחת, בשורה כאלה
של כזו שורה קשורה בדרדכלל .(3 א/ (לוח לים בכיוון ביותר מרוחק
הצמוד הכורכר ברכס השטח פני על שמוצאו ערוץ, בצורת לתעלה משפכים

לים.
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מגיעים שבהם הגדולים המשפכים. בגודל גם ניכר זה בשטח העדרהאחידות
חלוקים דמויות מעוגלות אבנים בהם ונמצאות מ/ מ2 למעלה של לרוחב
המשפכים דפנות על Endothyrean מסוג האצות כיסוי למדי. ושטוחים גדולים

לתוכם. הירידה על הדבר מקשה שלעתים צפוף, כה הוא
נאחזו שבהם ,(Aiveoii) נקבים מכוסה הטבלה של ביותר הגבוה החלק
ס"מ. כ40 של לגובה עד רצופה מדרכה היוצרים בלוטיהים, מסוג סרטנים
החלק גם זהו החופי. למזקף מטבלתהגידוד מעבר מהווה שכבתהבלוטים
בלוטיהיםמופיעה, שכבת בהעדר הגבוהים. הגלים נוגעים שבו ביותר, הנמוך
הכורכר את המכסות ירוקות, אצות שכבת טבלתהגידוד קצה על בדרךכלל,

נראים. אינם שפניו כזו, בצפיפות

בטבלתהגידוד צורותהמסה

במידה ביטוין על באות בטבלתהגידוד, המופיעות הנזכרות, צורותההמסה
מן גדלן סדר לפי שלהן, תיאור ניתן להלן החופי. במזקף גם מסוימת

שבהן. והבולטות הגדולות עד ביותר הקטנות

ת ו 1ל בא אל .1
הוא הממוצע שקטה קטנות, שקערוריות הן טבלתהגידוד של האלבא1לות
עולה ורחב:ן מעוגלת, בדרןכלל, היא, צורתן .(1 ב', (לוח ס"מ מ20 פחות
מקרוב בסלע המתבונן שרק באופן קטנות, כה הן אלו אלבאולות עמקן. על
מבחינת מיקרואלבאולות. הן מכונות זו מסיבה בהן. להבחין יוכל
בעיקר אחרים, מסוגיאלבאולות בתכלית הן שונות הגודל בסדר אחידותן

מדברית. בלייה תוך הנוצרות הגדולות, מהאלבאולות
 י מ ר ו ו ה הן עמן, יחד והמופיעות לאלבאולות הקשורות מיוחדות, צורות
ישרות. ולעתים מפותלות לעתים וקטנות, מוארכות שהן ציות, ולא ק
הוורמיקו קבועה. אינה צורתן לתולעים. דמיונן עם בהתחשב נקבע שמן
אך בתוכו, שקועות הן ולפעמים הסלע, פני מעל לפרקים בולטות לאציות
מופיעות שהוורמיקולאציות יש האלבאולות. של זה על עולה אינו עמקן
משאיר הוורמיקולאציות שהרס ויש אלבאולות, כמה של התלכדותן בעקבות

מיקרואלבאולות. של צירוף מעין חרירים, 'שורת
סלעי, חוף בכל המתהוות הראשוניות, צורותההמסה הן המיקרואלבאולות

יותר. הגדולות האחרות, צורותההמסה מתפתחות ומהן
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(lapies) טרשונים .2
צורות שכיחות יבשתיים, קארסטיים בשטחים המתפתחים לטרשונימ, בדומה
הטרשונים צורת בין ניכר הבדל יש אך הימי, הגידוד טבלת פני על טרשיות
לעמקם, מגיעים אינם הימיים הטרשונים אםכי היבשתיים. של לזו הימיים
פעולת יותר הרבה בהם מובלטת הרי היבשה, טרשוני של והיקפם גדלם
מחטים דמויות וחדות, דקות צורות להיווצרות כאן גורם זה תהליך ההמסה.

וחרוטים.
טבלתהגידוד, של ההתחלתי הגובה לשינוי גורמים החופיים הטרשונים
הקירוזיה, בהמשך ולאחרמכן, הטבלה, בתוך זעיר תבליט ליצירת תחילה
הדקים החופיים הטרשונים בין במעבר הטבלה. וליישור כליל התבליט לביטול
דמויות מאלו עדינות ופחות גסות צורותהמסה מתהוות הטבלה יישור לבין
בתוך המחברים לגשרונים, או לכרבולות דומות שבהן השכיחות המחטים.

.(2 א/ (לוח תהליךהיישור בהם התרחש שכבר השטחים, את הטבלה
הגיאות. לשטח מעבר בייחוד לים, היורד במזקף בשפע מצויים הטרשונים
גליהים. של המיכאנית הפעולה עלידי נהרסות ואינן הצורות נשמרות כאן

מכתשות .3
או קלחת דמוית צורתן שטוחה. תחתית שבטבלתהגידוד אלו למכתשות
.(3 אי, (לוח המדויקת המעוגלת צורתן מפליאה ולעתים עגולות, הן מחבת.
רחוקות לעתים רק ס"מ. 40 על עולה רחבן אין ובדרךכלל שונות, מידותיהן
של התלכדותן בעקבות שהתהוו הצורות, מאוד שכיחות ס"מ. ל20 מגיע הוא
דמויות ולעתים אובאליות לעתים מעוגלות, צורות והיוצרות מכתשות כמה

.(5 (ציור 8 הספרה
נעדרות חלקות, טבלות ליצירת תהליךהגידוד גרם שבהם במקרים,
המזקף. לרגלי העליונים, בקטעים רק כאמור, מופיעות, והן המכתשות,
צורות ויוצרות לזו זו ביותר וקרובות מאוד שכיחות לעתים הן כאן המכתשות
שדופן במקום .(4 אי, (לוח עגולות צורות הוצאו מהן עליבצק. של לאלו דומות
מגוונות, צורותהמסה מתהוות הסמוכה המכתשת של בקיר נוגע המכתשת
כאמור, מזכירות, אלו אפקיים.  רחוקות ולעתים קשתיים, גשרונים בדרךכלל
או מיקרואלבאולות  דקות צורותכרסום בהן יש הראשון וכשלבן כרבולות,

טרשונים.

שהוא גירני, חומר של ציפוי המכתשות דפנות על נמצא מקום בכל כמעט
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עלפי גירניים. צמחים או בעליחיימ עלידי כנראה, שהושקע, חומרהמסה
עליון וחלק ,(6 (ציור אלכסונית דופן בעלת עליונה, פאה למכתשת יש רוב

א זה במקרה דק. גירני ריפוד מרופד לפחות, זה,
ואילו ס"מ, ל5 הגירני הציפוי של רחבו מגיע
המכתשות קרקעית על ס''מ מ1 עביולפחות
הנראות אצות, של מושבות בדרךכלל, נמצאות,

כהים. כתמים בצורת יפה

6 ציור
. הגדולות צורותההמסה

מלמעלה) (מבס משפד א.
(חתך) משפך

אבנים .1

מלמיעלה) (מבט מכתשת ב.
(חתך) מכתשת

הגירני הציפוי טבעת .2

חופי צניר ג.
כרכוב .3

עמודונים .4

משפכים .4
של ולעומק גדולים לממדים המגיעות מכתשות, נמצאות בטבלותהגידוד
משתפעות ודפנותיהן מחבתית, או קלחתית אינה צורתן מטר. מ1 למעלה
במידה צרה אפוא נעשית זו צורה העמוקה. התשתית כלפי ניכרת בתלילות
היא ועליכן למשפך' מובהק דמיון לה המשווה דבר מטה, כלפי והולכת גוברת

זה. בשם להלן תכונה
Endothy מהסוג אצות של גדולה אוכלוסייה מתפתחת המשפכים דפנות על
בעיקר ומתרבות הן גדלות שכן לעומק, מודד היא אלו של שכיחותן מידת era

כן המים, לפני יותר קרובות שהן וככל , הים לפני מתחת מי 32 של בעומק
תפוצתן. יותר מוגבלת

למדי גדולות לעתים מעוגלות, אבנים בדרןכלל, נמצאות, המשפכים בתוך
בלבד, כימית המסה של פרי זו צורה שאין להסיק, ניתן מכאן .(3 אי, (לוח
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האבנים. את שעיגלו התהליכים אותם של תולדה בחלקה, לפחות גם, אלא
ומעוגלים קטנים זיזים בה יש אלא חלקה, תשתיתהמשפך אין מספר במקומות
(הטורבו1 המערבוליים התהליכים עלידי רק להיווצר עשויים שהיו ,(6 (ציור

האבנים. את גם המסובבים לנטיים),
רכסהכורכר של ההרס בעקבות אליהם להגיע יכלו שבמשפכים האבנים
טבלתהגידוד אל מוסעות להיות או המזקף, מן להידרדר או הבלייה, בדרך

חזקים. גליסערה עלידי
ביבשה. המתחיל חריץ, מעין שהיא לתעלה, קשורים המשפכים כל כמעט
בעל גורם ודאי הם המשפכים, לתוך אלה בחריצים המגיעים המתוקים, המים

ממדיהם. בעיצוב חשיבות

ומערות כוכי0 צינורות, צנירימ,
ביותר) הגדולות (הצורות

הכימית. החמסה פעילות של ישירות תוצאות הן הנזכרות הצורות ארבע
התהליכים של תולדה וראשונה בראש הן יותר, גדולות אחרות, צורות
דבר הכימיים. התהליכים סיוע ללא גם מתהוות שהיו להניח, ויש המיכאניים,
יותר הרבה גדולות אלו צורות (א) הבאים: השיקולים שני מתוך מסתבר זה
התפתחותן או צירופן בעקבות להתהוות יכלו לא פנים בשום אך מהקודמות,
הגדולות הצורות של מיקומן (ב) זעירות! בהכרח שהן צורותההמסה, של
החמסה פעולת מועטת שבו שטח, החופי, המזקף לרגלי עלפירוב הוא

ביותר. חזק הוא הגלים של כוחהמחץ ואילו הכימית,
צינורות? .2 צנירים; .1 הן: אלו צורות של העיקריות התגלמויותיהן

ומערות. כוכים .3

צנירים .1
על והוסר שכורסם החופי, המזקף של התחתון בחלק מתהווים הצנירים
תנועתהגלים מחמת זה בחוף אינטנסיבי שהוא בתהליךהגידוד, גליהים ידי
מעוגל הוא הצניר בפעולתם. לגלים המסייע גס, חומר שפע של וזמינותו החזקה
מאחר שלו. צירהאורך לפי שנחתך צינור, חצי מעין ומהווה בחתךהרוחב
העליון, בשטחו מאשר יותר חזקה הצניר של התחתון בשטח הגלים שעצמת
המעגל לקצה מעל מעלה. כלפי וצר והולך למטה בדרךכלל, רחב, הוא הרי
בכושר תלויה הזדקרותו שמידת ,(comiche) כרכוב לעתים בולט העליון
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יש חוףהכרמל של הקשה בכורכר .(6 (ציור אותו הבונה הסלע של העמידה
מ/ מ1.5 יותר ורדובם מי מ2 למעלה שגבהם צבירים,

וחספוס כרסום צורות נמצאות העליון, בחלקו ובייחוד הצביר, דפנות על
הנדון בחוף מקום בשום טרשונים. ומקצתן אלבאולות ברובן מאוד, זעירות
שכוחות עליו, להעיד עשויות שטחו פני על שהתפתחו שהצורות צניר, אין
מתוצאות נוסף חיזוק מקבלת זו סברה בהתהוותו. הראשי הגורם היו ההמסה
או צפונידרומי בכיוון הוא החופי המזקף עוד שכל המוכיחות, הבדיקה,
בחוף השכיחים הגלים ולכיוון הרוח לכיוון ניצב היינו, צפוניצפונימערבי,
בכיוון הוא כשהמזקף זה, לעומת מרובה, צבירים התפתחות בהם קיימת זה,

כלל. מתפתחים אינם או מועטת, במידה רק הצנירים אחרמתפתחים
מעין עמודונים, הצנירים קירות על נמצאים שניים או אחד במקום
מותנית שהתהוותם ברור, הנטיפים. במערות בייחוד המופיעים סטאלאגטיטים,
עצמתם וכן העמודונים של תפוצתם מידת בלבד. כימית המסה בפעולות
מופיעים, הם ובמקום. בזמן קבועה תופעה מהווים אינם העמודונים הן. מועטות
בתנועת הקשורים התהליכים, עלידי הצנירים יצירת לאחר רק לדעתנו,
היעלמותם. גם היא וכך מהירה, כנראה, היא, העמודונים של התהוותם הגלים.
המזקף, לעבר הגלים דרכם את עושים פניה שעל שטבלתהגידוד. ככל
צרה היא זו שטבלה ככל ולהיפד: j הצנירים יותר קטנים כן יותר, רחבה היא
יותר ומפותחים גדולים כן יותר, רבה עליה הנשברים הגלים ועצמת יותר,
מחוץ נוספים גורמים משפיעים הצנירים של התפתחותם מידת על הצנירים.
הסלע, וקשיות שכבותהכורכר נטיית כגון טבלתהגידוד, וגודל המזקף לכיוון

קטנים. מרחקים פני על משתנות שהן

צינורות .2

של לארכם נמשכים בחלקן, או בשלמותן סגורות צורות שהם הצינורות>
אך שונים, בכיוונים הסלע רציפות את המפירים בדררכלל, ישרים, קווים
צינורות (א) סוגים: משני הן אלו צורות וקבוע. מסוים דגם על השומרים
צינורות (ב) הריבוד; באופי וראשונה בראש המותנים סטרוקטוראליים,

סידוק.
ברציפות ועוברים הכורכר שיכוב את תואמים הסטרוקטוראליים הצינורות
לאלו ביחס נמוך כושרעמידה בעלות שכבות, כמה או אחת, שכבה לאורך
המינימאלי ארכם ס"מ. עשרות לכמה להגיע עשוי רחבם מתחתן. או שמעליהן
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להערכה. ניתנת אינה השתרעותם ומידת ס"מ, מ10 למעלה עד הוא
ברובם שהם בסלע, סדקים של מציאותם בעקבות התהוו צינורותהסידוק
ולקוהחוף, לרכסהכורכר הם ניצבים בדרךכלל .(joints) המישקים מסוג
הסטרוק מהצינורות בהבדל לאלה, לקוהחוף. אלכסונית הם מופיעים ולפרקים
מטרים. לכמה והמגיע אחריו לעקוב שניתן יותר" רב אורך אפייני מוראליים,
גליהים של פעילותם התרחשות במקום אך ס''מ, כמה על עולה אינו קטרם
ארכם על לעמוד איאפשר 0"מ. ל3020 הצינורות קרובות לעתים הורחבו
לתור או הים לתוך בחלקם נמשכים הם שכן הצינורות, סוגי שני של המלא

רכסהכורכר.
גם השפיעו צינורותהסידוק, ובמיוחד למיניהם, הצינורות התהוות על
הסלע, בגוף ומציאותם הכללית צורתם רק לא מעידים כך על תהליכיההמםה.
חומר של והרצופה הרבה השקעתו גם אלא ומיהים, הגלים מפעולת הרחק
מעטה יוצרת ס"מ, כ1 שעביה שכבתהריפוד, הצינורות. דפנות על קאלציטי
של גבוהה תכולה בעלי מים זרימת עלידי הנגרם הצינורות, על למדי חלק
התופעה דומה הנדונה מהבחינה זה. חומר של השקעתו תוצאת ועלידי גיר

היבשתיים. הקארסטיים שבצינורות לזו

ומערות כוכים .3
קורוזיה צורת תכונה להלן שבהסכם. דבר היא ומערה כוך בין ההבחנה
גדולים שממדיה זו, ואילו כוך, בשם מ/ 1 על עולה אינו שגבהה המזקף, לרגלי
לפנים. רק פתוחים מהצנירים, בהבדל והמערות, הכוכים מערה. בשם יותר,
חוףהכרמל של הכורכר בתוך הם נדירים הטבעיים והמערות הכוכים
אינו החמסה של שחלקה לקבוע, ניתן כאן, הנמצאים המעטים, באלה הדרומי.
זרמו שדרכו ,pvptnpn קשורה הופעתן כי הוכח, שנבדקו הצורות בשתי רב.
או המערה וביצירת קוהחולשה בהרחבת לגליהים וסייעו היבשה מן מים

.(2 בי, (לוח הכוך
בתוך נחלתנינים. של השפך שליד במערה נתבלטה מעניינת תופעתהמסה
נמצאו כן וסטאלאגמיטים. סטאלאגטיטימ מעין עמודונים, התפתחו המערה
חלולים לחצאיכדור הדומות גדולות, שקערוריות  tafoni של צורות בה
לאורך במינה יחידה לדעתנו, זושהיא, מערה עמודוני המערה. בגג שנוצרו
והם קבועה תופעה הם והמלח, הגיר מערות של לאלה בדומה  חוףהארץ
מערה הבונה הכורכר, שבתוך לוודאי, קרוב .(3 בי, (לוח בממדיהם גדלים אף
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בעזרת ראשונית בבדיקה הוכח שהדבר כפי גיר, של מאוד גבוה אחוז יש זו,
הוודאי. אישורו לשם נוספת בדיקה טעון העניין אך חומצתמלוז,

ארובותהתזה .4
תתימי צינור מתלכד בהן תופעותהמסה, אותן הן ומסובכות לעין בולטות
הצינור דרך המים את גליהים דוחפים זה במקרה עמוק. משפך של תחתית עם
זו תופעה האנכי. המשפך דרך מעלה כלפי מותזים האחרונים ואלה האפקי"

חופיים". "גיזרים הציורי בשם גם ידועה
קבועה, במחזוריות מבוצעת דמוייהארובות המשפכים דרך התזתהמים
באותו גלים שני בין החולף הזמן היינו, ,(wavepeirod) לתקופתהגל בהתאם
המשפך, של העליון שהפתח בשעה גם בארובתהתזה להבחין קל עלכן מקום.

.(6 (ציור לעין בולט אינו המים, מותזים שדרכו
אחד, לצינור משפכים שני קשורים שבו נווהים, של הכפול" "הגיזר מלבד
נחלתנינים. לשפך צפונית קטנה ארובתהתזה הדרומי בחוףהכרמל נמצאת

החיפי המזקף
זה מזקף של גבהו תלול. חופי קיר המזרחי בצד סוגר טבלתהגידוד על
הים. לפני מעל מ' ל15 מעל מתרומם הוא מסוימים במקומות קבוע. אינו
המזקף את לחלק ניתן לטבלתהגידוד. מעל אחד מטר על עולה הוא אין לעתים

.(7 (ציור עליונה .3 אמצעית; .2 ? תחתונה .1 קומות: לשלוש

&J*,** החופי(סנ""י)1 רזמדקוף שרי חתך
7 ציור
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התחתונה המזקף קומת .1
את כולל המזקף, של לערך, הראשונים, המטרים ארבעת את המקיף זה, חלק
החלק זהו ועלכן הגבוה, מפלסהים לבין הנמוך מפלסהים שביו התחום כל
הגואים. המים ולנתזי לגלים מרובה השפעה נודעת שבו המזקף, של היחיד
מתרומם ממנו הים. פני של ממוצע בגובה נמצא זו קומה של התחתון צדה
בלוטיים. בצפיפות מכוסה מדרכה מעין וקעור, צר פס מעל ישירות הקיר
ירוקות. אצות שכבת שם מופיעה ולפרקים המזקף, בתחתית צניר נמצא לעתים
הירוקות האצות שכבת הצניר: של בקיומו כאן מציאותן תלויה בדרךכלל
כשהמזקף תפוצתן היא גדולה ובמיוחד חסרצניר, מזקף לרגלי יותר מפותחת

לדרוםמערב. או לדרום פונה
האחרות, צורותהגידוד גם נמצאות המזקף", "רגלי את המהווה זה, בחלק
וגבהם, הגבוהים, הגלים תמיד מגיעים שבו מקומם, והמערות. הכוכים כגון
אך לתוכם להיכנס יכול שאדם העובדה, את קובעים מ/ 21 של בשיעור

שפל. של במצב הים אם ורק
זו. קומה של העליונה במחצית ביותר ומפותחות בולטות צורותההמסה
כרסום מופיע מי כ2 של הישרבגובה לקיר מעל או לצניר, מעל
עם בלתיחלקים פנישטח (א) עיקריות: צורות שתי שלו למדי, אינטנסיבי
בדרך עולה, אינו שרחבן קטנות, ומכתשות ורמיקולאציות היוצר גס, חספוס
בעיקר מופיעות שבו המכתשות, בין שטחביניים (ב) ס"מ> 20 על כלל,

והגשרונים. הכרבולות צורות
המתמדת ההרטבה עלידי הנגרם שחורכהה, גוון זו קומה של התחתון לחלק
 רצופה לא אד  למדי עשירה אוכלוסייה כאן נמצאת לכך נוסף הגלים. של
הקומה של העליון החלק יותר. עוד כהה גוון לו המשוות כחוליות, אצות של
יותר, רחוקות לעתים נרטב והוא הואיל יחסית, בהיר גוון בעל הוא התחתונה

אצות. של אוכלוסייה בדרךכלל, גם, בו ואין
גדולות מכתשות של בהופעתן מסתיימת המזקף של התחתונה הקומה
אלו, מכתשות של תשתיתן על מאוד דק חולי כיסוי נמצא לעתים ושטוחות.
המכתשות. בגובה מותנית החול שמציאות הדבר, נראה נעדר. הוא ולעתים
אף או הגבוהים, גליהים עלידי המכתשות נפגעות שבהם במקומות, חול אין

בלבד. נתזיהם עלידי
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האמצעית קומתהמזקף .2
המכתשות .של בהופעתן רק לא ניכר לאמצעית התחתונה מהקומה המעבר
ו מאוד ועדין דק חספוס מציאות (א) אחרות: תופעות בשתי גמ אלא הגדולות, ,

הסטרוקטורה. של והולכת גוברת השפעה (ב)
שהחספוס מגלה, שבתחתונהי לזה האמצעית שבקומה החספוס השוואת
הדק, החספוס שמעליה. שבקומה מזה יותר מתקדם בשלב הוא יותר שבנמוכה
בחלק מופיע קטנטנים, וחרוטים מחטים של צורות לו יש האמצעית שבקומה
של הכלל מן יוצאים במקרים רק מגיעים, גליהים אין שאליו המזקף,. של זה
של תוצאה הוא התחתונה הקומה של הגס החספוס זה לעומת חזקות. סערות

הדקיקים. החידודים של לטשטושם הגורמים גליהים, ליטוש
הגדו המכתשות הסטרוקטורה. עלידי מותנות האמצעית הקומה צורות כל
בהתאם שכבותהכורכר. עלידי מכרעת במידה מושפעות והקטנות לות
ושטוחות אחד בכיוון יותר עמוקות ישרות, או נטויות הן הכורכר, לריבוד
היינו, ניכרים, לממדים מגיעות אלו מכתשות .(4 בי, (לוח השני בכיוון יותר

מי. 4 על העולה ולקוטר מי כ2 של לעומק
שכיסוי ככל המכתשות. בתוך כמותהחול מתרבה המזקף לגובה העלייה עם
בו. המופיעה הננסית הצמחייה מתרבה כן לגובה, העלייה עם מתעצם החול

ס"מ. ל2010 החול עובי מגיע מסוימות במכתשות
שבעקבות היא, האמצעית, הקומה מכתשות את המציינת הנוספת, התופעה
בטבלת להן אפיינית שהיתרו ההנדסית, הצורה את מפסידות הן במזקף העלייה
לעולם אך רבצלעוניות, או ריבועיות אלא מעוגלות, מכתשות כאן אין הגירוד.
שנקבע הישר, הקו שליט העגול הקו במקום מושלמת. הנדסית צורה בעלות לא

שכבותהכורכר. של והערב השתי הריבוד עלידי

ה ותקרת העליונה קומתהמזקף .3
העליונה, קומתהמזקף חסרה הדרומי חוףהכרמל לאורך המקומות ברוב
מ10 בדרךכלל, נמוכים, הם לחוף כאן הצמודים שהרכסים היא, לכף והסיבה
בתקרת הקשורות התופעות ההערכה, לפי מתחילות, שבו הגובה, הוא מ',

העליונים. וחלקיו המזקף
הבאות: התופעות לעתים בולטות יותר, נישא מזקף מצוי שבו במקום,
רחבות לעתים מדרגות, קיימות כאן בהדרגה. ונעלמות פוחתות צורותההמסה
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הריבוד תוצאת והן והשטוחות' הגדולות המכתשות עלידי הנוצרות למדי,
מתגברות הימית, ההטסה גורם של פעולתו הצטמצמות עם בדבבד בלבד.
ישיר קשר ללא יבשתיות, בליית תופעות שהן הסלע, של התפוררותו צורות

ולמימיו. לים
הרכסים על החולית. והצמחייה החול כיסוי מתרבים לגובה העלייה עם
הפונה שמחציתן, קטנות, חוליות שטחי מתהווים מי 1512 כדי הגבוהים
השנייה שמחציתן בעוד וצפוף, רצוף צמחי בכיסוי מכוסה דרומימערבי, לכיוון

לגמרי. חשופה ברובה היא

סיכום

ימית גהמסה ותחומים גורמים

תוך גליהים, של מחזורית פעולה תחום הוא המצומצם במובנו איזורהחוף
בעיקר נקבעים האחרונים אלה היבשה. פני את המעצבים תהליכים, עם שיתוף
באיזור חשוב יסוד קבועים. בפרקיזמן החוזרות וההתייבשות, ההרטבה עלידי
רבה כה חשיבות להן שנודעת פעולותההמסה, הליתולוגי: אפיו הוא הנדון
גירני. בחומר הכורכר בתכולת מאוד רבה במידה תלויות החוף, דמות בעיצוב
אינטנ המסה של צורות בו מתפתחות רבה היא בכורכר הגיר כשכמות
בעיקר ומשמשת בהרבה קטנה זו כשתכולת הקארסט. של לאלו הדומות סיבית,
היוצרת דסאגרגאציה, של אופי להמסה יש גרגיריקווארץ, של חומרליכוד

אחרות. צורות

גורמים מהווים זמנו ואורך הרטבההתייבשות של התהליך שכיחות
ככל כלומר, יותר, שטוח שהחוף ככל ההמסה: עצמת בקביעת מכריעים
חשיבות נודעת (ועלכן יותר להתרחק ואף יותר להתקדם עשויים שהגלים
מפותחות כן מחזוריות), והתייבשות בהרטבה ולשפל לגיאות גם יותר גדולה
התפשטות כלומר, יותר, תלול שהחוף במידה ולהיפך: ן צורותההמסה יותר בו

צורותההמסה. התפשטות יותר מוגבלת כן יותר, נבלמת הגלים
גדולה שכמותו ככל מכריע. תפקיד הפחמן דותחמוצת ממלאת הגיר בהמסת
ספקים מומס. למצב בעזרתה לעבור העשוי הגיר, יותר מרובה כן יותר,
העשירות, והפלירה הפאונה הביולוגיים. הגורמים הם ה002 של חשובים
הגדול לעודף חשיבות נודעת במיוחד למיניהן. צורותההמסה את המלוות
נבלע ביום הנפלט זה הנשימה. לרגל בלילה הנותר הפחמן דותחמוצת של
מלא. באופן או חלקי באופן אם הירוקות, האצות עלידי בתהליךההטמעה
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קיים כי מלמד, הדרומי בחוףהכרמל החופי והמזקף טבלתהגידוד תיאור
הוא זה תחום בחוףהים. פעולותההמםה מתרכזות שבו ומוגדר, ברור תחום
לו, מעבר האינטרטידאלי). (התחום והשפל הגיאות שבין משחקהגלים איזור
בלשון לגמרי. נפסקת היא ולסוף ההמסה פוחתת מעלה, וכלפי מטה כלפי

הבאה: התמונה מצטיירת אחרת,
מתחת כלומר, המלוחים, המים של בלעדית שליטה קיימת שבו במקום, א.

} המסה כלל אין שפל, של במצב מיהים לגובה
פוחתת כן המלוחים, מיהים מהשפעת מעלה כלפי שמתרחקים ככל ב.

ההמסה!
פני על היורדים בגשמים, (שמקורם המתוקים המים בין שהמגע ככל ג.
גוברת כן יותר, אינטנסיבי הוא הים של המלוחים המים לבין היבשה)

ההמסה. גם

ביבליוגראפיה
1. ירושלים מאגנס, ספר נתניה, של בחופה גיאולוגיות הסתכלויות מ., אבנימלד

253248 עמ' ,1938
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Israel, Bulletin of the Research Council of Israel, II, 1, 1952, pp.
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של הגבוה בחלק אחת בשורה משפכים .3
האבנים נראות הקדמי במשפך טבלתהגידוד.

תשתיתו. שעל

בולטת הים בצד המזקף. לרגלי עד שיושרה טבלתגידוד, .1

האורגאנוגנית. הסאה

**

פני על עלהבצק של צורה היוצרות מכתשות .4
שטח  (מערבה) האחורי בחלק טבלתהגידוד.

שיושר. טבלה

,*Wt.
m

וקטנות, גדולות מכתשות המרכזי: במשטח צורותהמסה .2
וכרבולות. אלבאולות טטרשונים,

הספרא] של [למאמרו
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סדק, למערה מעל החופי. המזקף לרגלי מערה .2
קוחולשה. בתוך שהורחב

/י ■:"

 המשפך סביב ; משפך  התצלום במרכז .1

יורמיקולאציות. אלבאולות עדינות: צורותהמסה

צורותהמסה החופי. המזקף של האמצעית הקומה .4

סטרוקטוראלי™.
צורותההמסה נראות נחלתנינים. שפך ליד המערה .3

גגהמערה. על

ד.ס6וא] של [למאמרו



המערבית הרצועה של הפיסיוגראפית החלוקה
הדרומי* בחוףהכרמל

מאת
רון צבי

מבוא *1

משתי מורכב בדרום' לדאר ועד בצפון עתלית ממפרץ הדרומי, חוףהכרמל
מישורית, מזרחית רצועה במבנן: מזו זו בתכלית שונות שהן רצועותאורך,
מערבית, ורצועה במערב, לרכסהכורכר במזרח הכרמל רגלי בין המשתרעת

במערב. לחוףהים ועד במזרח הנ"ל מרכסהכורכר המשתרעת
מי. ל1,800 מ' 1,100 בין הנע למדי, אחיד רוחב בעלת היא המערבית הרצועה
עתלית, המושבה וליד נחשולים קיבוץ ליד המאכסימאלי לרחבה מגיעה היא
רחבה הרצועה לנווהים. ומדרום לטנטורה מדרום המינימאלי ולרחבה

החוליים. בקטעיה ביותר וצרה הכורכריים בקטעיהחוף ביותר
לקו המקבילות ארכיות, לרצועות האיזור מתחלק הכללי מבנהו מבחינת
שלושה כולל האיזור מזרח. כלפי מצפון מעלות 8 של בזווית ונמשכות החוף
השניים ואילו ארכו, לכל ברציפות משתרע המזרחי, מהם, שאחד רכסיכורכר,
מבודדות. לבליטותכורכר מקוטעים לו, המקבילים והמערבי, התיכוני האחרים,
ברובה שהיא קרקע, מכוסים אבוסימ שני מפרידים רכסיהכורכר שלושת בין
פרוץ שבהם בקטעים, אחת מישורית לרצועה מתחברים אלה אבוסים פורייה.
שבהם בקטעים, ברציפות לחוף עד אף ונמשכים התיכוני, רכסהכורכר ומקוטע

חולי. חוף מופיע ובמקומו המערבי רכסהכורכר גם פרוץ
חוףהכרמל חלקי משאר בהבדל הנדון, האיזור את המייחדת התכונה
שביניהם, האבוסים ושני רכסיהכורכר שלושה מציאות היא ומדרומו, שמצפונו
הרכס של המשכו שהוא אחד, רכסכורכר רק מצוי לו ומדרום שמצפון בעוד
הוא החוף הנדונה ברצועה חולי. הוא והחוף הנדונה, שברצועה המזרחי

בארץישראל. ביותר המפורץ

זה. למאמר בסיס ששימש במחקרהשדה, הדרכתו על שטנר י. לפרום' נתונה תודתי .
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כורכר רכסי .1
גירוד טבלת .2

מכוסה כורכר .3
בחול
חולות .4

ביצתי שטח .5
עם רדוד ים .6
חולית קרקעית

בנוי שסח ר.
מים בור .8

חצוב מתלול ,9
מסילתברזל .10

כביש .11
.קוגובה 42

(צפון) ו חלק הדרומי*, הכרמל בחוף המערבית הרצועה של פיסיוגראפית מפה
.1:10,000 בקנהמידה תצלומיאוויר בעזרת רון, צ. בידי ומופתה עובדה המפה .
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(מרכז) 11 חלק הדרומי, הכרמל בחוף המערבית הרצועה של פיסיוגראפית מפה
'(32 עמי ראה (מקרא
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(דרומ) 111 חלק הדרומי, הכרמל בחוף המערבית הרצועה של פיסיוגראפית מפה
(32 עמי ראה (מקרא
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הדרומי בחוףהכרמל המערבית הרצועה של הםיסיוגראפית החלוקה

המזרחי רכסהכורכר *2

הדרומי הכרמל של החוף אורך לכל ברציפות משתרע המזרחי רכסהכורכר
המושבה (ליד מי 35 הוא המאכסימאלי גבהו לו. ומדרום מצפון אף ונמשך
שלוחות כעין ממנה ויוצאות מפורצת חזיתהרכס מ'. כ25  והממוצע עתלית)
מכך כתוצאה למדי. אחיד קוחזית בעלת היא שבמערב בעוד מזרחה, קצרות
כ200 של למינימום עד מי 600 של ממאכסימומ המזרחי הרכס של רחבו נע
פרצות עם נפרדים וגבנונים כיפות בו אין מבותר. אינו כמעט גבהרכס מי.
לעומת דרכים. או לצרכיניקוז מלאכותי באופן שהותקנו לאלו פרט ביניהם,
אד השונים, חלקיו בין זו מבחינה הבדלים ויש בגבהו, אחיד גב אותו אין זה

והדרגתיים. מתונים הללו
 המערבי ואילו וקצר, תלול הוא המזרחי מורדו אסימטרי; הוא הרכס
דיונות, של התקשות הוא שרכסהכורכר היא, לכד הסיבה יותר. ומשופע ארוך
הרוח. שבצל ממורדן וארוד מתון הוא השליטה, הרוח כלפי הפונה שמורדן,
מדרגתגידוד כנראה, שהיא, מדרגה, נמצאת הרכס של המתון המערבי במורד

קדום. קוחוף של אברסיבית) (מדרגה

*1 ציור

של שיכוב בעל ברובו היטב, מלוכד כורכרי סלע הוא המזרחי רכסהכורכר
מורכבת והיא חזזיות, כתמי עם אפור גוון העליונה לשכבתהכורכר וערב. שתי
בעלת סלעית שכבה נמצאת שמתחתיו סנטימטרים, כמה של בעובי מקרום
גיר, של הצטברות פרי הם שמעליה והקרוס זו ששכבה דומה, אפורלבן. גוון

הקדמוניים. בסלעיהגיר קרוםהנארי של התהוותו לתהליד בדומה
ישרים הסדקים אין בדרךכלל ניכר. אנכי סידוק זה רכס של לסלעיהכורכר

הסדקים. מילוי לרגל השיכוב משתבש הופעתם ובמקום לגמרי,
הן: הרכס, פני על המופיעות המיקרומורפולוגיות, בצורות החשובות

אלבשן. וד. רון צ. בידי נעיד מיפויהחתכים .
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רון צבי
בו ניכר שטח המכסים סנטימטרים, כמה של בקוטר קטנים נקביהמסה א.

ג/3). לוח (ראה רב חירור מחוררים פניסלע ויוצרים
ובעומק וחצי למטר עד בקוטר ועמוקות, מפותחות ושקערוריות מכתשות ב.
שטחי בשוליהן הן משאירות לזו זו התחברותן עם מטר. לחצי עד של

.(3 ג/ לוח (ראה טרשים בצורת בולטים ביניים
נוף ויוצרים ויותר כמטר של לגובה המתנשאים מפותחים, טרשונים ג.
אלה שטחיטרשונים באבךהגיר. הקארסטי הלאפייס לנוף מאוד דומה
(ראה נחלמערות ופרצת עתלית שבין בקטעהרכס במיוחד מצויים

ג/2). לוח מפד.;
שטח של לזה דומה החיצוני שמראם ומעוגלים, מוחלקים שטחיסלע ד.

"הבונים". באיזור בייחוד שכיחים הם אבןגיר. מסלעי בנוי
פתוחות, ותעלותהמסד. (1 ג/ לוח (ראה ואנכיים אפקייט צינורותהמסה ה.
בין הוא הצינורות של קטרם תמיסתי. חומר הושקע ובצדיהם שבתוכם
סתם לעתים מטר. חצי עד מגיע שקוטרהתעלות בעוד ס"מ, ל10 5

אף בתעלות ואילו הצינורות, את בהם, שהושקע התמיסתי, המילוי
צדיהן. משני אותן הסוגרים רכסונים, יצר

מתוקים מים של המסד. פרי הן האלו המיקרומורפולוגיות הצורות כל
פחותה שאינה למידתהתפתחות מגיעות המכתשות רצנטית. היא והתפתחותן
קליפותצדפים, או אבנים בהן אין שבחוף. האברסיביות המכתשות של מזו
אפוא,פריהמסה בהן לראות ויש מיכאני, מקורשחיקה על להעיד העשויות
סלע המסת לרגל שנוצרו עבים, כיסיקרקע מצויים הטרשונים בין בלבד.
עד חום גוון בעלת היא רצופים, שטחים על משתרעת שאינה הקרקע, הכורכר.

אדמדם. ואף חוםכהה
ומחשופיהחציבות מרובה, במידה האדם עלידי נוצל זה רכס של הכורכר

ארכו. ברוב ביותר בולטים הם

התיכוני רכסהכורכר *3

נמשך הוא אין אך המזרחי, לרכס בכיוונו מקביל התיכוני רכסהכורכר
החוף הוא חולי שבהם בקטעים, נפסק אלא האיזור, אורך לכל ברציפות
במרכז לא ואף לדאר, מדרום לעתלית, מצפון קיים הוא אין שממערבו.
האבוסים מתלכדים אלה בקטעים לנווהים. שמדרום בקטעהחוף השטח

ביותר. נרחב למישור והמערבי המזרחי
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הדרומי בחוףהכרמל המערבית הרצועה של הפיסיוגראפית החלוקה

שתי ורק הימ, פני מעל מי 10 על בהרבה עולה אינו התיכוני הרכס גובה
20.2 של בגובה שיאהרכס, שהיא האחת, מ': ל15 מעל מתנשאות בו נקודות
מ' 15.2 של השנייהבגובה ואילו (נ.צ.1433.2259), לנחשולים מצפון מ'
מוארכות גבעות של צורה לרכס .(1443.2321 צ. (נ. לנווהים מצפוךמזרח
נמוכים, אוכפיכורכר או שטחיקרקע משתרעים שביניהן חסרותרציפות,
והאבוס, הם, צרים אלה אוכפים צדיהם. שמשני מהאבוסים במקצת אך הגבוהים
רכסהכורכר אף מפרצים. בצורת לתוכם הודר אלוביאלית, קרקע המכוסה
לגבי למעלה שצוינה הסיבה מן אסימטרי, הוא למזרחי, בדומה התיכוני,
שהמערבית בעוד וקצר, תלול שיפוע בעלת היא המזרחית חזיתו המזרחי. הרכס

יותר. וארוך מתון שיפוע בעלת היא

2 ציור

זה ברכס הכללי. השטח בתוך טופוגראפית מבחינה בולט התיכוני הרכס
המזרחי המורד ושל במתו של הגדול וחלקם בדרךכלל, מופיע, הכורכר אין
לעין מזדקרים םלעכורכר של בלתירצופים קטנים איים רק קרקע. מכוסה
פניהם וערב. שתי של שיכוב ניכר אלה בסלעים אף זה. מכסהקרקע בתוך
בחלק במיוחד ומעוגלים, חלקים עלפירוב כאן הם החשוף הכורכר שטחי של
כגון צורותהמסה, קיימות החשופים מהסלעים בכמה הרכס. של המערבי
לעומק עד המגיעים מעוגלים, שוליים בעלי קטנים וחוריהמסה אלבאילות

ס"מ. 5 של
ובנויים, חצובים בורותמים 163 נמצאים התיכוני רכסהכורכר בשולי .

באיזור בנמצא כמעט הם אין הרכס. של הדרומי בחלק בעיקר המרוכזיט
בורותמים. כלל אין התיכוני, רכסהכורכר נעדר שבהם בקטעים, עתלית.

המערבי רכסהכורגר *4

כמו וחסררציפות קטוע והוא שממזרחו לרכסיהכורכר מקביל זה רכס אף
מ'. ל150 50 בין נע רחבו ממנו. רחב הוא אך מזה, יותר ואף התיכוני, הרכס
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רון צבי
מפריד שביניהם קטעים, בשני רק זה רכס נמצא הדרומי חוףהכרמל של בשטח
הכפר שממול בחוף לנקודה עד צפונה מדאר (א) הם: הקטעים חולי. חוף
מפרץ ועד מנווהים (ב) ק''מ. כ4 הוא זה קטע של ארכו אצרפאנד. הנטוש
ברציפות, כמעט הרכס נמשך הראשון בקטע ק"מ. כ2 של באורך עתלית,
בליטות בצורת ממנו שרידים רק נותרו לנווהים, מצפון השני, שבקטע בעוד
הכולל ארכ1 מתוך מ' 1,100 רק חולי. שטח מפריד שביניהן נפרדות, כורכר
חסרירציפות, קטעים לחמישה מתחלקים והם כורכריים, הם השני הקטע של

מי. 350 שבהם הגדול שאורך
מ' ל10 מעל בלבד מועטות בנקודות עולה המערבי רכסהכורכר של גבהו
נביא לא (.אם 1428.2261 צ. בנ. מי 13.9 הוא המאכסימאלי גבהו הים. פני מעל
התערבותו לרגל כנראה, שנוצרה, בתלדאר, מי 16.1 של נקודתגובה בחשבון
רכסי של למורדות בדומה אסימטרי, הוא אף מורדותיו שיפוע האדם). של
תלול, המזרחי מורדו שם. שצוינה סיבה מאותה והמזרחי, התיכוני הכורכר
קו והיא נוספת תופעה קיימת המערבי ברכס מהמערבי. יותר בדרךכלל,

המערביים. שבשוליו האברסיבי החופי המתלול

המערבי הכורכר ברכס רודזב חחך M^ניס0עיג
tVK?40 10 10

3 ציור

אלא בימינו, מאשר יותר מערבה המערבי רכסהכורכר נמשך בעבר
בלבד, שרידים מהם נותרו המערביים. קטעיו את הרסה שפעולתהגידוד
ממערב מ' 50 כדי עד עתה המשתרעים וטבלותגידוד, זעירים איים בצורת
 נחברמ ואם ספרא), ד. של למאמרו 1 אי, לוח (ראה הנוכחי לקוהחוף
מפה). (ראה בעבר המערבי רכסהכורכר של התפשטותו את לשחזר נוכל
הזעירים האיים שני הם: זה מערבי בקוגבול ביותר הבולטים השרידים

עתלית. למפרץ שמדרום וטבלתהגידוד לטנטורה שממול
מופיע זה ברכס ביותר. מועט הוא המערבי ברכסהכורכר הקרקע כיסוי
בקטע רק .(4 ג/ לוח (ראה מקרקע ברובו חשוף כשהוא השטח, פני על הסלע
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הדרומי בוווףהכרמל המערבית הרצועה של הפיסיוגראפית החלוקה

לשתי המערבי רכסהכורכר מתפצל ו2255 2270 קוויהקואוודינאטות שבין
שלחמדרגה, מפריד שביניהן גבוהה, ומזרחית נמוכה מערבית מדרגות:
קטעימ יש כן חקלאי. לעיבוד שנוצלה בקרקע, והמכוסה מזרח לצד הנוטה
עליו שנערמה עבה, לא חולית בשכבה הכורכר מכוסה שבהם זה, ברכס
התפתחה זה חולי כיסוי על הסמוכים. משטחיהחול הרוח של פעולתה בהשפעת

דלילה. צמחייה

החולי החוף *5

סוללה מתרוממת שטוח, הוא והחוף המערבי רכסהכורכר פרוץ שבו במקום,
של במרחק נמצא שיאהסוללה המים. פני מעל כמטר של בגובה נמוכה חולית
היא מזרחה בהמשכה זו. סוללה מלוכדת רטיבותה מחמת מקוהמים. מי כ15
גליהים. עלידי לעתים המוצפת נמוכה, רצועה משתרעת ומאחוריה משתפלת
שלוחתים עומדים. מיים בה נקווים ולפעמים ורטובה, שטוחה זו רצועה
מזרחה, לה מעבר מקוהחוף. מ' כ80 של למרחק עד משתרעת זו רדודה
דיונות. של בצורה המתרכז החול, מופיע מקוהחוף, מי כ120 של במרחק
מעל בלבד אחד מטר כלומר, החופית, הסוללה שיא של בגובה הן הדיונות רגלי
מעין ויוצר יותר נמוך לדיונות הסוללה בין המוצף האיזור שכל בעוד הים, פני

יציב. חול ומהוות בצמחייה מכוסות הדיונות אבוס.
שבין מישורהכרמל של בשטחהחוף מי מ250 רחבה אינה רצועתהחולות
ליד הוא ביותר הרחב מקומה יותר. צרה אף היא בדרךכלל, אך, ודאר, עתלית
מכוסים המערבי שברכסהכורכר המפרצים של הפנימיים השטחים נווהים.
גס חול של בתערובת חוףהמפרץ מכוסה לפרקים וקליפותצדפים. בחול
נפרדות: רצועות בשתי ערוכים צדפים ועליו בחול ולעתים ושבריצדפים,
לקראת הקיצוני קוהחוף של העילי בחלק מקוהמים, הרחוקה גבוהה, רצועה
היבשה לקראת הקיצוני קוהחוף שבין המרחק באמצע נמוכה ורצועה היבשה,
הדבר, נראה לקוהחוף. ומקבילות קשתיות הן רצועותהצדפים וקוהמים.
בעוד רגילה, מעצמה גלים עלידי נוצרה לקוהמים הקרובה שהרצועה

סערות. בשעת נוצרה והמרוחקת הגבוהה שהרצועה
nutMn י*י1יל

rfrnrrmnilffr ויוזבונים מגפון החתוו! נשטח רוחב inn
mof f * 1 ? 3_2__2_2"*0"י

4 ציור
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רון צבי
האבוסיס איזורהבינייט: *6

שני נמצאים והמערבי התיכוני בין וכן והתיכוני המזרחי רכסיהכורכר בין
ומפלס הקרקע מי. ל250 100 בין נע שרחבם קרקע, מכוסים נמוכים אבוסים
בעלת אלוביאלית, היא המזרחי באבוס הקרקע בשניהם: שונים מיהתהום
מנוצלת היא זו ומסיבה ביצות, או גבוהים מיתהום חסרת חוםבהיר, צבע
הקרקע המערבי באבוס ואילו 1(2 ג/ לוח (ראה חקלאי לעיבוד הגדול בחלקה
נמצאת זה באבוס גבוה. באחוז סידן בה ויש הואיל אפרפרה, אלוביאלית היא
בקרבת בייחוד מהקרקע, גדול חלק בחלקה. ביצתית הידרומורפית, קרקע גם
יותר הגדולה הקרבה על שעליה. הצמחייה מעידה ועלכך מלוח, הוא החולות,
163 מתוך ש133 מהעובדה, גם ללמוד יש המערבי באבוס מיהתהום של
של המערביים בשוליו 30 ורק המערבי, האבוס בשולי נמצאים בורותהמים

המזרחי. האבוס
ומהווים האבוסים שני מתלכדים התיכוני, רכסהכורכר נעדר שבהם בקטעים,

יותר. ונרחב רצוף מישור
סיכום *7

לשלושה לארכה מתחלקת הדרומי חוףהכרמל של המערבית הרצועה
אבוסים שני עם מקבילים רכסיכורכר משלושה בגויים מהם ששניים קטעים,
אצרפאנד, הנטוש הכפר למול ועד מדאר בדרום, הקטעים הם אלה ביניהם.
בו התיכוני, השלישי הקטע משתרע ביניהם עתלית. ועד מנווהים ובצפון,
אחד, למישור בו מתחברים האבוסים שני המזרחי. רכסהכורכר רק קיים

שטוח. חולי וחוף ברצועתחולות במערבו המסתיים
ובכך בממדיהם, והדרומי, הצפוני הכורכריים, הקטעים שני בין התאמה יש
הכורכריים בקטעים כולו האיזור רוחב החולי.  השלישי מהקטע הם שונים
מ/ 1,800 הוא המזרחי) רכסהכורכר של המזרחיים לשוליו ועד (מחוףהים
המזרחי רכסיהכורכר מי. 1,100 על עולה אינו החולי הקטע שרוחב בעוד
מאשר יותר מערבה מי 120 כדי מתמשכים הכורכריים הקטעים בשני והמערבי
מעל המזרחי רכסהכורכר מתנשא הכורכריים הקטעים בשני החולי. בקטע
לו המקביל המזרחי הרכס נמוך החולי החוף בקטע ואילו מי, 30 של לגובה
ומצויים טבלתהגידוד שרידי מרובים הכורכריים הקטעים בשני זה. מגובה
זכר כמעט אין החולי החוף שבקטע בעוד זעירים, כורכריים איים אף בהם
ומשונן, מפורץ הקטעים בשני הכורכרי החוף איים. כלל בו ואיו לטבלתהגידוד
מזרחה. קלות חודר שמרכזה קשת, מעין ומהווה מיושר הוא החולי החוף ואילו
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rk* U*t
רכס של המערבי במורד טרשוני"המסה .2
לעבר מבט עתלית. בקרבת המזרחי, הכורכר
לרכס עד ברציפות זה בקטע המתמשך האבוס,
התיכוני שרכסהכורכר מאחר המערבי, הכורכר

חסר.

ברכס ואפקיים אנכייט המסה צינורות .1

דפנות הבונים. בקרבת המזרחי, הכורכר
פניהסלע גירני. ציפוי מצופים הצינורות

חלקים.

רב, חירור מחוררים המערבי ברכסהכורכר פניסלע .4
מצופי המסה ותעלות צינורות מופיעים מקרקע. חשופים

דפנות.

בקרבת המזרחי, ברכסהכורכר מכתשתהמסה .3
קטנים. נקביהמסה מלאים פניהסלע עתלית.

רץ] צ. של [למאמרו



י למישורהחוף הכרמל בין המגע
מאת

ניר דב

הכרמל של המערביים המדרונים א*
נופית, מדרגה הוא מישורהחוף, עם הגובל הרהכרמל, של המערבי חלקו
לבין ההררי השטח בין קוהמגע המישורי. לשטח מעל מי 240150 שגבהה
הם ובצפון בדרום שקצוותהקשת בעוד אך קשתי, קו הוא המישורי השטח
לבין נחללדליה בין מרכזה הרי אנכיים, מזקפים ואף תלולים, מדרונים
מתלולים בלבד. משופע מדרון בדרךכלל, הוא, חיפה של מבואותיה
היינו, ליתולוגיות, סיבות מתון" רק הכרמל של זה בחלק מופיעים ומזקפים
בין קוהמגע קנימאניים2. ותדיסטים שוניותקוראלים של מציאותן מחמת
ומפוצל, מפותל הוא בפרטיו ואילו בכללו, קשתי הוא מישורהחוף לבין הכרמל
לבין זכרוןיעקב שבין המזקפים .(1 די, (לוח הדרומימערבי בחלקו בעיקר

ואחיד. ישר קו כאן יוצרים אינם הכרמל של הדרומי קצהו
בדרדכלל, עולה, אינו מישורהחוף לבין המדרונים ראשי בין היחסי הגובה
הניגוד מי. ל200 מגיע הוא חיפה, במבואות בצפוןהכרמל, ורק מ'! 150 על
מתינותם לבין הקשת של והצפוניים הדרומיים המדרונים של תלילותם בין
שמקדם בעוד הביתור. בעצמת בעיקר מתבלט במרכזה המדרונים של היחסית
במרכזה הרי (0.990.90) הקיצוניים לערכיו בקצוותהקשת מגיע הביתור3

.0.890.80 רק הם ערכיו

כהמשך הכרמל, של מערבו של בגיאומורפולוגיה הדיון את להשלים בא זה מאמר .1

D. Nir, The Ratio of Relative and Absolute Altitudes of קודמות: לעבודות
הכרמל, של ההידרוגרפיה ניר, ד. ;Mt. Carmel, gr,XL VII, 1957, pp. 565569
D. Nir, Artificial Outlets of the Mount Carmel ;9078 עמי ,1958 כב, ידיעות,
ניר, ד. ;Valleys through Coastal "Kurkar" Ridge, IEJ, IX, 1959, pp. 4654

.169163 עמי ,1961 ג, וארץ, טבע הכרמל, של המורפולוגיה
.1961,1 הערה לעיל,  המפורטת הביבליוגראפית ברשימה עיין .2

קילומטר של בשטח המוחלט לגובה היחסי הגובה שבין היחס הוא מקדטהביתור .3

Nir, 1957, supra at., Fig. 3 ראה. כמרכן _y/7'jatj אחד: מרובע
מוחלט גובה
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שפיעיהבלית של באפיים גם מתבלט מרכזה לבין קצוותהקשת בין הניגוד
הם אד ניכרת, במידה מפותחים השפיעים אין הקשת במרכז (טלוסים).
השלישים שני את ומכסים ובדרום, בצפון הקיצוניים, הקטעים בשני מפותחים
פני על .(1 (ציור מעלות 2015 היא השפיעים נטיית המדרון. של התחתונים
ראשי את הבונים מהמזקפים, שנותקו גדולים, גושיסלע מזדקרים השפיעים

המדרון.

' £W

1 ציור
הדרומי בכרמל שפיעיהבלית

2155.1441 מנ.צ. מבט

עצם של זו היא הכרמל של המערביים המדרונים של המרכזית הבעיה
מתלולהעתקים בלבד טקט1ני ממוצא מתלול כאן אם היינו, התהוותם,
על שנוצר פליאופלייסטויקנית, מתקופה מתלולגידוד או נסוג או מקורי
כמה הובאו כבר ,2 בהערה למעלה הנזכרת בעבודה, טקטוניות. הנחיות פי
להלן זה. מתלול של יצירתו בשעת שהתרחשו תהליכיהגידוד, על עדויות

ההר. לרגלי ומדרגותהגידוד במחשופיהכורכר נוספות הבחנות תצוינה

הכרמל לרגלי מחשופיהכורגר ב*

כיום נמצאת הים, פני מעל מי 3025 של בגובה ,1439.2161 בנ.צ. .1

לכורכר אפייני שהוא וערב, שתי של שיכוב בעל כורכר, של נטושה מחצבה
ולא החופי, החולי הסלע מסוג הוא שבה הכורכר .(2 ד/ (לוח ישראל בחופי
על שתואר ,beachrockn לטיפוס פרטים בכמה דומה והוא האיאולי, מהסוג
היו הכרמל שרגלי להסיק, ניתן זה מחשוף של ממציאותו וניב4. אמרי ידי
משפת בריחוק גם האפשרי דבר בלבד חוליות של לא הצטברות מקום

K. O. Emery £ D. Neev, Mediterranean Beaches of Israel, Ministry of .4

Agirculture, Division of Fisheires, Bull. No. 28, 1960
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למישויהחוף הכרמל בין המגע

להיווצר היה יכול לא כן לא שאם הימי, הגירוד של זירה גם אלא הים
של שטח על משתרע שנתגלה הכורכר .beachrock של מהסוג הכורכר כאן
צפוניתמערבית דונם כ3 של נוסף שטח ועל הנזכרת צ. לנ. מסביב דונם כ5
נמצא שבו הגובה, מסילתהברזל. עם חיפהתלאביב הכביש מהצטלבות
מישור של המערבי שבחלקו רכםיהכורכר של זה על עולה אינו הכורכר,

גיאוגראפי5. רוחב באותו לחוף, במקביל החוף,
במקום המגיע שפיעבלית, עלידי מכוסה מחשוףהכורכר של העליון חלקו
הנוכחי המדרון התהוות את לשחזר אפוא ניתן לערך. וחצי, מטר של לעובי זה

כדלקמן:
הצפה של בתקופה הים גידוד עלידי (קליף) תלול חופי מזקף התהוות א.
קו אף אלא המזקפים, של האנכית הצורה רק לא מעידה כך על ימית.
קטנים. ואיים פרומ1נטוריה מפרצונים, מעין נראים שבו המפותל, היקפם
הים נסיגת כדי תוך חופי' לכורכר והתלכדותן חוליותחוף הצטברות ב.

מערבה.
ושיוו המזקפים את שמוטטו יבשתיים, ומחיפה בלייה תהליכי של קיומם ג.
והיווצרותם תהליכידרדרת של קיומם הנוכחית; הבלויה צורתם את להם

שפיעיהבלית. של

אבנים
1

rusnn
מק ברץי^| ידית

ן

ו

iג:י
ו

^ויל

£*'■ *
גררכר

2 ציור
(1439.2161 צ. (נ. במדרוניהכרמל מחשוףהכורכר

נתגלה ,1961 בקיץ תלאביבחיפה בכביש עבודותההרחבה בעקבות .2

.(3 די, (לוח ד,איא1לי מהסוג פריד כורכר של מחשוף 14485.22153 צ. בנ.

 4 גליון ,1:100,000 האיזור, של הגיאולוגית במפה מסומן אינו זה מחשוף .5
זכרוךיעקב.
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בהווה צורתה ואף קדומה, חולית אינהאלא המחשוף,. נמצא שבה ,251 הגבעה
היינו, הים, פני מעל מ' 35 של בגובה נמצא ראשהמחשוף. כך. על מעידה
הנזכר הכבישהרכבת, שבהצטלבות מחשוףהכורכר מעל מי ב105
באיזור מישורהחוף של המערבי שבחלקו הכורכר רכסי של גבהם למעלה.
משמע, הים. פני מעל בלבד מי ל20 היותר, לכל מגיע, שפתהים, ליד זה,
לשמש ועשויה ובגבהה בטיבה בסביבה רכסיהכורכר משאר שונה זו שגבעה

היבשה. לעבר חוףהים של נוספת להתקדמות עדות

מדרגותהגידוד ג*

נסיגתם שמאז בעובדה, נעוץ מדרגותהגידוד של ואיתורו בגילויו הקושי
יבשתיים, וצבירה סחיפה תהליכי עליהן פועלים אותן, שיישרו גליהים, של
או בשפיעיבלית ברובן מכוסות הן כיום המקורי. אפיין את לטשטש העשויים
של בדרך רק לא המדרגות את לחפש יש לפיכך ההרים. לרגלי במניפותסחף

סטראטיגראפיגיאולוגי. אבחון עלפי גם אלא מורפולוגי, אבחון
האיזור של הגיאולוגית המפה העליונה., דוד הגי ת דרג מ .1
מחשופים.אחדים מגדירה זכרוךיעקב) 4 גליון ,1:100,000 (מפת הנדון
צביון אין עלידינו שנבדקו המחשופים ברוב רבעוניות. כמדרגותגידוד
ה/ (לוח לנחלאורן שמדרום לזו פרט הגופיות, למדרגותהגידוד מורפולוגי
האחרים למחשופים בדומה זו, מדרגה ברור6. מפלסיישור קיים שבה ,(1

מבלית בחלקה בנויה רבעוניות, כמדרגותגידוד הגיאולוגית במפה שהוגדרו
של גבהו מלוכד. וחצץ מתלכידיחלוקים ובחלקה פריכה חוואריתקרטונית
האחרים שלחיהמחשופימ כל הים. פני מעל מי 4540 הוא שלחהמדרגה
14738.23625 צ. בנ. שלחהמדרגה וכן לנחלמערות, ומצפון מדרום סוג, מאותו
בגובה אפוא לראות יש הים. פני מעל הגובה באותו הם לנחלאורן שמצפון
הכרמל, לרגלי מקוטעת בצורה הנמצאת מדרגתגידוד, של שלח מ' 4540 של

" חיפה. מבואות לבין ר"ל כרםמה בין
מדרגות של הבינוניים הדרגים את לצרף יש מי 4540 של זה למפלס
,1 הערה (עיין אחר במקום כבר שתוארו חוףהכרמל, של בצפונו הגידוד
כפי מיושרים, במשטחים המורפולוגי בצביונן נשתמרו אלו מדרגות .(1961

ובתקופת הואיל זה, משטח של המיושר האופי בהערכת זהירות לנהוג יש .6
אדט. בידי בוצע מיישורו שחלק הוא, הנמנע מן ולא יישוב, כאן היה המאנדאט
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במבואות זו מדרגה של גראנולומטרי ניתוח מתוך .2 ה', בלוח הדבר שמשתקף
נתברר, ,(3 הי, (לוח הכביש ליד חדש במחשוף ,1464.2458 צ. בנ. חיפה,
אם .1.5 הוא מ"מ 7050 באורך החלוקימ של החציוני שמקדםהפחיסות7
פירוש הרי ,8 מושלם כדור של לצורה מתייחס 1 של שמקדםהפחיסות נזכור,
זה במקום החלוקים של התעגלותם ניכרת. במידה עובדו שהחלוקים הדבר,
כאן נחליהכרמל של ארכם הרבעוני. הים גלי של פעולתם פרי ורק אך היא
לתוצאות להביא עשויה אינה זה באורך והזרימה קילומטרים, לשני מגיע אינו

מושלמות. כה פחיסות

a
r

10

00C
c
r

5

231
D

0
רזפתיקיות '/nrp3*■ ■> 1

3 ציור
במבואותחיפח במדרגתגידוד מקדםהפחיסות ערכי שכיחות

(1464.2458 (נ.צ.

במפלס למדרגתהגידוד נוסף התחתונה. מדרגתהגירוד .2
על ידיעות לנו אין שאמנם יותר, נמוך מפלסמדרגה מסתמן מ' 4540
מדרגת של אלו מעין המיוחדות, הסטראטיגראפיותגיאולוגיות תכונותיו
מדרוני בין למדי. ברור הוא כמדרגתגידוד המורפולוגי צביונו אך גידוד,
100 של משתנה ברוחב שטוחה מדרגה נמצאת מישורהחוף לבין הכרמל
בין הוא המדרגה גובה עצמו. במישורהחוף ברור בדרג המסתיימת מ/ 200

של הדרומי בחלקו בעיקר להבחין ניתן זו במדרגה הים. פני מעל מ' 3015

חלוקים. בסיווג יסודי פרמטר הוא (indice d'aplatissement) מקדםהפחיסות .7

עביו. = = ן£ רחבו = 1 החלוק, אורך = 1. ובה: י1 *_* = 1 נוסחתו:
2E

.1 =iti: A. CaUleux של עבודותיו עלפי .8
2
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4 ציור
הדרומי בקצהו ומישורהדווף הכרמל בין המגע

1 שפיעיבלית .6 כורכר! .5 ו סלעיגיר .4 t מתלול .3 t כביש .2 מסילתברזל) .1
מישורהחוף. .8 מדרגתגידודן .7



למישורההוף הכרמל בין המגע

לכאן מצפון לנחלאורן מצפון בעלמת היא מישורהחוף; עם הכרמל גבול
בחלקו מדרגותהגידוד. של קיומן את המטשטשות מניפותסחף, קיימות
בנוף. המדרגות שוב מתבלטות ,2445 מקוהציון החל הכרמל, של הצפוני
הכרמל מן היוצאים שהנחלים הוא, אלו למדרגות האפייניים הגילויים אחד
בחלאורן, של באיזור המתחילות שבמניפותהסחף, בעוד בתוכן, חתורים

המניפות. של בשיאהקימור אפיקיהנחלים נמצאים

אחרים הרים של ממגעם שונה שלרגליו למישורהחוף הכרמל בין המגע
הבלתי מקרבתו הושפע שהוא בכך, שלרגליהם המישורים עם בארץישראל
הנרחבות, מניפותהסחף במקום הרבעון. של השונים בשלבים הים של אמצעית
בהדוםההר או הגלבוע8, לרגלי המערבי ביתשאן בעמק למשל, הנמצאות,
לבין מזה, ההר, מדרון בין חריף מפגש כאן יש ," הריצפת לרגלי חצור, של
מדרגותגידוד. שתי של שרידים נמצאים וביניהם מזה, הכמעטלוחי, המישור
עלידי בעיקרה והמוגדרת יותר הקדומה העליונה המדרגה שלח של גבהו
המדרגה שלח של גבהו מ'! 4540 הוא  הגיאולוגיסטראטיגראפי צביונה
בצפון ממצאינו את תואמים אלה גבהים מ'. 3015  יותר והצעירה הנמוכה
האנכיות הטקטוניות התנועות ." בסוריה דהווימה של ממצאיו את ואף הכרמל
של נסיגתו מאז באיזור שהתרחשו היבשתיים, והצבירה הסחיפה תהליכי וכן
הנוכחי גבהו על והן המדרגות של השתמרותן מידת על הן השפיעו הים,

שלחן. של

.17 עמ' ,1961 ביתשאן, איזור ניר, ד. .9
עמ' ,1960 כד, ידיעות, צפת, איזור של גיאומורפולוגי סקר יאיר, וא. ניר ד. .10

.203202 עמי בייחוד עיין !209183
E. de Vaumas, Les Terrasses d'abrasion marine de la cote syrienne, .11

Rev. Geogr. Alpine, Grenoble 1954, pp. 633 634
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* הדרומי הכרמל של החוף בקרקע החקלאי השימוש
מאת

רייכמן ושלום נשיב יובל בןאריה, יהושע

הקדמה *1

אחד הוא בדרום, לנחלתנינים בצפון נחלאורן בין הדרומי, חוףהכרמל
מועטת להתפתחות בו זכתה היהודית החקלאית שההתיישבות מאזוריהארץ,
המשתרע אזור, באותו במצאו זה בפרקזמן הבריטי. המאנדאט בתקופת בלבד
ששטחה עתלית, המושבה יהודיים: יישובים שלושה רק דונם, כ60,000 על
דונם, 432 בן נווהים, הקיבוצים וכן דונם, ל4,858 הגיע והחקלאי הבנוי
איכרי של קטנות חלקותקרקע להוסיף יש כך על דונם. 880 בן ומעייךצבי,
הגיע ששטחם ערביים, כפרים תשעה כאן נמצאו זה לעומת זכרוךיעקב.
של המערביים מהמורדות גדולה רצועתקרקע גם נכללה ובו דונם, ל76,000
את באיזור הערביים התושבים נטשו מלחמתהעצמאות בימי הרהכרמל2.
והורחבו חדשים יהודיים. יישובים תשעה הוקמו ובמקומם לאחד, פרט כפריהם,

הקודמים. היהודיים היישובים שלושת של שטחיהם
v3 דונם ל53,575 מגיע ששטחם יישובים, שלושהעשר באיזור מצויים כיום
בתוספת הערביים, החקלאים עלידי קודםלכן שהוחזק המישור, כלולים ובו
היהודית החקלאות האחרונים. עלידי עובדו שלא וחולות, ביצות שטחי
זה מאמר של מטרתו בעבר. הערבית מזו שינוי תכלית ביום שונה באיזור
מידת על לעמוד ., ובהווה בעבר באיזור בקרקע השימוש דרכי את לבחון היא

של לימודי מחנה של במסגרתו 1960 במרץ שנערך מחקר, פרי הוא זה מאמר .1

הכרמל של באיזורהחוף ועובדיה העברית באוניברסיטה לגיאוגראפיה המחלקה תלמידי
עליו. והעירו המאמר של כתבהיד את קראו קרמון י. וד''ר עמירן ד. פרופ' הדרומי.

כך. על להם נתונה המחברים תודת
טבלה ראה הערביים והכפרים היהודיים היישובים של שטחיהקרקעות על .2

בקרקע החקלאי (השימוש 1 ומפה בתקופתהמאנדאט) הדרומי חוףהכרמל (יישובי 1

בתקופתהמאנדאט).
 מדינתישראל של קיומה בתקופת היהודיים היישובים של שטחיהקרקעות על .3

בקרקע). החקלאי (השימוש 2 ומפה הדרומי) חוףהכרמל (יישובי 4 טבלה ראה
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הדרומי חכרמל של החוף בקרקע החקלאי השימוש

את ולסוףלבדוק וביצועו; החדשה היהודית החקלאות תכנון של ההצלחה
השונות. לצורותיהם כאן היישובים של המשקי מבנם

הבריטי המאנדאט בתקופת בקרקע השימוש *2

היישובי הרקע א.
בשני הנדונה בתקופה השתרעו הדרומי חוףהכרמל של החשובים כפריו
חוף של ובקו המישורי והשטח הרהכרמל בין בקוהמגע עיקריים: תוואים
ששכנו ועתלית, (דאר) טנטורה הערביים הכפרים נמצאו הים קו לאורך הים.
ופועלים סוחרים דייגים, יישובי בעיקר והיו קטנים טבעיים מפרציים על
עין הערביים הכפרים השתרעו והמישור הכרמל בין קוהמגע לאורך שכירים.
בשולי ההר לרגלי בחלקם ופוריידים, גיבע אלמזאר, עיןע'זאל, איגזים, הוד,
שפתהים, מכפרי בהבדל אלה, יישובים למעלה. ההר על ובחלקם המישור
שני היו האיזור של הראשי רכסהכורכר פני על מהחקלאות. בעיקר התפרנסו

וכפרלאמ. קטניםאצרפאנד ערביים כפרים
של השנייה במחצית הערביים הכפרים של טיבם על מושגמה לקבל אפשר
.* ב1878 שנערך המערבית, ארץישראל על הבריטי הסקר מתוך הי"ט המאה
ל300 הגיעה שאוכלוסייתה שטנטורה, זה, מקור קובע המערבית הרצועה לגבי
תושבים, 200 שמנתה שעתלית, יפו; עם חופי מסחר שקיים נמל, היתה נפש,
ואצרפאנד ושכפרלאם העתיקות! החורבות שטח על מבתיחימר בנויה היתה
היו זה לעומת נפש. 150 על עלתה לא שאוכלוסייתם קטנים, יישובים היו
ל200 120 ובין בעיןעיזאל; כ450 באיגזים; נפש כ1,000 המזרחי באיזור
בעיקר נאחז החקלאי היישוב מהם. אחד בכל ופוריידיס, ג'בע בעיןהוד,
בתקופה חקלאי לעיבוד התאים לבדו שהוא האיזור, של המזרחי במישור
שטחי בו ונוצרו במיגשמים בחדשיהחורף הוצף הוא גם אמנם הנדונה.

האיזור. של הטוב החקלאי השטח זה היה עונותהשנה ברוב אך ביצות,
הסקר עריכת שלאחר השנים בכל הדרומי בחוףהכרמל התמיד זה מצב
בתקופות הדברים פני היו כן לא אך מדינתישראל, להקמת עד הבריטי
חוףהכרמל של המזרחי בצדו שנתגלו ההיסטוריים, השרידים הקודמות.

C. R. Conder A H. H. Kitchener, Map of Western Palestine, London .4

1880, Sheets 5, 7 8; idem, Memoirs of the Survey of Western Palestine,
London 1871,In
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רייכמן ושלום נשיב יובל בןאריה, יהושע
בהשוואה ביותר הם מועטים הרהכרמל, עם שלו בנקודותהמגע הדרומי,
באיזור החשובות העריט חוףהים. על היינו, המערבי, בצדו שנמצאו לשרידים,
חשיבותן קיסרי.  להן ומדרום ודאר, עתלית חוףהים: על תמיד בעבר שכנו
כנמלים, מתפקידן אלא חוףהכרמל, שטח בתוך מצויות מהיותן לא נבעה
שטח בתוך מיקומן כולה. והארץ החיצון העולם עם נקודותקשר שימשו אשר
למעגן מאוד נוחים שהיו שבו, הטבעיים למפרצים תודות נגרם חוףהכרמל
באה החדש בזמן בכליהשיט התמורות בעקבות ההם. בימים כליהשיט
חשיבותן כמעט ובטלה להן ומדרום שמצפון ויפו חיפה בנמלי השימוש העדפת
אשר עלובים, כפרידייגים בשטחיהן צצו במקומן אלו. עריחוף של המסחרית

עצמם. את קיימו בקושי
בתקופות המזרחי המישור פני על המערבית הרצועה של העדפתה
דרןהים, של התוואי מהלך והוא נוסף, גורם תוצאת היתה ההיסטוריות
המזרחי, לצדו הראשית הדרך משהועברה האיזור. של המערבי בצדו שעברה
 מדינתישראל5 של קיומה ובתקופת הבריטי המאנדאט של ביטולו ערב

האחרון. הצד של חשיבותו יותר עיוד הוגברה

1947 בשנת והאוכלוסייה המעובדים השטחים ב.
לפי ,1935 בשנת הגיע היהודיים, לרבות האיזור, יישובי של הכולל שטחם
דונם. ל81,970 זו, בשנה שנערך הערביים, הכפרים קרקעות של המפקד נתוני
עשוי זה ומקור ,19471935 בשנים ניכר שינוי חל לא זה שבתחום להניח, יש
הוכנו לפיו ,1947 בשנת הערביים הכפרים של גדלם לחישוב גם בסיס לשמש
ושטח גרעינים שטח חקלאי, שטח בלתימעובד, שטח בנוי, שטח העמודות: גם
במספר ניכרת עלייה' זה בפרקזמן חלה זה לעומת .1 שבטבלה מטעים
(ראה נפש ל8,170 1947 בשנת הגיעה והיא אלה, כפרים של אוכלוסיהם

.(1 טבלה
10 אלה בכפרים נפש לכל 1947 בשנת יחידתהקרקע היתה לכד בהתאם
אלה בכפרים המהווה בלבד, המעובדת האדמה את בחשבה נביא ואם ן דונם
כ4.5 של חקלאית יחידה שנה לאותה נקבל הרי הכללי, מהשטח מס7<50 פחות
שקיימים מראה, השונים הערביים הכפרים של מפורטת בדיקה לנפש. דונם
בשני מצויות גדולות יחידות החקלאית. יחידתהשטח בגודל הבדלים בהם

שבראש הדרומי חוףהכרמל על הגיאוגראפית הסקירה ראה  באיזור הדרכים על .5

זו. חוברת
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1 טבלה
הבריטי המאנדאט תקופת בסוף הדרומי חוףהכרמל יישובי

בדונמים) הם השטחים ל61935.  הקרקע שטחי ואילו ,1947 לשנת מתייחסים האוכלוסים (מספרי

היישוב יחידתשטחשטחיחידתסךהכלמספרשם
היישובים שטחהתושבים(סדר שטחשטחחקלאיתשטחבלתישטחשטחשל
לדרום) מטעיםגרעיניםלנפשחקלאימעובדבנוילנפשהכפריםב1947מצפץ

כללי 8.17081.93210.344240.24239.9384.935.1124.826סךהכל

הערביים הכפרים של 4.123*31.159"4.5*35.282*36.023*372*7.39975.76410.3סן"הכל
(הערבית) עתלית .1

(היהודית) עתלית .2
712

7470
94.087
94.858

5.7

10.3
704.2194.6563.93.953703

נווהים .371104323.9.

עיןהוד .463412.47719.5509.1453.2825.22.0101.272
אלמזאר .585004.6369.3932.6561.8873.71.682205

ג'בע .61.0476.8786.6182.7444.1163.93.405711
עיןע'זאל .72.00717.8778.91307.7829.9654.98.4821.483
אצרפאנד .82595.42420.962.0323.38613.03.37610
כפרלאם .92976.79922.9351.9044.86016.34.78278
טנטורה .101.31613.20810.0347.3655.8094.45.709100
פוריידיס .116274.3786.962.3951.9773.11.713264
מעייןצבי .1271918784.6_

הערבית. עתלית נתוני בלא

לדף) מעבר ראה  9 ,8 ר, ,6 (הערות



רייכמן ושלום נשיב יובל בןאריה, יהושע
רכסהכורכר על המשתרעים וכפרלאם, אצרפאנד הקטנים הערביים הכפרים
כפרי של יחידותיהם מגיעות זה לעומת האיזור. של המערבי בצדו המרכזי

: לכך סיבות ושתי בלבד. מהן רבע לכדי המזרחי הצד
ענף על בעיקרו מבוסס היה הנזכרים הכפרים שני של החקלאי המשק .1

שברוב בעוד יותר, גדולות ביחידותקרקע מותנה היה שקיומו הגרעינים,
המטעים עמודת מרכזי. מקום ענףהמטעים תפס באיזור האחרים הכפרים
שטחם לעומת אלה בכפרים המטעים של הקטן שטחם את מבליטה 1 שבטבלה
הגבול קו על הנוח מיקומם את שניצלו המזרחי10, הצד בכפרי בהרבה הגדול

המפקדים שני על מבוססים 1947 בשנת הערביים הכפרים של האוכלוסים מספרי .6

חלה אלה נתונים לפי .1937 שנת של הרשמית ההערכה ועל ו1931 1922 בשנות בהם
הוגדלו לכד בהתאם .2.399 של בשיעור האוכלוסייה של שנתית עלייה כפרים באותם
.1947 שנת לגבי 1 שבטבלה הנתונים ונתקבלו 1937 שנת של הרשמית ההערכה מספרי
מתקופת 1:20,000 בקנהמידה המפות ובסיוע הטבלה לנתוני בהתאם שורטטה 1 מפה

הבריטי. המאנדאט
של מחיבורם שאובים ובמעייןצבי בעתלית היהודית האוכלוסייה על המספרים .7

והם. תש"ז, ירושלים בארץישראל, חקלאית והתיישבות חקלאות גלץ, וא. גורביץ ד.
הוא ומקורם ,1947 משנת הם נווהים אוכלוסי על הנתונים .1946 לשנת מתאימים

עלוךהמשק.
של ובהערכה 1931 של במפקד נכללו אלמזאר הכפר של האוכלוסים מספרי .8
בשנת איגזים הכפר אוכלוסיית מנתה ההערכה לפי איגזים. הכפר נתוני בתוך 1937

באלמזאר. ישיבתקבע ישבו נפש שכ500 להניח, יש נפש. כ3,000 1947

Village)1937 משנת המאנדאט של~ממשלת הרשמית בהערכתהקרקעות .9
א. של לספרו בהתאם יחד. והיהודית הערבית עתלית קרקעות נרשמו (Statistics
שטחם הגיע ,253 עמי תש"ט, תלאביב בארץישראל. הקרקעי המשטר גרנובמקי,
אין דונם. ל4,958 19421941 בשנת עתלית היהודית המושבה קרקעות של הכללי
דונם. 5,025 היה השטח ששאר יוצא, מכאן .1947 בשנת זה בתחום שינוי שחל להניח,
מחנות אדמות נכללו ובו הערבית, לעתלית המתאימה בשורה זה שטח מופיע בטבלה
שאר בתוני הערבי. הכפר בסביבת שנמצאו ועוד, תחנתהרכבת הבריטיים, הצבא

.Village statistics^ לנתוני בהתאם במשותף, מופיעים עתלית בשורת העמודות
חוףהכרמל של המערבית ברצועה הנוספים הכפרים שני שאף להניח, יש .10

אצרםאנד של לזה בדומה חקלאי משק קיימו הערבית, ועתלית טנטורה היינו, הדרומי,
הימצאותה פרי הוא בהם החקלאיות יחידותהשטח של הקטן היקפן וכי וכפרלאם,
ובעבודותחוץ. בדיג במסחר, שעסקה בתוכם, נוספת בלתיחקלאית אוכלוסייה של
(שטחהמטעים אלה כפרים בשני המטעים של הקטן שטחם עלידי גם מתאשר זה דבר

הערבי). הכפר של ולא היהודית, המושבה של הוא עתלית של הגדול
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גידולימטעים בו ופיתחו הכרמל של ההררי האיזור בקרבת הגיאוגראפי
וענבים. חרובים זיתים, במיוחד נרחבים,

שבצד אלה משל גרועים היו המערבי הצד כפרי של החקלאיים התנאים .2

ולאקלים בשפע למים ופוריים, טובים לשטחיקרקע זכו האחרונים המזרחי.
לכן ניצלו הערביים הכפרים בלילותהחורף). קרה והעדר חמות (רוחות נוח
שעורה כגון גידוליתבואה, בו נזרעו בחורף המאכסימאלית: במידה זה שטח
אבטיחים כגון וגידולימקשאות, דורה שומשמין, בקיץ ואילו וחיטה,
ואחרים, מלפפונים דלועים, במיוחד לגידוליירקות, שימש כן ומלונים.
מחייתם את למצוא זה בצד לתושבים אפשרו אלה יתרונות לטל. הרגישים
עובדת את להסביר גם עשויים הם יותר. קטנים חקלאיים שטחים עיבוד עלידי
הצנוע לגידול בהשוואה במורדהכרמל הכפרים אוכלוםי של הניכר הגידול
באותה ה70. שנות בסוף הבריטי הסקר עריכת מאז רכסהכורכר בכפרי
לזו בערך, שווה, וכפרלאם אצרפאנד בכפרים האוכלוסייה היתה תקופה
התושבים מספר היה ב1947 ואילו ופוריידיס, גיבע אלמזאר, שבכפרים
רכסהכורכר. שבכפרי מזה שניים פי בממוצע, גדול, מורדהכרמל בכפרי
תוצאת הוא 1878 לאחר ועתלית טנטורה בכפלים האוכלוסייה של גידולה

בהם. לאחקלאיים תושבים של היאחזותם
והרצועה המזרחי הצד בכפרי לגמרי זהה מצב שרר בעליהחיים בענף רק
בהר, שרעו לבשר, והבקר העזים, במיוחד הצאן, בהם שכיחים היו המערבית.
בחצרות? שחיטטו התרנגולות, שבאיזור? ובשטחיהביצות רכסהכורכר על
וגמלים. חמורים סוסים, כגון לעבודה, ששימשו בעליחיים, של קטן ומספר
כפרים בשלושה "1942 בשנת בעליהחיים על משוערים כלליים מספרים

זה. חי משק על מושגמה לנו לתת עשויים שבאיזור

2 טבלה
ערביים כפרים בשלושה משקהחי

עופות גמלים חמורים סוסים בקר צאן הכפר שם

70050304061,000פוריידיס
1,000120605041,000עיןהוד
50010030404500כפרלאם

.1942 ההגנה, מתקופת תיקיכפרים  המקור .11
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בקוויהם דומים' שגידוליה מעידים, באיזור הערבית החקלאות על הנתונים
היה הטיפוסי הערבי המשק בארץ. הערביים הכפרים שאר של לאלה הכלליים,
זאת עם צרכיו. את לעצמו לספק חקלאי כל חייב היה שבו משקמחיה,

האיזור. של הטבעיים לתנאיו להסתגל זו חקלאות השתדלה
ממפה מתקבלת באיזור הקרקע עיבוד של הכללי המצב על שלמה תמונה
עובדות: שלוש בה בולטות החקלאי השימוש מבחינת זה. למאמר המצורפת ,1

פלחתבעל. לגידול עובד השטח של רובו א.
אלה היו הערביים. הכפרים של בשטחיההר בעיקר נמצאו המטעים ב.
מסוימת במידה הזיתים. בהם תפסו בראש ומקום יםתיכוניים, מטעים
בקצותיו במיוחד המזרחי, המישור שטח לתוך גם אלה מטעים התפשטו
שטחים וכן פרדסים מטעיגפנים, בעיקר פותחו כאן והצפוני. הדרומי

מטעיזיתים. של קטנים
ביצות מכוסה היה נחלתנינים, עד מטנטורה האיזור, של הדרומי חלקו ג.

ובלתימעובד.

במדיגת"ישראל בקרקע השימוש *3

היישובים מיקום א.
הבריטי, המאנדאט בתקופת באיזור, היהודיים היישובים שלושת של מיקומם
תשעת שכל בעוד קרקעות, לרכוש יהודים יכלו שלפיהם התנאים, פרי היה
נוסדו המדינה, הקמת לאחר באיזור שצצו האחרים, היהודיים היישובים
של להחלטותיהם בהתאם או עצמם, המתיישבים של רצונם עם בהתחשב
חוףהכרמל יישובי מיקום של מסכמת בדיקה באיזור. ההתיישבות מתכנני
השיתופיים, והמושבים הקיבוציים שהמשקים מוכיחה, לצורותיהם הדרומי
המקומות, בבחירת הכריעו ושחבריהם יותר מרוכזת היא יישובם שצורת
הר על או רכסהכורכר על להיאחז עיךכרמל) הוא לאחד, (פרט העדיפו
הקמת תחילה היתה שפתהים, על שהתיישבו אלה, של (מטרתם הכרמל
יותר מפוזרת שצורתיישובם שמושביהעובדים, בעוד בלבד); כפרידייגים
דאה הוא לאחד, (פרט כולם נוסדו מתכננים, קבעו באיזור מיקומם ושאת
שתי היו לכך האיזור. של המישורי י'שטח בתור כמושבדייגים) שתוכנן
שלאחר בתקופה מושביהעובדים של מתכנניהם שאיפת (א) סיבות12:
משרד כפרית, בנייה לחקר המדור מנהל ילן, ע. האדריכל עם שיחה עליסוד .12

היהודית. הסוכנות של וההתיישבותית הטכנית והמחלקה החקלאות
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סמוכות חלקותהקרקע תהיינה שבהם מושבים, לייסד מדינתישראל הקמת
ההתיישבות צורת כלפי ריאקציה (ב) החקלאים! של למקומותמגוריהם
שיקולים מתור הכרח, היה שבה המדינה, להקמת שקדמה בתקופה העברית
באיזורצרופה מושבים בשני ואכן, מרוכזים. ליישובים לחתור בטחוניים,
כ25 של בהיקף חקלאי, כל של חלקתקרקע כל כיום צמודה  ועיןאיילה
המכריע, חלקה  גבעכרמל הוא בשלישי, ואילו $ לדירתמגוריו דונם,
בעטיו שכן מוטעה, צעד זה בתכנון לראות מקובל כיום דונם. כ19 היינו,
שלושה עד שניים לאורך שהשתרעו "מגבת", יישובי ארוכים, כפרים הוקמו
למחלבה, בהליכה המקום תושבי של ניכר במאמץ כרוך שהיה דבר, ויותר, ק"מ
זו שיטה וכוי. לביתהספר לגןהילדים, למרפאה, למחסןהאספקה, לצרכניה,
וגרמה המקום הגנת על הכבידה בכפר, חייהתרבות לפיתוח מכשול שימשה
ארוכות. פנימיות בדרכים להסתייע הצורך בעקבות גדול, לבזבוזקרקעות
לצורת מסוימת במידה לשוב המגמה ההתיישבות בתכנון היום קיימת לפיכך
חלקת לריכוז השאיפה לבין זו מגמה בין שבילזהב ולמצוא המכונס היישוב
בוצעו זה מסוג משולבים תכנונים החקלאי. של ביתו ליד ניכרת אדמה
מיקום גם מאפשרים הם ." יפה ועלו ולכיש תענך בחבלי במפעליההתיישבות
אמנם רב. בפיזור מותנים שאינם מאחר המושבים, של יותר נוח טופוגראפי

והם: עקרונות, כמה שמירת על בהם גם להקפיד יש
בשלושת חקלאית. אדמה על האפשר, במידת היישובים, של אימיקומם .1

משטח כ>$109 הכפר של. הבנוי האיזור תופס הדרומי שבחוףהכרמל המושבים
2,500 מתוך דונם כ250 לומר, רוצה המושב, של החקלאית המשבצת
ל3025 בערך, מגיע, אלה ממושבים אחד בכל בלבד שטחהכבישים דונם.
אף תוספתקרקע. על קשה כיום הנאבקים במושבים, אמורים והדברים דונם;
קרוב שטחהנקודה תופס (עיןכרמל) המישורי שבאיזור הקיבוצי במשק
דונם, 3,600 מתוך 325 היינו, המשק, של החקלאית המשבצת מקרקע ל70'10

חקלאי. עיבוד לצרכי לחסכו היה אפשר שוודאי שטח,
הגורמת ''תופחת", אדמה ולא סלעית, רצוי יציבה, אדמה על בנייה .2

של המושבים בשלושת עליה. הנבנים הבתים של ולהתבקעותם להיסדקותם
הבתים נסדקו המישור, של הכבדה האדמה על שהוקמו הדרומי, חוףהכרמל

B. Kaplan, The Lachish Settlement Project, יאה:  חבללכיש תכנון על .13

F.A.O. Congress, 1956
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למצב, הגיעו יותר מאוחר ובזמן הבנייה, לאחר שבהשנתיים תוך הראשונים
כיום חדשים. בתים לבנות הכרח והיה בהם להשתמש עוד היה איאפשר שבו
מאחר עליהם, מלסמוך להימנע מוטב אך כזאת, לבנייה הנדסיים פתרונות יש

עצמם. את מוכיחים הם תמיד שלא
חוףהכרמל של המושבים שלושת האקלים. מבחינת נוח מקום בחירת .3

הסגור שהוא לרגליההר, רכסהכורכר שבין המישורי בשטח מוקמו הדרומי
ובימי הרב בחומו מפורסם זה איזור והרי האיזור? בכל מאוורר והפחות

ובקיץ. בעונותהמעבר שלו הקשים השרב
זה, באיזור שהיו הערביים' הכפרים תשעת של למקומותהיישוב השוואה
והכרמל: רכסהכורכר שבין במישור ממוקם היה לא מהם אחד שאף מעידה,
ואלמזארעל גיבע פוריידיס, ? במרומיהכרמל שכנו ואיגזים עיןעיזאל
המרכזי; רכסהכורכר על  ואצרפאנד כפרלאם הכרמל! שלמרגלות הגבעות
בשטח אלה כפרים של לאימיקומם אמנם שפתהים. על ועתלית וטנטורה
שגרם האיזור, של חוסרהניקוז ובמיוחד אחרות, סיבות גם היו המישורי
גדול הבדל גם יש ודאי השנה. של ניכר חלק במשך בו רב ולבוץ להצפה
הערביים הכפרים בין החקלאיות ושיטותהעיבוד הריכוז המבנה, מבחינת
לשמש הוא גם עשוי במישור הערביים היישובים של אימיקומם אך ליהודיים,

כאן14. היישובים של במיקומם צורך היה לא כי להנחה, חיזוק

החקלאי התכנון ב.
תשומת' עיקר את הקדישו ראיזיוי החזיקו? יהודית ממבנ1י_מממיי??לריח
שנועדו חקלאיות, למשבצות חולק זה שטח המזרחי. המישור של לפיתוחו הלב
קודם כאן שהיו הערביים הכפרים של מזה יותר גדול יהודיים כפרים למספר
ולהקמת אחרים לכפרים הוקצו באיזור נוספות קטנות חקלאיות משבצות לכן.
מזכרוןיעקב, פרטיים לאיכרים שייכים שהיו שטחים, למדגה. תחנתנסיונות
ברשות נשארו פוריידיס, הערבי הכפר ולתושבי "שפיה" למוסדהנוער

בעליהם.
ההנחה, על נתבססה היהודיים ליישובים קטנות חקלאיות משבצות הקצאת
וכי באיזור, הערביים הכפרים של מזה בתכלית שונה יהיה החקלאי שצביונם

\\ן2, ישראל, אטלס הטופוגראפי, המצב לפי היישובים וע.גונן, ד.עמירן ראה: .14

תלאביב.
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של ממשקיהבעל בהבדל אינטנסיביים, משקישלחיו בעיקרם אלה יהיו
לרפת ומספוא מטעים גןירק, בגידולי להתרכז היתה הכוונה הערביים. הכפרים
קרה, מיעוט האיזור: של המיוחדים הגיאוגראפיים תנאיו בחשבון הובאו לא ולול.
ששטחים, גרמה, זו איהתחשבות וחוסרטללים. בחדשיהמעבר מוגבר חום
הואיל עגבניות, לגידול עצמם המתיישבים עלידי נוצלו לפרדסים, שנועדו
גבוהים במחירים נמכר והוא בעונה זה ירק של מוקדמת הבשלה חלה וכאן
לגידוליתעשייה; שימשו ומספוא, מזון לגידולי שהוקצו שטחים, בשוק.
שזכו למטעיבננות, נוצלו ולכרמים, נשיריט למטעים שנקבעו ואדמות,
ייחדו הדרומי חוףהכרמל של המערבית לרצועה זה. באיזור מיוחדת להצלחה
את לבסס היתה המגמה חקלאית. מבחינה משני תפקיד ההתיישבות מתכנני
נוסדו אשר החדשים המשקים שלושת ואת (נווהים) הוותיק החקלאי המשק
כענף בהם תשמש היבשתית החקלאית העבודה ואילו הדיג, על בעיקר בה
חקלאיות משבצות אלה ליישובים גם נקבעו זו לגישה בהתאם בלבד. עזר
המקומות כבשאר כאן נחל החופי הדיג ענף אך גרועה. קרקע ואף קטנות

סיבות: משתי חרוץ כשלון  בארץ
דיג אפשרי שבו התיכון, הים במזרח החוף של חלק באותו הדגה מיעוט .1

חסום, הנילוס, דלתת בקרבת בדגה, העשיר החוף, של הדרומי חלקו ישראלי.
שאף הצפוני, חלקו בטחוניים. מטעמים הישראליים הדייגים בפני למעשה,
חלקו ניצול ואילו תורכיה, דייגי ברשות המכריע ברובו הוא בדגה, עשיר הוא

מדיניות. להסתבכויות לגרום עלול הנותר
הקטנות, סירותהדיג בשיטותהדיג. שחלה המהפכנית התמורה .2
המצוירות גדולות, באניותדיג הוחלפו החופים, לאורך לפעולה המיועדות
בנמלי מותנה היתה זו תמורה בלבימים? ממושך דיג לצרכי כהלכה
ביישוביהדייגים הדיג ענף התמוטט בעקבותיה ומשוכללים. גדולים מוצא
החקלאות את להפוך הכרח אפוא היה לגמרי. חוסל אף ובחלקו הקטנים,
אף לשמש יוכל שהדיג מבלי העיקרי, לענףהמחיה בהם היבשתית
שטחן מחמת מרובים בקשיים כרוך היה זו מהפכה של ביצועה כענףעזר.
(מעגן מהם בכמה אלה. בכפרים משבצותהקרקע של הגרוע וטיבן המוגבל
מיוחדים, ענפים פיתוח עלידי עלכך התגברו נווהים) נחשולים, מיכאל,
החולות הביצות, בשטחי בריכותדגים כגון האיזור, של לתנאיו מותאמים
צאן, ושל לבשר בקר של גדולים עדרים בתוספת אוופעמים ושפתהים,
פותה האחרון בזמן שונות. תעשיות או והביצות, הכורכר בשטחי הרועים
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של בעיותיו גם נפתרו דומה בדרך שפתהים. לאורך והנופש הקיט ענף כאן
יישובי של אלה מעין בקשיים שהתחבט מעייךצבי, הוא באיזור, הדרומי המשק
(נחל ודיפלה (נחלתנינים) ביצותכבארה של בעטיין המערבית, הרצועה
עדיין השתחרר לא אחד יישוב רק משטחו. ניכר חלק בעבר שכיסו דליה),
כמושבעובדים, המאורגן דאר, והוא יבשתי, חקלאי למשק הפיכתו מחבלי
ביישוב קיבוציים. משקים שהן המערבית, ברצועה הנקודות משאר בהבדל
בקר כבריכותדגים, ענפים לפתח  בלתיאפשרי וכמעט קשה היה זה
כדי לו, שהוקצו החקלאיות, היחידות מספר היה לכך נוסף תעשיות. או לבשר
של קיומה את לבסס כוונה והיתה הואיל אחרים, במושבים הרגיל המספר מחצית
הדייגים, משפחות של הסתלקותו עם עכשיו, הדיג. על בו האוכלוסייה מחצית
בית צרכניה, החזקת בקשיי הכרוכות וכלכליות, חברתיות בעיות גם צפו
כמובן, הוא, הטבעי המוצא מצומצמת. אוכלוסייה לצרכי וכר מרפאה ספר,
אך חדשים, חברים קליטת לו שיאפשר זה, ליישוב נוסף שטחקרקע הקצאת
באיזור החקלאיים היישובים של הגדולה הצפיפות מחמת קשיים מעורר הדבר

הדרומי. חוףהכרמל של
והמושבה פוריידיס הערבי הכפר כיום: כאן קיימים נוספים יישובים שני
של החקלאי בתכנון בחשבון כלל הובאה לא פוריידיס אך עתלית. היהודית

ביותר. מועטת לתשומתלב זכתה עתלית ואף האיזור,

המשקי המבנה ג.
צורותיהם מבחינת מתחלקים הדרומי חוףהכרמל יישובי שלושהעשר
ארבעה ? שיתופיים מושבים שני קיבוציים! משקים חמישה כדלהלן: החקלאיות
השטח וגודל התושבים מספר ערבי. וכפר יהודית מושבה מושביעובדים;
זה לעומת ופוריידים. לעתלית פרט היישובים, בכל לערך, שווים, החקלאי

שלהם. המשקי המבנה בתכלית שונה
של המקובלים הענפים ארבעת על החקלאות מבוססת במושביהעובדים
היא ביניהם שהחלוקה ומטע, לול רפת, גןירק, הישראלי: המעורב המשק
אין השיתופיים ובמושבים הקיבוציים שבמשקים בעוד בדרךכלל, שווה,
מגיעה משלשתם ההכנסה חשוב. מקום תופשים הראשונים הענפים שלושת
אף מהם בחלק המשק. של (ברוטו) הכוללת ההכנסה מן בלבד ל70<20>#30
אינו המטעים, של זה הרביעי, הענף גם אלה. מענפים שניים או אחד חוסלו
האחרונים שבאלה שעה ובמושביהעובדימ. הקיבוציים במשקים במתכנתו אחיד

[58]



רייכמן ושלום נשיב יובל בןאריה, יהושע

נתייחד הקיבוציים ביישובים הרי בלבד, פרדסים על בדרןכלל, הוא, מבוסס
וסובטרופיים. נשירים מטעים כרמים, למטעיבננות, גם חשוב מקום

מושביהעובדים של העיקריים ענפיהמחיה בין אלה הבדלים בעקבות
שטחי אחוז הקרקע. בשימוש ביניהם הבדלים גם קיימים הקיבוציים והמשקים
העיקריים הענפים הקיבוציים, במשקים מאשר יותר גבוה במושבים השלחין
מצומצם זה לעומת גידוליתעשייה. כלל בהם ואין והמספוא, המזון הם בהם
ואת והמספוא' המזון גידולי שטח השיתופיים ובמושבים בקיבוצימ יותר
גידול במיוחד: באיזור בולטים אלה מבין גידוליהתעשייה. תופסים מקומם
כותנה. אף האחרונה ובתקופה מתוק, ותירס סלקסוכר לקמח, אספסת
ובמושבים הקיבוציים במשקים לעתים המהווים אחרים, נוספים ענפים
כגון: במושביהעובדים, כמעט מצויים אינם עיקרי, מקורמחיה השיתופיים
הבראה ובתי מפעליתעשייה לבשר, וצאן בקר עדרי גידול הדיג, המדגה,

וקיט.
קיימים כי מוכיחה, באיזור מושביהעובדים ארבעת של יסודית בדיקה
הגדולים המטעים בעל שהוא גבעכרמל, המושב חברי ביניהם. אף הבדלים
של דונם ו200 מטעיפרדס של דונם כ360 במשותף מעבדים באיזור, ביותר
אחת, כל דונם 19 בנות לחלקות מפוצל המושב של שטחו שאר מטעיבננות.
מפת ומספוא. מזון לגידולי בשלחין והמעובדות לבתיהמגורים הצמודות
השטח ואת הבתים שמאחורי הצמודות החלקות את יפה מבליטה גבעכרמל
היא ,2 מפה (ראה תלאביבחיפה לכביש מעבר הכפר, שבמזרח המרוכז

.(1960 בשנת בקרקע החקלאי השימוש מפת
ששטח אלא לגבעכרמל, במבנם דומים וצרופה עיךאיילה המושבים
של הכללי שטחו הראשון במושב משותף. פרדס וכולו קטן בהם המטעים
משלושת שונה דאר המושב דונם. בשני280 ואילו דונם, 350 הוא הפרדס
כוונה והיתה הואיל גושים, בארבעה כיום מפוזרות שחלקותיו בכך, אלה
כאן שונות. בתקופות אליו נצטרפו השונות והחלקות ככפרדייגים, לבססו
ושלוש לצרכיה, מספקת שאינה למשפחה, בלבד דונם 1.6 בת חצר בית כל ליד
בי, חלקה הראשי2דונם, לרכסהכורכר ממערב א/ חלקה נוספות: חלקות
3.5 למעלה הרהכרמל על ג/ וחלקה דונם! 18 המזרחי המישור בשטח
$409, זה למושב דונם. 200 בן משותף, כרם למטעי הוקצו קרקעותההר דונם.
והמועצה נחשולים הקיבוצי המשק עם דאר חוף על המשותף במפעלהקיט

חוףהכרמל. של האזורית
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בדוגמים) הם (השטחים
3 טבלה

" 1960 בשנת הדרומי חוףהכרמל ביישובי החקלאיים הגידולים

גבעבסךהכל
עיןדארכרמל

נירהבוניםצרופהאיילה
עציון

מעגן
מיכאל

מעיין
צבי

נווה
עירנחשוליםים

פוויידיסעתליתכרמל
חקלאי 35.1502.3601.2002.5002.1502.6802.2754.0004.5052.9852.9353.2102.3502.000שטח

__3.5001.2001.500550250מדגה

מטעים:
הכל 7.090560200350280480545550475854156001.1001.450בסך

__2.080360350280280200410200פרדס

__1.58020014526514032015029070בננות

2.2752005580508525801.000700כרם
נשירים 96023030700מטעים

סובטרופיים 105105מטעים

50זיתים
m__4011so___40חרובים

בעל:
הכל 9.9704003004001.0005505507301.7501.8009601.000550בסך
4003002503302605701.170880400650550גידולימזון

8.98040045029016040O780390350גידולימספוא
_1.010300220180170170גידוליתעשייה

שלחין6נ
הכל 14.0901.4001.0001.8509701.2001.2001.7001.8006004701.650250בסד

מזון
9.965 |1.4001.0001.850970

315200450400300500150 .
16060038080070170150100מספוא

4.1257254008706002303001.000תעשייה

כותנה 1.080100260120200400מזה:

(קמה) 1.510670260200230אספסת 150

.660סלקסוכר 100140801403070100 .

מתוק .750400350תירס _

. 125125בטנים
. . .

זרוע 370מרעה .100453050135

בלתימעובד __500_500שטח _

 תה''ל חוףהכרמל, באיזור. המים" ומשק חקלאי "סקר החוברת באיזוח הסוכנות של קצירהפיתוח של הנתונים לפי עובדו 2 ומפה 3 הטבלה .15

עלכר. להם מודים המחברים השונים. היישובים מרכזי עלידי שסופקה והאינפורמאציה, (1958 אפריל מנהלהמים,



הדרומי הכרמל של החוף בקרקע החקלאי השימוש

העיבוד יסודי באופן שונה השיתופיים ובמושבים הקיבוציים במשקים
גדולים בגושים העיבוד בא במושבים קטנות בחלקות' העיבוד לעומת החקלאי.

שונים. סוגים קיימים בתוכם גם אך .(2 מפה (ראה בקיבוצים ורצופים
שהוא בכך" ייחודו עיךכרמל: הקיבוצי המשק הוא באיזור במינו מיוחד
הקיבוציים המשקים שאר שבכל בעוד בלבד, חקלאותהשדה ענפי על מתבסס
הכללית בהכנסתו קטן חלק רק חקלאותהשדה תופסת השיתופיים והמושבים

המשק. של
ברוטו ההכנסה מן כ70<50 בו מעייןצבי, הקיבוצי במשק למשל, המצב, כך
המדגה מענף שברשותו בעבר, הבלתיחקלאי מהשטח, באה המשק של
של ברוטו מההכנסה כשליש מספק בלבד המדגה ענף לבשר. הבקר ומענף
בארץ מהגדולות הן המשק של בריכותהדגים מזה. למעלה ואף המשק,
לשפת עד כמעט בעבר, בלתיחקלאיים שטחים פני על בעיקר ומשתרעות
הגדול העדר המשק. של ברוטו מההכנסה כ0^15 מספק לבשר הבקר ענף הים.
הבלתיחקלאי. שבשטחו ברכסהכורכר רועה המשק של לבשר הבקר של
להשקיה והוכשר שפולס רצוף, גוש בעיקרו הוא המשק של החקלאי השטח
גידולי בעיקר עיךכרמל, הקיבוצי למשק בדומה הם, בו הגידולים בהצפה.
התבוננות יחסית. קטנה היא המשק של הכנסותיו בכלל הכנסתם אך תעשייה,
כמה על מבוסס זה שמשק מלמדת, מעייןצבי של החקלאיים בענפיו כללית
מטעיבננות, לבשר, בקר בריכותדגים, במיוחד: התמחה שבהם ענפיציר,
הקיבוציים במשקים גם מצבהדברים הוא כך ופרחים. סובטרופיים מטעים
שניים, או אחד ענף קיימים מהם אחד בכל האחרים: השיתופיים והמושבים
המקובל, המעורב המשק ענפי עוד שאינם במשק, עיקרי מקורמחיה המהווים
תעשייה מפעלי או בריכותדגים, מיוחדים, מטעים גידוליתעשייה, אלא
להימנע, הקיבוצים של נטייתם גם כמובן, קובעת, הנדון בתחום והבראה.
עליהם ולהעדיף מרובה, בעבודתידיים המותנים ענפים, מפיתוח בדרדכלל,
." מועטים עובדים של מקצועית במומחיות הכרוכים או למכנם שאפשר ענפים,

דונמי של כללי שטח ולא כשלחין, שעובד שטדדקרקע מציין "שלחין" המונח .16

שתי במשך בשלחין עובדו בו חלקות וכמה הואיל יותר, גדול זה שטח בשלחין. גידול
לשטח ולא לשטחהקרקע מכוונת השונים הגידולים של החלוקה אף בשנה. עונות

מדויק. דונמים מספר ולא בלבד גודל סדר מבליטה והיא הגידולים,
 השונות צורותהמשק של וחסרונותיהן יתרונותיהן בעניין כללית השוואה .17

.1957 תלאביב החקלאי, המשק כלכלת לווה, י. ראה:
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השיתופיים והמושבים הקיבוציים המשקים של החקלאי העיבוד סוגי ניתוח
לחרוג השאיפה לכולם משותפת ביניהם ההבדלים כל שלמרות מלמד, באיזור
יעיל ניצול שיבטיחו חדשים, ענפים ולפתח המקובל המעורב המשק ממסגרת
לתנאים בהסתגלות ביטויו על בעיקר בא הדבר כלכלית. ורווחיות השטח של
הוקצתה בעיןכרמל וסביבתם: המשקים שטחי של המיוחדים הגיאוגראפיים
בית הוקם בנירעציון < לגידוליתעשייה ביותר הטובה החקלאית האדמה
ובמעגך במעייןצבי ., החוף על מפעלקיט נוסד בנחשולים \ ההר על הבראה
הבונים ואילו / בריכותדגים להתקנת שבשטחם המלוחים המים נוצלו מיכאל

מפעליתעשייה. הקימו קרקעי, יתרון בכל נתברכו שלא ונווהים,
1925 השנים עד פוריידיס. ושל עתלית של המשקי המבנה הוא מהם שונה
היו שגידוליו בלבד, הפלחה ענף על מבוססת עתלית של חקלאותה היתה 1927

הכרמים ענף למושבה הוכנס הנזכרות בשנים בקיץ. ודורה בחורף גרעינים
נשארו עדייו אםכי המושבה, בחקלאות המרכזי המקום את מעתה שתפס ליין,
השתרעו 1947 בשנת ומספוא18. לגרעינים בעיבודבעל גדולים שטחים בה
שטחה הורחב לא מלחמתהעצמאות לאחר דונם19. כ700 פני על המטעים
טבלות (ראה לערך דונם, ל2,350 הגיע 1960 ובשנת המושבה, של החקלאי
כיום בלבד. דונם 1,250 המושבה חקלאי בידי נשארו לעיבודישדה ו4). 3

דונם ו250 השקאתעזר עם בעיבודבעל זה משטח דונם 1,000 מעובדים
וירקות, דורה ובקיץ שעורה בחורף הם הגידולים בפלחה20. בעיבודשלחין
חוסלו והלול הרפת ומלונים. אבטיחים קישואים, מלפפונים, עגבניות, בעיקר
לא גידולימספוא, כל כמעט כאן אין ועלכן המשקים, של המכריע ברובם
ותושביה עתלית של החקלאי צביונה שטושטש באופן בבעל, ולא בשלחין

בעבודתהאדמה. עוד עוסקים אינם ברובם
עיירתפיתוח לה ונוספה חמישה פי אמנם גדל המושבה תושבי מספר
זו נשתבצה לא כמעט בארץ, האחרות מעיירותהפיתוח בהבדל אך, שלמה,
החקלאי באפיים נעוצה לכך הסיבה האיזור. של הכללית החקלאית במסגרת

.253 עמי בארץישראל, הקרקעי המשטר גרנובםקי, א. .18

אד מטעים, דונם כ700 היו והיהודית הערבית שלעתלית יוצא, הטבלה מתוך .19
היהודית. המושבה של מטעים המכריע ברובם אלה היו

שטח עתלית. המושבה במפת סומן לא השונים הבעלים בין החלקות פיצול .20

והוא מהשקייתעזר, נהנה וכולו הואיל בשלחין, כמעובד כולו צוין גידוליהשדה
ניכרת. במידה מרושת
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מצומצם, מעורב משק בעלי יישוביט היו המזרחי שבחלקם כאן, היישובים של
על נתבססו המערבי בחלקם ואף רבה, בעבודתידיים צורך בו היה שלא
היה לא פיתוחם שגם ומרעה, גידולדגים כגון מיוחדים, חקלאיים ענפים
למתיישבים כמקורמחיה תחילה שימשו לפיכך מרובים. בימיעבודה מותנה
במקום ובמפעלהמלח הוותיקים האיכרים בכרמי העבודות בעתלית החדשים
האיזור; של החקלאית התפתחותו בעקבות וסביבתה. בחיפה עבודותחוץ ואף
"נון" לשימורים ביתהחרושת (במיוחד ממשקיו בחלק מפעליתעשייה הקמת
נשירים מטעים כרמים, הדרים, (בננות, שטחימטעים של טיפוחם בנווהים);
השתלבות באה לקמח) ואספסת סלקסוכר (כותנה, וגידוליתעשייה ועוד)
פרי היתה לא זו השתלבות אך באזורם. החדשה עתלית פועלי של חלקית

התפתחות. של מקרית תוצאה אלא מראש, מחושב תכנון
נשתנה החקלאי שנופה באיזור, משבצתקרקע יש פוריידיס הערבי לכפר גם
משטחה 86>7O עובדו 1947 שבשנת בעוד המדינה. של הקמתה מאז בתכלית
1960 בשנת הרי מטעים, היו ממנו ב1396 ורק  גרעינים  בעיבודבעל
של בעיבודבעל עובדו הנותרים 27.5'70 ורק ל,$72.59, מטעיו שטח הגיע
וקצת אבטיחים תירס, שום, (מלפפונים), ירקות בדרדכלל גידולישדה,
מכריע, רוב תחילה שהיווה ענףהזיתים, הוא: אף השתנה םוגהמטעים חיטה.
גפנים. דונם ו700 שזיפים דונם 700 נוספו וכן מבוטל, למיעוט עכשיו נצטמצם
המכריע רובו בחינות. מכמה מאכסימאלי באופן נוצלה כאן משבצתהקרקע
ירקות, בייחוד ולגידולישדה, למטעים דרכים: בשתי מעובד השטח של
במידה בולט הכפר של החקלאי השימוש במפת עציהמטעים. בין הנזרעים
של תוצאה שהיא תופעה בו, החקלאיות החלקות של הרב הפיצול מסוימת21
הכפר22. תושבי בין המתמדת חלוקתהקרקעות ושל ההיסטורית ההתפתחות
עדרי התושבים לרוב יש והירקות המטעים של האינטנסיביים לגידולים נוסף
העיסוקים לערך. ראש, ל3,000 מגיע כאן העזים של הכללי מספרן קטנים. עזים
פונה ממנה ניכר וחלק אוכלוסייתהכפר, כל לפרנסת מספיקים אינם הנזכרים
רמתחיים מקיימים בחקלאות, מעמד להחזיק הזוכים אלה, שכירה. לעבודה

במועט. ומסתפקים נמוכה

בסוג השונות מהן אלו בין רק היא במפה הצמודות החלקות בין ההפרדה .21

אחת. כיחידה במפה צוינו אחיד גידול בעלות הצמודות החלקות הגידולים.
.175 עמ' בארץישראל, הקרקעי המשטר גרנובסקי, א. .22
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1960 בשנת והאוכלוסייה המעובדים השטחים ד.

בחוף היום השוכנים היישובים, שלושהעשר אוכלוסי של הכללי מספרם
7,966 בעבר: היישובים שניםעשר של לזה לערך, שווה, הדתמי, הכרמל
קטן היהודיים החקלאיים התושבים של מספרם ואולם נפש. 8,170 לעומת
7,399 לעומת 3,986 והוא בעבר, הערביים הכפרים תושבי של מזה בהרבה
המרובים אוכלוסיהם צירוף תוצאת הוא הכללית באוכלוסייה האיזון נפש.
למעלה, כאמור אשר. פוריידים, הערבי הכפר ושל עתלית המושבה של יחסית
מתושבי ניכר מספר אמנם בחקלאות. עוד עוסקים אינם המכריע ברובם
גם התפרנס לא חוףהים, שעל ובעתלית בטנטורה במיוחד הערביים, הכפרים
הרבה קטן היה האיזור אוכלוסיית בכלל שלהם האחוז אך מחקלאות, בעבר

יותר.
המאנדאט בימי הדרומי בחוףהכרמל הערביים הכפרים של הכולל שטחם
הקמת שלאחר בתקופה היהודיים היישובים של מזה בהרבה גדול היד, הבריטי
היישובים של החקלאי שטחם ואילו דונם, 53,755 לעומת 81,970 היינו, המדינה,
30,310 לעומת המאנדאט בימי דונם 34,882 זהה: כמעט הוא התקופות בשתי
מגבעות ניכר חלק (א) סיבות: שתי זו לתופעה המדינה. הקמת לאחר דונם
היה לא הערביים, הכפרים של החקלאיות משבצותיהם בתוך שנכלל הכרמל,
בתקופת (ב) החקלאי? שטחם מחשבון הושמט ועלכן חקלאי, לעיבוד ראוי
ביצות ייבוש עלידי חשוב חקלאי שטח כאן נוסף מדינתישראל של קיומה
הבלתי בשטחיהחולות בריכותהדגים התקנת ועלידי ודיפלה כבארה

חקלאיים.
של שהיחידה מראה, ו4) 1 (טבלות לנפש הכלליות יחידותהשטח השוואת
הכפרים של מזו במעט רק גדולה באיזור היהודיים החקלאיים המשקים
שיחידתהשטח בעוד דונם, 103 לעומת 11.5 היינו, כאן, בעבר הערביים
הערביים: של מזו שניים פי כמעט היהודיים במשקים גדולה לנפש החקלאית
של הרב המספר עלידי רק זו תופעה להסביר אין דונם. 4.5 לעומת 7.7

היחידה של לצמצומה שגרם דבר בעבר, הערביים החקלאים במשפחות הילדים
במושבי במיוחד זה, באיזור היהודים ביישובי גם שהרי לנפש, החקלאית
גם נמנו הקיבוציים המשקים בני ועם גדולות, משפחות מצויות העובדים,
ניכר שחלק לזכור, יש אמנם ועוד. חבריהכשרות חברותנוער, ילדיחוץ,
עשויה זו עובדה גם אך מספרית! מבחינה מלא אינו עדיין ממשקיהאיזור

באיזור. לנפש החקלאית יחידתהשטח את במעט רק להקטין
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4 ט.בלה
2* מדיבתישלאל בתקופת הדרומי חוףהכרמל יישובי
בדונמים) הם השטחים .1960 לשנת מתייחסים כולם (המספרים

'™£. שטח :.שטח שטח שטחי KT שטח ™£ שטח י^י"יייי ^נדמספר מתה מטעים שלחין בעל" חקלאית "קלאי6 חקלאי25 הנקויה S? התושביםי™™ היישוב שם
לנפש.
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י ופיריידיס. עתלית בלא ,י



הדרומי הכרמל של בקרקעהחוף החקלאי השימוש

שמספר מוכיחה' היישוב של החקלאיות היחידות בסיס לפי השוואה אף
משל גדול היה שטחקרקע, מאותו שהתפרנסו הערביות, החקלאיות המשפחות
החקלאית המשפחה לו. שווה היה לפחות, או, העבריות, החקלאיות המשפחות
שש על אותה נעמיד אם ואף נפשות28, לחמש נחשבה הממוצעת הערבית
4.5 שהיא זה, באיזור לנפש הממוצעת ליחידתהקרקע בהתאם הרי נפשות,
שווה גודל שהוא דונם, 2522.5 של למשפחה יחידתקרקע נקבל דונם,
כאן, היהודיים מהיישובים אחד בכל רגילה חקלאית יחידה של הממוצע לגדלה

ממנו. קטן ואף
התקופות בשתי האיזור יישובי של החקלאיים הענפים השוואת מתוך
שבתקופת בעוד גידוליהבעל. בתחום הוא ביניהן המכריע שההבדל מתברר,
מכלל על.כ8770 הגרעינים של אדמותהבעל השתרעו הבריטי המאנדאט
ואדמות ,2770 על עלו לא הן מדינתישראל של בתקופה הרי החקלאי, השטח
13^ ענףהמטעים תפס המאנדאט בימי להשקייתעזר. אף לעתים זוכות אלו
גידוליהשדה תופסים המדינה הקמת לאחר ואילו החקלאי, השטח מכלל
החקלאי? השטח מכלל כ4670 על ומשתרעים הראשון המקום את בשלחין
שווים, אחד בענף שרק מכאן, .1570 והמטעים ;1370  בריכותהדגים
גם אמנם ענףהמטעים. והוא התקופות, בשתי המעובדים השטחים לערך,
שנעדרו וההדרים, הבננות גידולי מהפכנית. תמורה חלה המטעים בהרכב
בתקופת המטעים במסגרת בלבד צנוע מקום להם שנתייחד או לגמרי,
כרמי האיזור. של הכללי משטחהמטעים כ6870 עכשיו תופסים המאנדאט,
מטעי היום. קיימים אינם שוב כאן, הראשי ענףהמטעים את שהיוו הזיתים,
המופיעים אלה בשטחיהם. חילופים חלו אך הכללי, גדלם על שמרו הגפנים
נשירים מטעים שטחי נוספו כן חדשים. מטעים לרוב הם 1960 בשנת במפה

םובטרופיים. ומטעים

.15 בהערה שצוינו למקורות בהתאם עובדו 4 הטבלה נתוני .23

למשבצת ולא ,1960 בשנת היישוב עלידי ועובד שהוחזק הכולל, לשטח הכוונה .24

בלבד. שלו החקלאית
בביצות. או בהר בכורכר, טבעי מרעד. אדמת גם כולל בלתיהקלאי שטח .25

מדינתישראל. בתקופת החקלאי השטח של עיבודו על פרטים הובאו 3 בטבלה .26

מהשקייתעזר. מועטת במידה שנהנתה קרקע, גם כולל שטחבעל .27

.180 עמי בארץישראל, הקרקעי המשטר גרנובסקי, א. .28
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ושל תקופתהמאנדאט של בקרקע, החקלאי השימוש מפות שתי השוואת
שנזכרו התמורות, את היא אף מבליטה מדינתישראל, הקמת שלאחר התקופה
והחלפת לשטחישלחין שטחיהבעל הפיכת לעין מזדקרות בייחוד למעלה.
במשבצת התמורה היא מאלפת והדרים. לבננות בעיקרם מזיתים סוגהמטעים
כל היה שבתקופתהמאנדאט בעוד פוריידיס: הערבי הכפר של החקלאית
חלקו מכוסה 1960 בשנת הרי בעל, של אדמתפלחה המזרחי במישור שטחה
הראויה נוספת, תופעה נשירים. מטעים גם אד גפנים, בעיקר מטעים, המכריע
המערבית הרצועה נוף של היסודי השינוי היא המפות, שתי השוואת תוך לציון
שטחים שכיסו והחולות, הביצות במקום המזרחי: המישור של הדרומי והחלק
על נוסף נרחבות. בריכותדגים עליהם עכשיו משתרעות ,1947 בשנת אלה
בריכות כאן מצויות (3 בטבלה פירוטם (ראה הקיבוציים המשקים בריכות
הנסיונות תחנת של ובריכות דונם 550 פני על דור'' "דגי חברת של פרטיות

דונם. 420 פני על משרדהחקלאות מטעם למדגה
שבשנת בעוד הבא: בשינוי המפות בהשוואת להבחין ניתן אזורית מבחינה
גבעותהכרמל על מטעים בלבד: עיקריים סוגיגידול שני קיימים היו 1947

השטח, שאר בכל השונים, לסוגיהם גרעינים בעיקר וגידוליבעל, ומורדותיו,
לרגלי במזרח, רצועותאורך: שלוש של תמונה מצטיירת 1960 בשנת הרי
שלחין בעיקר גידולישדה,  המזרחי במישור במרכז, מטעים; רצועת  ההר
הרצועה גידוליבעל. וקצת בריכותדגים בעיקר ובמערב ,י גידוליבעל וקצת
עובד המזרחי המישור מלאה. כמעט היא  "רצועתהמטעים"  המזרחית
שאינו מביצתכבארה, שנותר בדרומו, קטן לחלק פרט מאכסימאלית, במידה
מזה שיעור לאין רבה במידה היא אף מנוצלת המערבית הרצועה לעיבוד. ניתן
במיוחד בלתימעובדים, שטחים עדיין בה קיימים אך שבתקופתהמאנדאט,

נוקזו. שלא שטחיביצות,
של באיזורהחוף בהווה והיהודית בעבר הערבית החקלאות השוואת מתוך

להלן. שתסוכמנה מסקנות, כמה להסיק ניתן הדרומי הכרמל

מסקנות *5

מאז השנים שלושעשרה במשך היהודית החקלאות של התפתחותה א.
חוףהכרמל של החקלאי בנוף דראסטי לשינוי הביאה המדינה של הקמתה
ושטחי יםתיכוניים מטעים חקלאותבעל, של מאיזור נהפך הוא הדרומי.
ובריכותדגים. מגוונים מטעים חקלאותשלחין, של לאיזור וחולות ביצות
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הדרומי הכרמל של החוף בקרקע החקלאי השימוש

בשטחים שחלה הכללי, בנוף לתמורה דוגמה לשמש עשויה זו תופעה
הקמתה. מאז מדינתישראל של נוספים רבים מישוריים29

במספר לעלייה גרם לא האיזור של החקלאי בנוף זה כללי שינוי ב.
נעוצה לכד הסיבה קלה. ירידה כמדומה, חלה, אף ? שבו החקלאיים התושבים
וחקלאותשלחין משקשיווק של בתנאים אף נזקק' היהודי שהחקלאי בעובדה,
הערבי החקלאי של מזו יותר גדולה חקלאית קרקע ליחידת אינטנסיבית,

אכסטנסיבית30. וחקלאותבעל משקקיום של בתנאים
הערבים, קודמיהם של לזה היהודיים החקלאים של השווה מספרם למרות ג.
מאשר יישובים של יותר רב מספר באיזור כיום מצוי ממנו, הנמוך אף או
באיזור, חקלאית קרקע משבצת בעלי יישובים 13 יש היום בתקופתהמאנדאט.
בימי היו לא ומעייךצבי (לנווהים בלבד ל10 מספרם הגיע שבעבר בעוד
עכשיו מרוכזים כן לשמן). ראויות חקלאית קרקע משבצות המאנדאט
הערביים היישובים רוב היו בעבר ואילו האיזור' של החקלאי בשטח היישובים

בלתיחקלאי. שטח פני על גם מפוזרים
הנוסף החקלאי הניצול הוא באיזור היהודית החקלאות של הגדול הישגה ד.
בתקופת לניצול ניתנו לא הטבעיים תנאיהם שמבחינת במישור, שטחים של
החקלאות של הנוספת שהתפשטותה יוצא' מכאן וחולות. ביצות כגון המאנדאט,
היהודיים החקלאיים היישובים במספר לעלייה להביא העשויה היא היהודית

המאנדאט. בימי למצב בהשוואה ובאוכלוסייתם
השטחים כלל על ללמד אולי יכולות אלו אחרונות מסקנות (שלוש
עלידי עיבודבעל מעובדים שהיו ארץישראל, של היםתיכוניים המישוריים
גדלה אך בתוכם' מחקלאות המתפרנסים במספר עלייה חלה לא הערבים:
עיבוד עובדו שלא בשטחים, זה, לעומת ו בהם החקלאיים היישובים צפיפות

השימוש קרמון, י. ראה:  בארץישראל ההרריים בשטחים השונה המצב על .29

כד' ידיעות' ארץישראל' של בגיאוגראפיה מחקרים בהריצפת, בקרקע החקלאי
תשכ''א.

החקלאי בין אלה להבדלים הסיבות את לברר צורך רואיט אינם זה מאמר מחברי .30

להגדרת בסיס המשמשות כשלעצמן' העובדות בציון מסתפקים והם לערבי' היהודי
הדיבור את המחברים הרחיבו לא זה שיקול מתוך המתפתח. החקלאי בנוף השינויים
משקהשיווק לבין בעבר באיזור הערבי משקהקיום בין הגדולים ההבדלים על אף
שצוינה קרמון' י. של בעבודתו כד על פרטים ימצא בנושא המעוניין בהווה. היהודי

.29 בהערה למעלה,
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ושלרםרייכמן 1שיב יובל בןאריה, יהושע
הגדלת.מספר. תיתכן שהן, טבעיות מגבלות אלו לרגל בתקופתהמאנדאט, בעל
אותן על להתגבר. דרך תימצא אםרק החקלאיים, והיישובים האוכלוסים
זו מסקנה של ביסוסה לשם עיבודם. את קודםלכן שמנעו טבעיות, מגבלות
בארץ, נוספים באזורים בדיקות כמה בעריכת צורך יש כולה הארץ לגבי

דומה31.) שינוינוף בהם שנתחולל
הבלתי הטבעיים לתנאים להסתגל היתה אנוסה היהודית החקלאות ה.
לרגל והגדלתם שטחיבננות של נטיעה עלידי למשל, האיזור, של משתנים
על להתגברות החתירה עם בדבבד כי, מכאן, מוקדמת. והבשלה קרה מיעוט
הגיאו התנאים של מדוקדק מחקר לערוך יש המגבילים, הטבעיים התנאים
שלהחקלאות להצלחה מוקדם כתנאי ואיזור, איזור בכל הכלליים גראפיים

איזור. בכל
שהוא בין חוףהכרמל של מהיישובים אחד בכל האוכלוסים מספר ו.

לעומתם לערך. שווה, הוא שיתופי מושב או מושבעובדים קיבוצי, משק
שהיא אלא ובפוריידיס, בעתלית היום היושבת האוכלוסייה, בהרבה גדולה

בלתיחקלאית. בעיקרה
המושבים הקיבוציים, מהמשקים אחד כל שברשות החקלאי השטח ז.
לעומת לערך. שווה, הוא הדרומי בחוףהכרמל ומושביהעובדים השיתופיים
ובמושבים הקיבוציים במשקים הבלתיחקלאי השטח בהרבה גדול זה
מאכסי במידה מנוצלת הערבי בכפר במושביהעובדים. מאשר השיתופיים
המשק לסוף ורק המושב? זו מבחינה בא לאחריו חלקתקרקע! כל מאלית
והבלתיחקלאי, החקלאי השטח של הניצול יותר גדול זה לעומת הקיבוצי.

הקיבוציים. במשקים שלמה, משקית כיחידה
משק של צביון בהדרגה מקבל ופוריידיס עתלית של החקלאי המשק ח.

ואילו המעורב, המשק ענפי ונעלמים הולכים בעתלית בעיקרו. מטעים
מוסיפים מושביהעובדים בלבד. במשקקיום עוד מסתפקים אין בפוריידיס
שבקיבוצים בעוד השמרני, המעורב המשק על מרובה במידה מבוססים להיות

המשק. של החקלאיים בענפים יסודית תמורה חלה

ב1958, בןאריה) (י. זה מאמר ממחברי אחד הגיע בחלקן מקבילות למסקנות .31

(בכתביד). חבללכיש'' של האזורית "הגיאוגרפיה בעבודתו
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פסוטה הכפר בהתפתחות מגמות
מאת

ברוש עמיאל

מבוא .J
לכביש מצפון ק"מ כ5 העליון, הגליל של במרכזו שוכן פסוטה הכפר ,
ועוברת הרזבול לרגלי המסתעפת בדרך, מחובר הוא שאליו נהריהסאסא,
לגובה הנישאות כיפות, שתי בעלת גבעתקרטון, על בנוי הוא אלקוש. ■את

ממערב הרמפשטה; מתנשא שבהן לדרומית שממזרח בקירוב, מ/ 650

עמקמפשטה. משתרע ומדרום גיאאכזיב; לעבר רחבתרכס שלוחה משתפלת
המאה באמצע ייסדוהו היווניתקאתולית, העדה בני שהם הכפר, אוכלוסי
לדיראל יישובבת שהיה קטן, מוסלמי יישוב קודם היה שבו במקום, ה18
הקנו הסביבה של אוכלוסייתה ודלילות המקום של בידודו (אלקוש). קאסי
הכפר של דמותו את ועיצבו יותר רב יחסי בטחון זה ודתי עדתי מיעוט לבני

בדבריימיו. הראשונה בתקופה
קשריו להתהדקות בהתאם תקופות, לארבע לחלוקה ניתנות תולדותהכפר
הרבע עד שנמשכה הקדומה, התקופה וקצבהתפתחותו. מרכזיהשלטון עם
והקפיאה ביותר השלמים והניתוק הבידוד עידן היתד. ה19, המאה של האחרון
הקשרים טיפוח את מציינת 1918 עד העותמאנית התקופה השמרים? על
עם והמגע השלטוני הפיקוח בתנאיהבטחון, הכללי השיפור רקע על החוץ עם
התפתחות הוחשה 1948 עד הבריטי המאנדאט בתקופת זרות; מדינות
הישראלית, לתקופה ואילו / החיצוני העולם עם יחסיו הידוק בעקבות הכפר,
המוגבר קצבההתפתחות בין הניגוד הוא אפייני היום, ועד מ1948 הנמשכת

נסוגה. והתפתחות מעכבים גורמים גילויי לבין
התגלמותו ודרכי מגמותהתפתחות/אלו לסקור היא זה מאמר של מטרתו

י, י " בכפה באורחהחיים
■' י. יי

הכפר של הראשונית דמותו *2

מבוססת לדיון, נקודתמוצא שתשמש הכפר, של הראשונית דמותו בחינת
שטחו בדיקת על / במהימנותם בטחון שאין ביותר, מועטים נתונים על בהכרח
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ברוש עמיאל

1 מפה
(1959 (אוקטובר ידוידותהנוף רקע על פסוטה הכ0ר
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פסוטה הכפר בהתפתחוו! מגמות

חלה, זו דמות של לעיצובה המתאימה העת בניו. שבפי המסורת ועל הבנוי;
ממצבקפאונו. הכפר יצא שבה ה19, המאה של האחרון ברבע כנראה,

שמנה בקיתב, נפש, 200 בן יחסית, קטן יישוב ההם בימים היתה פסוטה
עיקרו בלבד: דונם ל4.5 הגיע הבנוי השטח חדרים. כ45 עם מבנים כ40
במזרח ומיעוטו הדרומית, הגבעה כיפת של הצפוני במדרון ששכן צפוף, בגוש
כשעברט והתאמה, תכנית ללא יחדיו צמודים היו המבנים הצפונית. הפסגה
וערוכה במקצת מסותתת קרטונית, מאבןגיר הותקנו הם פתוח. בלבד האחד
שנשענו קורותעץ, של תמיכות עשוי היה גגם בלתיריגולאריים. בנדבכים
וזרדים ענפים של שכבה ומעליהן קשתות, של שורות שלושארבע על
שחלקו בלבד, אחד חדר כלל בית כל בתבן. מעורב בטיט מכוסה מצולבים,
האחר שהחלק בעוד למשכןהמקנה, ושימש במפלסהחצר נמצא הקדמי

למגוריהאדם. ושימש מוגבה במפלס היה  החדר שלישי כשני
שרוב הכפר, של הדרומית הפסגה על בעיקרן מרוכזות היו כאן הגרנות
מבורות בעיקר באו מימיהכפר העותמאני. השולטאן של רכושו היה שטחה
לרשות עמד כן טבעית. והשנייה כרויה האחת בריכותאגירה: ומשתי חצובים
היום של אלה מעין היו אדמותהכפר של ותפוצתו שטחן קטן. מעיין הכפר
חקלאות על התבסס היישוב בקירוב. מעובדים, דונמים 5,000 על והשתרעו
משק בעיקר שהיה ומשקו, היםתיכוני, האיזור לכל הטיפוסית הררית, בעל
חומצה (שומשמין, וקיץ וקטניות) שעורה (חיטה, חורף גידולי כלל קיום,
קטנים בוסתנים כמה וכן וגפן) תאנה (זית, יםתיכוניים מטעים ודורה),
ונשירים, יםתיכוניים עציפרי של מעורב מטע הריהו (בוסתן בחצרותהבתים
(עזים), הצאן היוו חשוב ענף ביתית). לתצרוכת ומשמש הבית בקרבת המצוי

הנרחבים. ההרריים שטחיהמרעה את שניצלו
עדפי להצטברות הביאו יחסית הנמוכה ורמתצריכתה מיעוטהאוכלוסייה
יבולהקטניות רבעי וכשלושת יבולהחיטה שכמחצית באופן ניכרים, תוצרת
במצרכים הוחלפו או וצפת, צור עכו, בשוקי נמכרים היו עדפיפירות וכן
החקלאית המסורת בחותם טבוע היה כאן אורחהחיים שכנים. בכפרים אחרים
לצמיתות, יצאוהו מבניהכפר יחידיסגולה רק מדורות. המושרשת והחברתית
עם קשריקבע קוימו לעריהשוק. מעבר הרחיקולכת לא השאר כל ואילו
ורק מועטות, היו ואליו, מהכפר שהוליכו הדרכים, בלבד; יישוביהסביבה
 והשנייה ועכו? מעונה גיאאכזיב, לעבר (האחתדרומה, מהן שתיים
ולרכיבה משאות להובלת התאימו וצור) בנתג'ביל גיאהאוכם, לעבר צפונה,

[73]



ברוש אל עמי
החיצוני העולם עם ומגעו. עצמה בתוך ומכונס מבודד יישוב היה.זד, בהמות. על

י ביותר. מצומצם היה

ובאורחח"ו ביישוב תמורות *3 ;

,. .. האוכלוסייה גידול א.
.שהן. תנועתאוכלוסייה, של תקופות ארבע להבחין אפשר הכפר בתולדות
למעלה..אין התקופות,.שנזכרו ארבע את לגמרי. חופפות ואינן מזו זו שונות
עליה לדון אפשר ועלכן הראשונה, התקופה על אותנטיים נתונים ברשותנו
התחילה היא בניהכפר. שבידי המסורת ולפי יותר מאוחרים נתונים לאור רק.
את מייחסת המסורת למקום. הראשונות הנוצריות המשפחות של בואן עם
זמן תוך שנתקבצו ראשונות, משפחות לשלושארבע הנוצרי היישוב ייסוד
7560 תור נסתיימה שתקופתההתיישבות הדבר, נראה אד יחסית, קצר
יותר נמצאים שהם ,2220 טוענים שבמקום בתיהאב 30 מתוך שכן שנים,
בעיקר האוכלוסייה, גידול תקופת לקצה הגיעה לכך בהתאם בכפר. שנה מ150

ה19. המאה של הראשון ברבע להגירה, הודות
בכפר היו שלפיו ,p.E.F.n סקר של אומדןהאוכלוסייה את כבסיס נקבל אם
בקירוב, שנה, ב125 בתקופתהסקר הכפר של גילו את ונעריך נפש1, 200
הסברה, מתוך לשנה. אחת מנפש יותר קצת של ממוצע גידול יתקבל הרי
של תוצאה היה הראשונות השנים האוכלוסייה.ב7550 של גידולה שעיקר
כמעט יציבה האוכלוסייה היתה הבאות השנים 7550 שבמשך יוצא, הגירה,

תנועתהאוכלוסייה. של השנייה התקופה את זו.מאפיינת ועובדה במספרה;
הנזכרות, והמאנדאטורית העותמאנית לתקופות המקבילה השלישית, התקופה
בחלקה והולכת. גוברת עזיבה למרות האוכלוסייה, של מהיר בגידול מצטיינת
לעומת מ70<100 בלמעלה בכפר התושבים מספר גדל זו תקופה של העותמאני
ועד הכפר, אל הגירה של פרקזמן שכללו הקודמות, השנים 150100 של זה
בתקופה נוספים. ב70<180 האוכלוסייה גדלה תקופתהמאנדאט של סופה
בודדות משפחות ורק יחסית, מצומצמת הכפר אל ההגירה היתה זו שלישית
הן בניהכפר, של יציאה בה התחילה זאת לעומת .(32) לכפר. נוספו
היתה התקופה של הראשון בחלקה לחוץלארץ. והן בארץ אחרים למקומות
C.R. Conder £ H. H. Kitchener, The Survey of Western Palestine, .1

Memoirs, I, London 1881, p. 197, sheet IV
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נמצאו שב1948 באופן בימיהמאנדאט, התגברה היא אבל מועטת, היציאה
מאוכלוסייתו. 2770 שבה באותה שהיוו מבניו, כ200 לכפר מחוץ דרדקבע
בעקבותיה בכפר. האוכלוסייה בממדי חדשה תקופה פתחה מלחמתהקוממיות
נוספו ועליהם נפש), (כ200 לתחומיו מחוץ שהתגוררו בניו, רוב אליו חזרו
ל1950 1948 בין ובכן, נטושים. שכנים כפרים פליטי נפש, מ100 למעלה
גדלה 1959 עד נפש). ל1,080 (מ750 ב4470 בכפר התושבים מספר גדל
פי גידול הוא הדבר פירוש לשנה ובחישוב נוספים, ב>£ל36 האוכלוסייה
המספר את מהחשבון נוציא אם או שבשנותהמאנדאט, מזה חמישהשישה
האוכלוסייה גידול של תקופה אפוא זוהי שלושה. פי  המהגרים של המשוער
וללא בכפר הצטברות תוך כאחד, טבעי וריבוי הגירה עלידי מהיר, בקצב

ממנו. אפשרותיציאה

1 טבלה
ושטחהבנייה האוכלוסייה גידול

בנייהאוכלוסייה

שנה
משך
התקופד
שקדמה
בשנים

g j

ZaiijJf0
wa ~m3!_j cr

a

3d
a

a

O
orH

is

"35.2 22.0 5.0 1.1 45

102.5 20.7 5.5 2.1 160

216.7 20.0 5.6 2.5 340

750.0 17.8 7.5 2.7 490

187812552001.44.440

19184074102052.18.575
194830875018011.315.0135

195912"1350901050.024.0180

כיום. בהם להבחין שאפשר מבנים, הריסות או קיימים, מבנים לפי רק מחושב .2

ציבוריים. מבנים כולל .3

ומגורימבנה. חדרימשק כולל .4

.1 הערה למעלה, ראה .5

לא הראשונים המתיישבים של בואט שעם המוטעית, ההנחה עליסוד מחושב .6

במקום). שהיה הקטן| המוסלמי היישוב של שטחו ידוע (לא בנוי שטח קיים היה
71878 מאז ממוצע ריבוי של שנים הפחתתי אגב ,1922 מפקד על מבו06 האומדן .7

מוכתרהכפר. שברשות אומדן לפי .8

ומוכתריו. הכפר כומר שברשות אומדן לפי .9

לשנה. נפש 23.0  מהגרים) נפש כ300 להוציא (עלמנת מ1950 .10
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2 מפה
פסוטה התפתחות

וגרנות. משתלות גניירק, בוסתנים, חצרות, ב. ו (בהכללה) מגניט א.
.1959 שנת עד .4 < 1948 שנת עד .3 * 1918 שנת עד .2 ו ה19 המאה של ה0ל שנות עד .1
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וטיבה הבנייה התקדמות ב.
משקפת שכן היישוב, של החשובים מסימניההתפתחות אחד היא זו תופעה
ואת גורמיחוץ עם המגע בתחום שחלו התמורות, את מרובה במידה היא
והבטחוני. הכלכלי במצב ביטוים על באים שהם כפי אלה, של השפעותיהם
דפוסים כמה זו להתפתחות ותפיסתהחיים. רמתהחיים החברתי, ההווי בצורת

ומגמות.

זה, תהליך של קצבו והתפשטותו. הבנוי השטח גידול
בממוצע הנבנים וחדרים, בתים של המרובעים המטרים במספר בהתגלמותו
המשטר שבזמן מזה כפול היה בימיהמאנדאט לתקופה. מתקופה גבר שנתי,
שבימיהמאנדאט. מזה וחצי שלושה פי גדול הישראלית ובתקופה העותמאני,
לתקופת הקדומה מתקופתהקפאון המעבר בין יסודי שוני ניכר זאת עם
של לזו אטית התפתחות של מתקופה המעבר לבין בכללה ההתפתחות
הרבה היתה העותמאנית בתקופה הבנייה מידת כלומר, יותר. מהירה התפתחות
התקופה לגבי הבאות התקופות מאשר הקדומה התקופה לגבי אינטנסיבית יותר
שעלה שטח לשנה נוספת נפש לכל העותמאנית בתקופה נבנה כך העותמאנית.
שנבנה זה על שלושה ופי בתקופתהמאנדאט שנבנה זה על וחצי שניים פי
קבוע תיאום בתקופתהמאנדאט גם היה ואףעלפיכן הישראלית. בתקופה
באופן האוכלוסייה, של גידולה קצב לבין הבנוי השטח של גידולו קצב בין
נשארו נפש לכל הבנוי השטח וכן וחדרמגורים בית לכל הנפשות שמספר
מתגלה זאת לעומת העותמאנית. שבתקופה לאלה יותר, או פחות דומים,
של גידולה קצב אחר בקצבהבנייה ניכר פיגור הישראלית בתקופה
זה על ב70<34 ב1959 עלה לבית הממוצע הנפשות מספר האוכלוסייה.
השטח גידול בקירוב. ב70<11, ירד נפש לכל הבנוי שהשטח בעוד שב1948,
של במערךהבנייה בשינוי מלווה שהיתה בהתפשטות, גם ביטויו על בא הבנוי
הנטייה כגון: מנוגדים, גורמים כמה פעולת של תוצאה היה זה ושינוי השטח;
והשתרשות הבטחתי, המצב שיפור ובחמריבניין, בשטח לחסכון והכורח
החל נסתמנה מגמה אותה תוחהבנייה. וחוק תנאיהחיים לגבי חדש הלךרוח
דרך מבנים, של והצפוף המלוכד מהגוש היתה ההתפתחות בתקופתהמאנדאט.
מבנים אל בשורה, וערוכים באגפיהם הצמודים מבנים, 42 בנות קבוצות
היה תקופתהמאנדאט בתחילת שאם באופן והולכים, גדלים ברווחים נפרדים,
ככל גדול, הוא הרווח כיום הרי שבחוק, כורח בנייה של מינימאלי רווח
פרי אינה החדשה בבנייה צפיפות כל אישית. נטייה של פרי ומהווה האפשר,
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גודל החלקות, (מערד אובייקטיביים תנאימ עלידי כפויה אלא חפשי, רצון
חריגה אפוא היא הבנוי השטח התפשטות של המסתמנת המגמה וכוי). החצרות
והכתפות הכיפות פסגות בכיוון רק אולם והמלומד, הוותיק הגרעין מתחום
השטחים רוב בתפיסת זו מגמה התגלמה בימיהמאנראט גבעתהכפר. שבתחום
אל ובירידה הדרומית) שבכיפה (שטחיהגרנות הכיפות פסגות שעל הפנויים
גבעת מתחום ממש של לחריגה הדברים הגיעו לא עדיין אך הגבעה, מדרוני
בעיקר בה ואף הישראלית, בתקופה בעיקר מתגלה זו תופעה בכללה. הכפר,
דרום לעבר בעיקר היא זו חריגה של מגמתה הגרנות. של הפנויים בשטחים
בכללו המוגבה מהשטח לירידה ועד הכפר, אל הראשית הכניסה לצד מזרח,

פאתהעמק. אל
מגמות, כמה להבחין ניתן זה בתהליך הבית. תבנית התפתחות
הגדלת והמקנה! האדם מגורי הפרדת זו: את זו בדרךכלל, חופפות, שהן
ושיפור הבנייה טיפוס שינוי בהם! תפקודית חלוקה וקביעת החדרים מספר
בקירוב, ה20, המאה בתחילת התרחשה והמקנה האדם מגורי הפרדת טיבה.
גם הוקמו זה בפרקזמן למגוריהאדם. נפרדים בתים לראשונה הוקמו שבה
השני בשלב ישנים. חדרים מחדש חולקו וכן ישנים במבנים נוספים חדרים
בדרךכלל, שהיא, למגוריהמקנה, נפרדת קומה מתקינים ההתפתחות של
שמעליו הישן, הבית אלא זה אין הרבה במקרים התחתונה. הקומה מחצית
לאורך הבנייה התפשטות של תוצאה הוא זה שלב לאדם. דירה הוקמה
הפרדה הוכנסה הישראלית בתקופה גגותבטון. של היציקה והנהגת המדרונים
מקצים הישן, של במקומו שלא חדש בית מקימים שבהם במקרים, נוספת:
ברור, למעלה האמור מתוך למגוריהמקנה. האחרון זה את עלפירוב
מגמת את התהליך, בתחילת לפחות חפפה, בבית החדרים מספר שהגדלת
שבה בכך, העותמאנית התקופה של המהפכני אפייה כאן ניכר שוב ההפרדה.
חלה בימיהמאנדאט הקודמת. שבתקופה זה על ב>$1009 החדרים מספר עלה
הממוצע החדרים ומספר העותמאני, המשטר ימי לעומת 199& של רק עלייה
חדרים במספר יותר רב משרע כבר מציין זה ממוצע אך במעט, רק גדל לבית
לבית, שנייה קומה לבנות התחילו בתקופתהמאנדאט .(31 לעומת 51)
(זוגות הגדלה המשפחה שיכון לשם או מגוריהבהמות, הפרדת לשם אם
רביחדרים בבתים הונהגה זה בפרקזמן וכוי). הוריהם עם הדרים צעירים,
מקוםהאוכל בקביעת בעיקר ביטויה על שבאה אלמנטארית, תפקודית חלוקה
גדל הישראלית בתקופה אחהבישול. נמצאת שבו מיוחד, בחדר והמטבח
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השטח גדל הקדומות לתקופות ובדומה לבית, חדרים של הממוצע המספר
הזוגות של החדשה הנטייה חדר. לכל הממוצע השטח ירידת עם שלו הממוצע
בבניית ניכרת להפחתה הביאה הוריהם עם אחת במחיצה שלא.לגור הצעירים
הנהגת עם באחהבישול, המטבח של תלותו ביטול לרגל השנייה. הקומה
נמצא וכיום זה, בתחום נוספת הפרדה נתאפשרה והפרימוסים, הפתיליות
טיפוס שינוי צמוד. מיוחד במבנה אף לעתים ומיוחד" קטן בחדר המטבח
בהם תלוי והיה שטחם ולהקטנת החדרים מספר להגדלת אפוא הקביל הבנייה
קורות, על הגג מוקם שלפיו חדש, בסידור הוחלפה הקשתות תבנית במידתמה.
חל כן החדר. של רחבו לצמצום הגורם דבר בלבד, הכתלים על הנשענות
הנחת ובצורת בסיתות היינו, הבנייה, בטיב ניכר שיפור ה20 המאה בתחילת
שבה בבנייתהגגות, בעיקר זה שינוי התגלם בתקופתהמאנדאט הנדבכים.
הגג הותקנו יותר מאוחר בעידו ואילו בקורותמתכת, קורותהעץ הוחלפו
והוא כללי, אינו היום, גם הנמשך זה, תהליך טיט. במקום מבטון, והרצפה
השגת של מהנוהג בסטייה כרוך הדבר הדירה. בעל של באמצעיו כמובן, תלוי,
(קורותמתכת, מבחוץ יבואם והתחלת עצמו הכפר בתחום חמריהבנייה כל
התחלת עם הבנייה בטיב נוסף שיפור חל הנדונה בתקופה וכוי). מלט
ניכרת גידולהטבק הנהגת נוי. לשם ואדמרמת קשה לאבןגיר ההיזקקות
אגדיהטבק. תליית לצורך ומעלה) מי (כ5 תקרותהבתים הרב.של בגובה
וכן בטון ורצפות גגות החדשים הבתים בכל מותקנים הישראלית בתקלפה
להימנע הנטייה גם מתבלטת בטון. של מבלוקים שיטתהבנייה מופעלת
מבנה מתקין משגת ומי.שידו חדריהמגורימ, בתוך אגדיהטבק מתליית

לכך. מיוחד
בכספי נבנו לא בכפר הציבוריים הבניינים ציבורית. בנייה
רכוש או פרטי רכוש מהווים הם אלא הכלל, לטובת המקומית האוכלוסייה
שהוקם ביתהכנסייה, הממשלה. או הכנסייה כגון חיצוני, ציבורי מוסד של
בבית קודם משכן במקום בא הכלארצי, הכנסייתי המוסד עלידי ב1904
שגם ביתהספר, של ובניין לכומר דירה נבנו לידו מבניהכפר. אחד של רגיל
של והמרווח החדש המבנה את שהקימה היא הכנסייה הכנסייה. רכוש היו הם
ובית הטחנה הישראלית. בתקופה אגף לו והוסיפה בימיהמאנדאט ביתהספר
בבתיהקפה, הדין והוא פרטי, רכוש הם בימיהמאנדאט, שהוקמו שבכפר, הבד
שכור בחדר שוכן הכפר של ביתהוועד אפילו הישראלית. בתקופה שנוסדו

ביתהקפה. ליד
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בכפר ההווי התגבשות ג.

הכלל. לטובת לשיתוףפעולה בניהכפר את חינך לא המטרתי אורחהחיים
או ובתיהאב, המשפחות בתוף ליחסים מוגבלים היו ההדדית העזרה קשרי
הציבור שותף כרייתבריכות, כגון מיוחדים' במקרים ורק קרובים, שכנים בין
על כאמור' הוקם' הכלל' של מוסד ודאי שהוא בכפר' ביתהספר אף בביצוע.
אותו שתגבש רשמית, מנהלתית מסגרת לכפר אין היום עד הכנסייה. ידי
מוכתרים שני בין עדייו מפוצל חוץ כלפי ייצוגו ואף מלוכדת; כחטיבה

בלתימאורגנת. בצורה מבוצע שהוא או יריבים'
בני בידי לראשונה הוגשם תקופתהמאנדאט בסוף שרק לציין, הראוי מן
הדברים מובהק. ציבורי צביון בעל מפעל  ובעבודתם הכפרבכספם
שאף ב1946, מדיראלקאסי' או הראשי, מהכביש הדרך בסלילת אמורים
הבלעדית. שביזמתם וייתכן הממשלה, מוסדות בעידוד נעשתה כנראה, היא,
באבנים. הראשיים הרחובות בניהכפר' של יזמתם לפי רוצפו, זה מבצע לאחר
בעבודתם התושבים, ביזמת ושוב לכביש' זו סלולה דרך נהפכה ב1959

הממשלה. מוסדות בסיוע ובכספם,
קואופראטיבי, אופי בעל ראשון, משותף מפעל בכפר הוקם ב1957 כבר
היזמה החבלית. לרשתהמים הכפר חיבור עלידי לאספקתמים האגודה והוא
על להתגבר הצליח מרובים מאמצים לאחר שרק ממשרדהחקלאות, באה לכך
בודדים, בכפר מצויים כיום גם זו. מעין קבועה להתארגנות התושבים התנגדות
מפעל למיהבורות. עוד נזקקים אינם הם גם אבל זו, באגודה חברים שאינם
שבעבודת הרב החסכון מלבד הכפר. של היוםיום בחיי גדול מפנה חולל זה
מעתה שהועמדה כמותהמים, עלתה ולמשתלות לבתים המים והובלת השאיבה
לאספקת לשנה מ"ק אלף כ15 של מאכסימאלי מפוטנציאל הכפר, לרשות
לשנה לנפש הממוצעת צריכתהמים גדלה מכך כתוצאה מ"ק. אלף 25 של קבע

מ"ק. ל13 מ"ק מ8
ומניע ראשון שלב מעין מהווה נבחר' ועד עומר שבראשה אגודתהמים'
כינוס של נוהג נקבע ולהתארגנותם. הציבוריים החיים להתפתחות ראשון
ראשי כבעבר' עוד' משתתפים אינם שבהן לכלל' הנוגעים בעניינים אסיפות
נוצר זו בדרך אחרים. בניכפר של והולד גדל מספר אלא בלבד' המשפחות
עדיין הדבר אםכי רשמית' סמכות בעלת מקומית מועצה להקמת הגרעין גם

מרובים. וחברתיים מסרתיים נוהגיים, במכשולים כרוך
בלתי בתהליך הנתונה בארץ, הכללית הסביבה של שרישומיה ספק, אין
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פסוטה הכפר בהתפתחות מגמות

בו טופחו בחייהכפר. והולכת גוברת במידה ניכרים התפתחות, של פוסק
לענייני חדשה גישה נתגבשה ושירותים; רמתצריכה על חדשים מושגים
אמנם ברכישתהשכלה. ההתעניינות וגדלה ציבורי; וארגון שיתוףפעולה
שמקורם בדרכה, המכשולים עדיין ורבים ומקיפה, כללית ההתקדמות אין

וחברתיות. כלכליות ובאפשרויות ומסורת נוהג בהרגלי

ובחקלאות במשק ההתפתחות מגמות 4י
על מאלו הן מצומצמות החקלאי המשק מבנה על שברשותנו הידיעות
יש ," ב1949/50 שנערך מפקדהחקלאות, מימי רק ואוכלוסייתו. היישוב
שלמה תמונה לקבל ניתן שלפיהם יותר, או פחות מפורטים, נתונים בידנו
מסוימת במידה החקלאי המשק בהתפתחות דיוננו יצטמצם לפיכך זה. בתחום

הישראלית. בתקופה ובעיקר בימיהמאנדאט
שתי הן אפייניות משקהכפר של היסודית שלהתפתחותו הדבר, נראה
עדפיתוצרת, המוכר משקקיום, של מבסיס המעבר ראשית, מקבילות: מגמות
ושנית, המשק; במבנה בעקבותיו הנגרמות והתמורות מסחרי, משק של לבסיס

הכלכלי. וכשרו המשק ממדי שינוי

המשק מבנה שינוי א.

הנהגת עם ,1923 בשנת שהתחיל מסחרי, למשק ממשקקיום המעבר תהליך
סיומו אין עדיין הנוכחיים בתנאים אך בעיצומו, היום הוא בכפר, גידולהטבק
בגורמים בעיקר תלויה התפתחותו היתה בתקופתהמאנדאט באופק. נראה
התגברות תוך רמתהחיים, ולשאלת לצורותחהווי בגישה היינו, סובייקטיביים,
משנסתמנה מדינתישראל, תקומת לאחר מושרשים. והרגלים מסורות על
ההכרח כגון אובייקטיביים, גורמים גם אלה על נוספו הנזכרת, השנייה המגמה
החלפה תוך המשק, של כוחהקנייה ואת ליחידתשטח ההכנסה את להעלות

החוץ. מן הבאים מצרכים בצריכת עצמית אספקה של מסוימת
שטחיהטבק של מתמדת בהגדלה ביטויו על במיוחד בא תהליךהמעבר
בהתאם והבוסתנים. היםתיכוניים המטעים גידוליהשדה, שטחי חשבון על
הנשירים, המטעים של החדש הענף יותר מאוחרת בתקופה הונהג זו למגמה

לסטאטיסטיקה המרכזית הלשכה ,(1949/50) תש"י מפקדהחקלאות נועם, מ. .11

.46 ,28 ,18 עמ' ,11,4 ,1 לוחות א', הלק תשי"ג, ירושלים כלכלי, ולמחקר
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י ברוש עמיאל
להחדרת גם הביאו אלה ענפים שבי גידוליהטבק. חשבון על גם חלה שהרחבתו
אחד שהיווה. בהשקייתעזר, השימוש והוא הטהור, למשקהבעל חדש יסוד

החבלית. לרשתהמים הכפר לחיבור העיקריים הגורמים

2 טבלה

המעובד) השטח "70) המשק מבנה

19491959

27.027.0חיטה
20.420.9.קטניותמאכל

6.16.8שעורה

6.16.1קטניותמספוא

(חורף)בסדהכל 59.660.8גידוליגרגירימ

21.929.5טבק

(קיץ) י4.8גידוליגרגירים 

וגניירק 0.50.7משתלות
90.491.0גידולישדהבסדהכל

4.73.7זית

2.21.5תאבה

0.50.3גפן
יםתיכונייםבסדהכל 7.455מטעים

1.0שזיף

0.7תפוח

0.3אפרסק

נשיריםבסךהכל 2.0מטעים

2.21.5בוסתניםבסדהכל

9.69.0מטעיםבסדהכל

שדה. י לגידול השטח וצמצום שטחיהטבק הרחבת
נראה> בבתאחת. חלו לא בשדותהכפר והתפשטותו גידולהטבק הנהגת
משק של עדפים שטחים חשבון על זו הרחבה בוצעה שבתקופתהמאנדאט
נפגע שלא במידה רק לכך נכונות גילו בכפר החקלאים בגידוליהשדה. הקיום
שטח בממוצע, מחייב, זה שבסיס מאחר העצמית. האספקה של המסרתי הבסיס
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ססוטה הכפר כהתפתחות מגמות

את בקירוב' משקהטבק, תאם הישראלית התקופה שבתחילת הרי די, 25 של
ניכר שינוי חל אלו בשנים ." העצמית האספקה לצרכי שמעל השטחים עודף
של האובייקטיביים התנאים לחץ כאמור, לכה גרם זה. משקי לענף הגישה בכל
וכן החיצוניים' מקורותהפרנסה והסתתמות הכלכלי המשק ממדי הצטמצמות
במלואו היבול שיווק שהבטיחו הממשלה, מוסדות מצד בעידוד הדבר זכה
הרתיעה מחמת הוגבלה לא שוב שטחיהטבק הרחבת קבועים. ומחירים
הטבעית המגבלה נותרה העצמית. האספקה של הבסיס צמצום בפני השמרנית
מהשטח $559<5070 על עולות שאינן לגידולטבק, המתאימות הקרקעות של
שרדו אמנם בנפרד. משק כל לגבי גם קיימת והיא ד')' 2,1002,000) המעובד
בעיקר והמצויים גידוליטבק, עלידי תפוסים שאינם מתאימים, שטחים גם
גידול של נוספת להרחבה מספיק אינו שברשותם שכוחהעבודה במשקים,
של המזורז בקצב ניכרת שטחיהטבק של ההרחבה שאיפת זה. צורךעבודה
בתקופת לשנה די 34 לעומת לשנה ד' ל60 בממוצע, שהגיע, ביצועה,
גידוליהשדה חשבון על זו הרחבה נעשתה בתחילה .(19491923) המאנדאט
ומשנתמעטו אחרים. גידוליקיץ של מוחלט כמעט לחיסול והביאה בלבד
של רצוף גידול עלידי המצויים השטחים ניצול התחיל  המתאימים השטחים
מגמות גם ונתגלו מספיקים, והבראה טיוב ללא רבות, שנים במשך טבק

מסחרי. למשק ממשקקיום מעבר של אחרות
בהתפתחות חדשה היא זו תופעה היםתיכוני. המטע צמצום
שבמשק. המסחרי הבסיס בהרחבת המגמות אחת מהווה והיא החקלאי המשק
או נעקרו  גידוליהשדה של המובחרים השטחים משק בכל שנוצלו לאחר
ראשי של העידית באדמות ובמיוחד יםתיכוני, מטע של שלמות חלקות דוללו
כ800 בכפר נעקרו 1949 מאז לכפר. הסמוכים העיליים, והמורדות הגיאיות
נצרף אם די. כ80 של לשטח בערכם שווים שהם עציתאנה, וכ600 עציזית
של שחלקם מסקנה, לכלל נגיע הרי כרמיגפן, די כ10 של הפחתה לאלה
נוסף בקירוב, ב>$409, צומצם הכללי המעובד בשטח היםתיכוניים המטעים
קודם עוד המסחרי למשק שהועברו די), (כ140 הדלילים המטעים שטחי על
שטחי אותם בהזנחת גם ניכרת היםתיכוני המטע לגבי השינוי מגמת לכן.
בנוהג הראשונות הפרצות אחת זו שהיתה לומר, ואפשר חוסלו; שלא מטע,

t די 3,200 = 25 x 128 עצמית: לאספקה השטח ;128 :(1949) המשקים מספר .12

די. 890 טבק: שטח די: 870 עודף: שטח די; 4,070 מעובד: שטח
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ברוש עמיאל
משווקים בניהכפר שאין בלבד זו לא כיום העצמית. האספקה של השמרני
לצרכיהם. בו להשתמש הם ממעטים שאף אלא זה, מטע של עדפיהפרי את
בעצמם, להפיקו מאשר במעיליה שמךהזית את לקנות למשל, מבכרים, הם
אם צמצום, של דומה תופעה שנים. כמה זה פועל אינו הכפר של וביתהבד
שטחם עצמו. היישוב שבתחום הבוסתנים לגבי גם ניכרת הזנחה, של לא כי
מחמת בעיקרה באה זו והפחתה בשליש, הנדונות השנים בעשר נצטמצם
אםכי הבנייה. הרחבת לרגל  ובמקצתה המסחרי, המשק שטחי הרחבת
ומלאה, כללית תופעה מהווה אינו עדיין והבוסתנים היםתיכוני המטע צמצום
של והולד מתפשט שינוי המציינת ברורה, מגמה על להעיד כדי בו יש הרי

כלכלי. הלרמחשבה
עציהפרי כל היו 1952/3 שנת עד הנשירים. המטעים הנהגת
שגודלו ופחותיאיכות, מעוטייבול מקומיים, וזנים ממינים הכפר של הנשירים
כ80 בכפר היו ב1959 בלבד. ביתית לתצרוכת בבוסתניהכפר קטן במספר
שגודלו בארץ, הנהוגים המסחריים מהזנים ואפרסקים תפוחים שזיפים, של די
שטח של £239< כיום התופס זה, חדש ענף הנהגת השקייתעזר. עם בשיטתבעל,
ההשקפה שינוי של הרקע משותף שלכולן סיבות, בכמה מקורה הכפר, מטעי
האספקה בסיס את ולצמצם חידושים לחדש הנכונות והגברת הכלכלית
העבריים, יישוביהסביבה דוגמת מהווה זה בתחום רבמשקל גורם העצמית.
היא אחרת נוספת סיבה במעלה. ראשון ענף הם הנשירים המטעים שבהם
השטחים מלאי הצטמצמות מחמת ענףהטבק, לגורל החשש התגברות
ניצוליתר. בעקבות הקיימים, השטחים של מסוימת והתנוונות לכך המתאימים
ליחידתשטח, להשקעה ביחס הגבוהה ההכנסה היא: העיקרית והסיבה
כולה כמעט הנשירים המטעים התפשטות חלה לפיכך לענףהטבק. בהשוואה
על ובוסתנים. יםתיכוניים מטעים במקום או לגידולטבק מתאימים בשטחים
משטח אחד יבול עליסוד רק שעה, לפי לדון, אפשר זו התפתחות של מגמתה
כשלון השזיפים בגידול היה זו ראשונה שבשנתיבול העובדה, מצומצם.
הכרוכות הסכנות על להצביע עשויה החקלאית, ההצלחה עלאף כלכלי,
בארץ. זה מטע של הכללי המצב בתנאי הנשיר המטע של מוגזמת בהרחבה
הוא כיום הכפר משק מבנה החקלאית. העבודה ערך השתנות
החקלאית. העבודה של ערכה על מסוימת השקפה של תולדה מרובה במידה
נכללת העבודה אין למשקקיום, ואפיינית טבעית שהיא זו, השקפה לפי
ההכנסה לפי או הצריכה, דרישות לפי נמדדת זו המשקית. הכדאיות בחישוב
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גידולהטבק של רובו ריכוז המושקעת. העבודה שיקול ללא מזומן, בכסף
רבה לעבודה נזקק זה ענף שכן גישה, אותה פרי הוא בכפריהמיעוטים בארץ
מסחרי מאזן על המבוסס במשק הקיימים, בתבאיהתמורה כדאי' להיות מכדי
ענףהטבק מהווה בפסוטה הענף. בהוצאות כמותהעבודה את והמחשב טהור
בו, ביותר המצליחים ביו נחשבים בביהכפר המשק! של עמודהתווך את
בכך במזומנים. מההכנסות וכ70<70 המשק הכנסות מכלל כ70ר4 מספק והוא
לגבי ספקות נתעוררו ביותר האחרונות בשנים שרק לעובדה, הסבר אולי יש
פרט במעשים, ביטוי וללא בלבד בודדים אצל אלה ואף זה, ענף של כדאיותו
המצומצם חלקו למרות נשירים. מטעים הנהגת של בכיוון מסוימת להשפעה
המושקעת העבודה מכמות כ70<60 זה ענף צורך (3070) המעובד בשטח יחסית
הפקפוקים ל"י. מ3 יותר לקצת בממוצע, בו, מגיעה ליום וההכנסה במשק,
בחקלאות שלא או בחקלאות שעבודתחוץ העובדה, בעקבות בעיקר התעוררו
מגידול מההכנסה כפול לפחות, שהיה, יומי, שכר מבניהכפר לכמה הכניסה
דרכי החקלאי, המשק טיב לגבי רבים היסוסים היום גורם זה מצב הטבק.

בכלל. כמקורפרנסה החקלאות של ומהותה בכללן החקלאות
בתקופה עלה בכפר העזים ראשי מספר צאן. ה גידול הרחבת
גידול על החוקי האיסור למרות ל2,955), (מ740 ארבעה פי הישראלית
סמוכים, מכפרים הפליטים חשבון על זה מגידול ניכר חלק לזקוף יש עזים.
כוללים אלה של עדריהם זה. בענף מצטמצם עיסוקם וכל נטוליקרקע שהם
120 לעומת בלבד ל8 מגיע מספרם אםכי בכפר, העזים מספר מכלל כשליש
דרכים חיפוש משום גם יש זה בגידול אמנם עזים. להם שיש משקים, בעלי
הבלתי השטחים של מוגבר ניצול תוך המשק, של הכלכלי הבסיס להרחבת
הוכחה, משום יש בכך בניהכפר. שברשות היחיד היעיל באמצעי מעובדים
כפרי של בחקלאות המציאות את הולם גידולעזים על האיסור אין כמה עד
תנאי נשתנו לא עוד כל או לעז, מתאים תחליף נמצא לא עוד כל המיעוטים,
משק בכל יהיו הטהורים, משקיהעזים את מהחשבון נוציא אם אף המשק.
שמספר ספק, אין המדינה. ימי בראשית 6 לעומת עזים 17 בממוצע, מגדלעזים,
ועודף התושבים, של תצרכתם על בהרבה העולה תנובה, מספק המצוי העזים
ההכנסה מערך לרבע המגיע למדי, חשוב מקורהכנסה משמש התוצרת

כאחד. העצמית והאספקה במזומנים
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ברוש אל עמי
ההקלאי ונשרו המשק ממדי השתנות ב.

ההתרבות קצב בעיה: בגדר האוכלוסייה התרבות היתה לא בימיהמאנדאט
ורמתהחיים לכפר מחוץ אל זרם האוכלוסייה עודף שכן מדי, מהיר היה לא
והתגברות מלחמתהקוממיות התפרצות עם אטי. באופן רק התפתחה בו
לשנה. משנה והולכת מחריפה והיא בעיה, אותה הכפרצפה אל ההגירה
בבסיס צמצום גם שחל אלא שלושה, פי גבר ההתרבות שקצב בלבד זו לא
1,2001,000  בניהכפר גרסת (לפי מאדמותהכפר שחלק לאחר הקרקעי,
מקורותפרנסה של אפשרויותהניצול לגבול. הסמוך הסגור, בשטח הוכלל די)
במידה הוגבלו אחרים למקומות עודףהאוכלוסייה של העברתו וכן חיצוניים
לפחות רמתהחיים, להעלאת הביא הארץ של הכללי הפיתוח ולסוף, ניכרת,
בחקלאות לעסוק הרצון ונפגע יחסית מהיר בקצב החיצונית, הצריכה לגבי

שבכפר. והתמורה העבודה בתנאי
צורות. בכמה בכפר ביטויה על באה זו בעיה

מפקדהחקלאות לפי החקלאות. של היחסי משקלה השתנות
בעוד בכפר, המשפחות מכלל 0יל84 החקלאיות המשפחות היוו 1949/50 של
ארעיים: לגורמים חשוב חלק יש זו שבעלייה ודאי, 0יל90. מהוות הן שכיום
המלחמה, בזמן לכפר שהגיעו מהמהגרים, חלק נקלט לא, עדייו ב1949/50
כנראה, הוא, לכך אחר גורם בחקלאות. ברובם הם עוסקים שכיום בעוד
אףעל בלתיחקלאיים. בעיסוקים אפשרויותההתבססות שנצטמצמו העובדה,
שבתקופת מזה קטן הוא בו החקלאות של שחלקה הסברה, בכפר רווחת פיכן
ואוכלוסייתם, החקלאיים המשקים בספירת ניכר אינו זה צמצום המאנדאט.
משקים בעלי הם בלתיחקלאיים, במשלחייד ברובם העוסקים אלה, שכן
עוסקים שאינם האנשים, 43 מבין 9 רק בנימשפחותיהם. או חקלאיים,
חקלאיות. משפחות בני אינם או חקלאיים, משקים בעלי אינם בחקלאות,
שכן מלאכה, בשום בעצם, עוסקים, אינם החקלאיים המשקים מבני רבים
בימי הכפר. של הכלכלית הקליטה כושר על עולה בכפר עודףיהאוכלוסייה
יותר, עוד מצומצמים בכפר הבלתיחקלאיים ענפיהפרנסה היו המאנדאט
של רובם החוץ. עם יותר הרופפים והקשרים האוכלוסייה מיעוט מחמת
כתושבי בו נותרו בודדים ורק הכפר, את עוזבים היו כאלה בענפים העוסקים
תושביקבע, הם וכולם איש, כ20 לכפר מחוץ עובדים שכיום בעוד קבע,

בשבוע). שבוע מדי (לעתים יום בכל לביתם החוזרים
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פסוטה הכפר בהתפתחות מגמות

3 טבלה

המשק ממדי

המעובד מהשטח 96
הכללי

המשקים ממספר 96
הכללי המשקים מספר מעובדים דונמים

13 194919591949195919491959

20 30902355526עד

5020806063365947

מ50 18151493627למעלה

128165100100100100סךהכל

גידול של תוצאה בעיקר זוהי כאמור, המשק. ממדי צמצום
לעודףהאוכלוםייה והעדראפשרות הקרקעי הבסיס הקטנת תוך האוכלוסייה,
למעלה שהובאו הטבלות מתוך לכפר. מחוץ לעצמו כלכלית אחיזה למצוא
הבינוניים, המשקים .(2970) ב37 השנים עשר תוך גדל המשקים שמספר נראה,
כן משליש. יותר קצת רק כיום מהווים ממשקיהכפר, שנישלישים שהיוו
הוכפל: הקטנים המשקים של זה ואילו הגדולים, המשקים של חלקם ירד
שבידיהם והשטח בכפר, המשקים מספר ממחצית למעלה עד בקירוב, מרבע,
די, ל25 די מ32 פחת בממוצע, משק, כל של המעובד השטח חמישה. פי גדל
והבסיס יותר, קטנות ליחידות הכללי המעובד השטח של פיצול חל כלומר,
הקיימת והתפוקה הצריכה רמת הקטן. למשק הבינוני מהמשק הועבר המבני
t לטבק מוקדשים מהם ש12 ד', ל36 לפחות, מגיע, ששטחו משק, מחייבת כיום
נשיר. למטע מוקדשים מהם ש5 די, 27 בן משק  אחת שנה נתוני לפי  או
מ120 יותר הנוכחיים בתנאים לפרנס מסוגל אינו כיום שהשטח יוצא, מכאן
נפש. 1,200 עם משקים 165 בכפר יש שלמעשה בעוד נפש, כ850 עם משקים
כל ד' 36 על בשטחו עולה מהמשקים שחלק העובדה, את בחשבון נביא אם
הוא לפרנסתם, מספיק המעובד ששטחם המשקים, שמספר ברור, הרי אחד,
5070 (לפחות מבניהכפר ניכר שחלק הדבר, ופירוש הנזכר. מזה קטן עוד
להתקיים בלתיחקלאית, בפרנסה מסתייע שאינו במידה אנוס, מתושביו)
הנתונים עליסוד נדון אם כיום. הכפר מושגי לפי גם ירודה ברמתחיימ

ההשוואה. לצורך עוגלו המספרים .13
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ברוש עמיאל

המשקים, מספר היה בסופה שאף ניווכח,  הקודמת התקופה על גם הנוכחיים
יותר). גדול אז היה (אשר המעובד השטח של מיכולתהנשיאה קטן ," בקירוב
בכפר היום. של מזו נמוכה היתה פרקזמן באותו שרמתהצריכה מסתבר, כן
ואף הנוכחי, במצבה שהחקלאות, וכוחותעבודה, אוכלוסייה עודף אפוא נוצר
מחמיר זה מצב ביעילות. לקלטם עשויים אינם שבכפר, ענפיהפרנסה שאר
על ההשקפות לבין הכלכליות האפשרויות בין איההתאמה לנוכח יותר עוד
מסוגל אינו הצעיר מהדור ניכר חלק בכפר. ומשתררות ההולכות רמתהחיימ,
תעסוקה לחפש עלמנת לעזבו יכול אינו וגם בכפר, יעילה תעסוקה למצוא
ושינוי רמתהחיים שיפור של לשאיפה מקודמיו יותר הנתון זה, לדור אחרת.
מהם פחות ונתפס מקודמיו יותר רבה השכלה בעל שהוא המסרתיים, דפוסיהם
בדרך להמשיך הנפשית הנכונות עוד אין זה לדור שמרניים, להלכירוח
אין שבו זה, מצב כראוי. ובלתימשתלמת מדי קשה לו הנראית החקלאות,
כלכליות, סכנות בחובו צופן ולכוחעבודתם, למרצם פורקן מוצאים אנשים

ומדיניות. חברתיות

107 = משקית ליחידה נפשות 7 של חישוב לפי נפש, 750 של אוכלוסייה .14
משקים.
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* נחלדישון של תפניותיו
מאת

יאיר אהרון

כללית הערה א*
ואדי ואדיפרה, בערבית: נקראו השונים שקטעיו נחל, של שמו הוא דישון

TT

המזרחית ממערכתהניקוז חלק הוא יובליו, על זה, נחל וואדיהינךג. אובה
מנקודת לעמקהחולה. הרמירון שבין מהשטח חלק מנקז והוא הארץ, של
הנחל עובר מ', 70 בגובה למקוםשפכו, ועד מ/ 1,100 של בגובה מוצאו,
 ארוך הנחל שאין אףעלפי ל32.40/00. מגיע הממוצע ושיפועו ק"מ, כ31.8
ידון לא זה מאמר הסבר. הטעונות רבות, ותופעות שונים נופים הוא יוצר
הנחל של המיוחד מהלכו והיא: בלבד, מהן באחת אלא הבעיות, במכלול
משנה ק"מ, 8.5 לאורך כאן, דישון. למושב ברעם קיבוץ בין התיכון, בחלקו
שהביאו בגורמים ידובר להלן ההתחלתי. כיוונו את רצופות פעמים חמש הנחל

אלו. לתפניות
התפניות של האיזור תיאור ב*

אלו: עובדות מבליט הנחל של מהלכו ניתוח
העילי בחלקיו לחלוטין נעדרות והן התיכון, בחלקו רק מופיעות התפניות .1

", והתחתי
כלומר, לזה, זה כניצבים כה עד תוארו השונים קטעיהנחל של הכיוונים .2
אינן אלו ישרות זוויות אך הקודםנ! לכיוונו הנחל חוזר תפנית כל שלאחר

הבאה. מהטבלה להיווכח שניתן כפי המציאות, את כלעיקר תואמות
ללא השונים, בקטעים העמק של הכללי כיוונו את מציינים אלה נתונים
שתוארו הקווים בין במעלות ההפרש התפניות. שבין בפיתולים התחשבות

מעלות. כ27 של למאכסימום ומגיע ביותר גדול אינו כמקבילים

האוניבר של לגיאוגראפיה במחלקה הנערכת מעבודתסיום, חלק הוא זה מאמר .
האדיבה. ברשותו ומתפרסם שטנר, פרופ' בהדרכת בירושלים העברית סיטה

תשט''ז, כ, ידיעות, 1 בארשבע לבקעת מצפון הארץ במבנה קווייסוד עמירן, ד. .1

.14 עמ'
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יאיר אהרון

עם הזווית
הבא הקטע

מספר
התפניות .

התחלתי 55120כיוון

1 115105תפנית

240105

3115132

467112

5135

התפניות קיום עצם בין מבחינה.מורפוגנטית הדוק קשר שקיים הדבר, נראה
הגורמים את נסקור לפיכך הנחל. של בלבד התיכון בחלקו התרכזותן לבין
הנחל של מהלכו על להשפיע עשויים שהיו הנוף, בעיצוב המשתתפים השונים,

זה. בחלקו

מהלןהנחל על והשפעתו השטח מבנה ג*

יה ולוג חלית .1
מורכב המסלע סוגיסלעים. אותם מופיעים מפה) (ראה האפיק צדי משני
באיזור הפציאליים ששינוייהם ומאחר סדימנטאריים, מסלעים בעיקרו
לקבוע זה גורם של בכוחו שיש להניח, אין הרי ביותר, חדים אינם התפניות

נחלדישון. של מהלכו את
הוא, הנמנע מן לא הבזלת. באיזור נמצאת הסדימנטאריים לסלעים נוסף
על ושינתה הנחל את מסוימים במקומות הבזלת חסמה השתפכותה שבזמן
אחת כל שבקרבת בעובדה, סימוכין יש זו להשערה מהלכו. את כך ידי
מצומצם שעלפירוב זה, כיסוי מפה). (ראה כיסויבזלת מופיע מהתפניות
השתפכותה בתקופת יותר נרחב כיסוי על ספק, ללא מעיד, כיום, מאוד הוא
שגבולותיו להוכיח, בידנו אין ברובו, נהרס זה וכיסוי הואיל הבזלת2. של
כיסוי מאידך, הנוכחיים. קטעיהנחל של לכיוונים התאימו השתפכותו בזמן
מופיע אינו האחרונה, התפנית בקרבת ,1983.2754 צ. בנ. המתגלה הבזלת,
סלעים מופיעים שמעליו בעוד בתחתיתו, אלא המדרון, של העליון בחלקו
בתפנית גם קיים דומה מצב רצוף. לכיסויבזלת סימן כל ללא גירניים,

.198 עמי תש''ך, כד, ידיעות, צפת, איזור של גיאומורפולוגי סקר יאיר, וא. ניר ד. .2
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של מפתמבנה
נוולדישון איזור

איאוקניים סלעים .1

סנוניים סלעים .2
קנומניים סלעים .3

טורוניים
שטחיאלומום .4

סלעיבזלת .5
צירקמר .6

צירקער .7
כפיפה .8
העתק .9

משוער העתק .10
בינלאומי גבול .11
ומספרה תפנית .12



ר י א י ן ו ר ה א
אלה שניסויים הדבר, פירוש המדרון. באמצע הבזלת ופיעה שבהמ הקודמת,
להשפיע אפוא עשויים היו ולא המדרון, התהוות לאחר השטח פני על הופיעו

תפנית. בו ולחולל הנחל של מהלכו על

השבירה .2
כיווני לשני כה עד יוחסו קטעיהנחל של היחסית ההקבלה וכן התפניות
צפונימערבידרומימזרחי והם העליון, הגליל בתחום המתגלים שבירה,
השליט כיווךהשבירה אמנם וצפוניצפונימזרחידרומידרומימערבי3.
מתגלה זה כיוון דרומימזרחיצפונימערבי. הוא נחלידישון של באיזור
המגביל בהעתק וכן נחלחצור ושל הרמירון של בהעתקים חשיבותו במלוא
העתקים של רישומם מפה). (ראה בצפון הראביבים של הנטוי הגוש את
באיזור ההעתקים מספר הוא מועט זאת לעומת בנוף. יפה עדיין ניכר אלה
מצויים אם אף צפוניצפונימזרחידרומידרומימערבי. הוא שכיוונם הנדון,
יחסית, קטנה היא מורפולוגית מבחינה חשיבותם הרי זה, בכיוון שברים בו
קומבנה שלאותו להניח, קשה זו מסיבה בנוף. רב רישום משאירים הם ואין
מתוך מתברר זאת לעומת נחלדישון. של מהלכו על כלשהי השפעה היתד.
האחרונה, התפנית היא מהן, באחת שרק התפניות, באזורי השכבות בדיקת
קטן במרחק הנוטות השכבות, בריבוד טקטונית הפרעה של סימנים נראים
עלידי נוצלה שאפשר ודאית, החלשה כאן קיימת מנוגדים. כיוונים לשני
הראשונות, התפניות ארבע של לבעיה פתרון משום אין זה בהסבר גם אך הנחל.
האפיק. צדי משני וערכה המשכיותה כיוונה, על נטייתהשכבות שומרת שבהן
הקשורה השכבות של כלשהי אפקית או אנכית תזוזה כאן לאתר אפשרות אין
באיזור מידתהסידוק אף מהלןהנחל. על להשפיע מסוגלת שהיתר. בשברים,
סימן כל אין בכיווניה. ולא בעצמתה לא הסמוכים, שבאזורים מזו שונה אינה
לנצלם עשוי היה שהנחל קוויההעתק, של בהמשכם אזוריחולשה להיווצרות
במקומות ויובליו נחלדישון נחצים אלה לכל נוסף הפניותיו. ביצוע לשם
דוגמה נביא מהלכם. כיוון על משפיעים שהללו בלא העתקים, עלידי מסוימים
עותק בעל העתק אפיקהדישון חוצה בנ.צ.1906.2715 לכך: בלבד אחת
הואיל מפה). (ראה עליון וקנומן סנון זה מול זה מופיעים שבו מזרחי,

.1 הערה לעיל, ראה .3
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נחל^שון של תסניותיו

האנכית שההעתקה משמע' לערד4, מ', ב40 נאמד באיזור הטורון של ועביו
עותק בעל מוכח, שבר שאם המסקנה, נובעת מכאן מ'. 50 של למינימום מגיעה
שאזוריחולשה להניח, אין  מהלכו על להשפיע בלא אפיק, חוצה למדי, ניכר
להשפיע עשויים היו טקטונים קווים של בהמשכם ובלתימוכחים משוערים

יותר). צעיר העתק לגבי גם זו למסקנה תוקף (יש מהלכו על
עצמם השברים על התפניות הופעת את לבסס אפשרות שאין אפוא, מסתבר
שהכוחות היא, הסבירות האפשרויות אחת להלן, שיתברר כפי אך, בלבד,
בצורות גם בנוף ביטוים על באו השברים, להיווצרות שגרמו האנדיגניים,

התפניות. את ליצור כדי יחדיו חברו אשר אחרות,

שוק המי .3
התפניות, בתחום השונים בקטעיהנחל הקיימת היחסית, ההקבלה לאור
הראשיים המישקים כיווני עלידי הותווה אלה קטעים שמהלך להניח, אפשר
מערכות שתי של מציאותן את גילתה ראשונית בדיקה באיזור. המופיעים
המדוד שכיוונם מישקים, כוללת הראשונה זו. את זו החוצות ברורות, מישקים
ל40 15 בין נע שכיוונם מישקים, השנייה ואילו מעלות, ל136 120 בין נע
אינם אחת, מערכת על הנמנים שמישקים, יוצא, אלה מספרים מתוך מעלות.
מעלות, ל25 מגיע הקיצוניים הכיוונים בין הקיים וההפרש לחלוטין, מקבילים
קודם עלידינו שנתקבל מעלות, 27 של לזה ביותר קרוב זה מספר לערך.
האם השונים. קטעיהנחל של כיווניהם בין המאכסימאלי ההפרש לגבי לכן
שבתחילת בטבלה הנתונים השוואת ? הנ"ל המספרים שני בין כלשהו קשר קיים
שלושה של כיוונם הבאות: העובדות את מבליטה המישקים לכיווני מאמרנו
ל135 115 בין נע מקבילים, יותר או פחות שהם ו5), 3 ,1) בנחל קטעים
כאמור, נע, שכיוונה המישקים, של הראשונה למערכת בכללו ומתאים מעלות
נע הנותרים הקטעים שלושת של כיוונם זאת לעומת מעלות. ל136 120 בין
למערכת גמורה התאמה אין זה שבמקרה הדבר, ונראה מעלות, ל67 40 בין
המישקים; של הכללית השפעתם את לפסול כדי זו בעובדה אין אמנם השנייה.
מספר שונה. אלו מערכות שתי של שחשיבותן סבירה, אפשרות קיימת
של מאלה בהרבה רב בשטח, המתגלים מעלות, 136120 שכיוונם המישקים,

P. Grader, Geological Outline of the Sasa Region, Galilee, Geological .4

Survey of Israel, Jerusalem, May 1958, Bulletin 20, p. 6
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יאיר אהרון
ן המערכת של היתירה חשיבותה על המעיד דבר השנייה; המערכת

זו ראשית מערכת כי ייתכן, עלכן השנייה. לעומת הראשונה
שהקטעים בעוד מקטעיהנחל, שלושה של כיוונם את קבעה
בין במרוצתהזמן שהתפתחו חיבורים, אלא אינם הנותרים

ן... עשוי יהא אם רק זר, הסבר לקבל נוכל הראשונים. הקטעים
". של בלבד התיכון בחלקו התפניות התרכזות סיבת את להבהיר
הנזכרות מערכותהמישקים אם לברר, יש זו לתכלית הנחל.
באזורים גם נמשכות שהן או הנחל, של זה בחלק רק קיימות
מקומיות, ולא כלליות, הן אלו מערכות אמנם ואם הסמוכים.
מאחר הנחל. של מהלכו הסברת לשם עליהן להסתמך נוכל לא
האפשרויות שתי את זה בשלב נשאיר נשלמה לא שהבדיקה

פתוחות.

הקימוט .4
ניתן האיזור של הממושכת המורפולוגית התפתחותו למתת

\ העוברים העיקריים ציריהקימוט את יחסית בקלות לזהות עדיין
מפה): (ראה האיזור את חוצים ברורים ציריקימוט שלושה בו.

\ עובר שצירו המרכזי, הגלילי הקמרון של המשכו מופיע במערב
אך מרידיונאלי' הוא הדרומי בחלקו כיוונו רמהמירון. בקו
ומתפצל משתפל הוא לבנון שטח לתוך צפונה שמתקדמים ככל

1 דרומימערביצפונימזרחי. הוא שכיוונם צירימשנה, למספר
" הקנומן מתקופות סלעיגיר בעיקר הם לארכו המתגלים הסלעים
ברובו המשתרע מרוךארס, של הקער נמצא לו ממזרח טורון.

3 ישראל. בשטח כלול בלבד הדרומי שקצהו בעוד לבנון, בשטח
3 דרומימערבי הוא הדרומי בחלקו אחיד: אינו הקער של כיוונו
/ לכיוון צירו פונה לבנון של הגבול בקרבת אך צפונימזרחי,
i מתקופות יותר, צעירים הם בו המתגלים הסלעים מרידיונאלי.
|j הקער בלבד). לבנון בשטח (נתגלה הניאוגן ואף האיאוקן הסבון,
5 לו. מקביל אנטיקלינאלי ציר עלידי ובמזרחו בדרומו מוגבל
^ לכיוון הרמירון של הגוש מן מסתעף זד. ציר של הדרומי חלקו
J לאחרמכן ועלמה.ופונה דלתון רמות את חוצה צפונימזרחי,
ב חונין קדשנפתלי, לעבר המרכזי, לקער במקביל צפוני, לכיוון
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נחלדישון של הפניותיו
הקנומןטורון. מתקופת מסלעים הוא אף בנוי זה קמר ולבנון.

סימטרי אינו קמרים שני עלידי מוגבל קער  השטח של הכללי המבנה
הקער של והמזרחיים הדרומיים באגפיו השכבות נטיית ציור). (ראה
מעלות, ל35 20 בין הנעה וחזקה, ברורה בכפיפה ביטויה על באה המרכזי
המערבי. באגפו מעלות כ1410 של יותר מתונה נטייתשכבות לעומת
של הדרומי חלקו את מהווה התפניות, נמצאות שבו נחלדישון, של הקטע
משלושה אנטיקלינאליים צירים עלידי הקער מוגבל כאן המרכזי. הקער
לשלושה השכבות בו נוטות לכל בהתאם וממערב. מדרום ממזרח, צדדים:
דרומימערבי כאמור, הוא, זה בחלק שכיוונו צירהקער, לעבר כיוונים
לצפוןמערב במזרח לצפוןמזרח, השכבות נוטות במערב צפונימזרחי.
סטרוקטוראלי, צירקום של צורה למעשה, כאן, יש למבנה לצפון. ובדרום
משלושה הסוגרים אנטיקלינאליים, צירים שני של התחברות בעקבות המתהווה

הםינקלינאלי. המבנה על צדדים
שבתחום הקער של הדרומי שחלקו היא, לציון הראויה נוספת עובדה
בכך, מתגלמת זו תופעה עצמו. הקער בתוך ונפרד עצמאי תא מהווה ישראל
החלק מנוגדים. בכיוונים הפועלות מערכותניקוז, שתי עלידי מנוקז שהקער
נהר לעבר הקער לאורך הזורם ואדידובה, עלידי מנוקז הקער של הצפוני
עלידי הדרומי חלקו כאמור, מנוקז, זאת לעומת התיכון. לים הנשפך ליטאני,
שתי בין פרשתהמים קו בקעתהירדן. לעבר הזורמים ויובליו, נחלדישון
בולטת בצורה המתרוממים ומרוןארס, אביבים הרי רכסי על עובר המערכות
המוגבלים ונטויים, מורמים גושים הנראה, כפי ומהווים, הקרובה לסביבתם מעל

העתקים. עלידי
בחלקו הבאות: העובדות את מבליטה לציריהקימוט מהלךהנחל השוואת
כלפי הנחל זורם ,1925.2736 צ. בנ. המופיעה הראשונה, לתפנית עד העילי,
"מנצל" שהוא ונראה, השכבות, נטיית של הכללי לכיוונה בהתאם צפוןמזרח,.
צירהקער, את הנחל נוטש הראשונה בתפנית החל מפה). (ראה הקער את

. האגף פני על לזרום ומתחיל הקודם, לכיוונו המנוגד דרוםמזרח, לכיוון פונה
התאמה כל ללא סטרוקטוראלית, מבחינה יותר גבוה במקום הקער, של הדרומי
ובקרבת במורדהנחל, ומחריפה נמשכת זו איהתאמה היסודי. לצירהקימוט
גמור ובניגוד בניצב, וחוצה הקער תחום את לחלוטין הנחל נוטש דישון הכפר

מפה). (ראה המזרחי צירהקמר את השכבות, נטיית של לכיוונה
בלבד חלקית אפוא היא ציריהקימוט לבין מהלךהנחל בין איההתאמה
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יאיר אהרון
זו איהתאמה אין הראשונה. התפנית מופיעה שבו במקום, בעצם, ומתחילה,
לעבר היורדים היובלים בכל גם קיימת היא אלא בלבד' לנחלדישון מוגבלת
נחלאביב, אלהכגון: נחלים הקער. בתחום הדישון של השמאלית גדתו
השכבות, לנטיית בניגוד דרומימזרחי, לכיוון זורמים  ונחלברעם ואדיפרה
של לחיבורו המצורפת המורפולוגית, למפה בהתאם לצפוןמערב. הפונות
לאורך לדישון, מצפוןמערב הזורמים הנחלים, רוב גם חוצים דהווימה5,
התופעה עליהם. משפיעים שהללו בלא שונים, ציריקימוט ממהלכם חלק
ראשונהבמעלה חשיבות נודעת זו לעובדה לדישון. ומיוחדת מקומית אינה
שתי נחלדישון. של ומהלכו האיזור של המורפולוגית התפתחותו שחזור לגבי
מהלדהנחל בין לאיההתאמה הביא מה והן: זה, בשלב מתעוררות לות שא
מתחילות שהתפניות העובדה, את להסביר וכיצד היסודיים, לציריהקימוט
מתן לשם למבנה? מהלדהנחל בין איההתאמה גם מתחילה שבה בנקודה,
שנודעת נוסף, מורפולוגי גורם של תפקידו את תחילה לסקור יש עליהן תשובה

הארוסיה. גורם והוא האיזור, נוף בעיצוב מרובה חשיבות לו

מהלךהנחל על והשפעתו הארוסיה גורמ ♦1

ארוסיבי משטח לקיום עדויות .1
נרחב, ארוסיבי משטח מגלה וסביבתו נחלדישון של השטח פני בדיקת
פיקארד עלידי המיוחסת האחרונה, תקופתהשבירה לפני באיזור שהתפתח

הפלייסטוקן8. תחילת  הפליוקן תקופת לסוף
הן: זה משטח של לקיומו העיקריות העדויות

סטרוקטוראליים, לפנישכבה מתאימים אינם הטופוגראפיים פניהשטח א.
שונה. מורפולוגית ערכיות ובעלות שונים מגילים שכבות כמה חוצים אלא
פרשתהמים קווי עוברים לעומק, חתורה רשתהניקוז שכל אףעלפי ב.
ואינם למדי שטוחים באזורים סמוכים אגניניקוז מספר לבין נחלדישון בין
מישורי נראה ואדיחנין לבין נחלדישון בין פרשתהמים איזור ברורים.
של באזורים קיים דומה מצב .(1913.2775 צ. ונ. 1908.2764 צ. (נ. לגמרי
(בסביבות נחלעמוד ועם (1936.2783 צ. (נ. ואדידובה עם פרשותהמים
הנזכרות פרשותהמים של האזורים שלושת אין מאידך, .(1907.2690 צ. נ.

E. de Vaumas, Le Liban, Paris 1954 .5

G. L. Picard, Structure and Evolution of Palestine, Bull. Geol. Dept. .6

Hebr. Univ., 1943, p. 116
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עם פרשתהמים של זה אלא למבנה, התאמה תוך בציריהקמרים, מופיעים
בצלעותיו השניים שאר ואילו מובהק, סינקלינאלי באיזור  ואדידובה

העליון. בחלקו לא אך קמר, של
אחיד, בגובה האזורים שלושת מצויים שונה, הטקטוני שמצבם אףעלפי ג.
פרשתהמים, של הקו עברי משני זהה השטח של אפיו מ/ ל750 725 בין הנע

מורפולוגי. גבול אפוא מציין שאינו
משמשים גילם, על גם המעידה המחופים, פניהשטח לקיום נוספת כהוכחה ד.
פנישטח, על משתרע אלה כיסויים של הבסיס שבאיזור. הבזלתיים הכיסויים
ממושך. ארוסיבי עיצוב על המעיד דבר שונים, מגילים שכבות נחשפות שבהם
פירוש הרי ,8 ךי הפליוקן לסוף מיוחסת הבזלת של העיקרית וההשתפכות הואיל

.. ■ י . פליוקני. לפחות, הוא, הארוסיבי המשטח של שגילו הדבר,
היותן אף או לכיסוייהבזלת, נחלדישון של עבריו שמשני הבמות קרבת ה.
זיקתן על מעידה' ביראון או ברמתפרה למשל, עלידיהם מכוסות
(1938.2765 צ. (נ. אובה בחורבת נתגלו כיסוייבזלת של שרידים זה. למשטח
היינו:.אי הנזכרות, התופעות כל .(1956.2761 (נ.צ. הרדישון בקרבת וכן
בלתי פרשותמים של אזורים / לפניהשכבות פניהשטח בין זוויתית התאמה
פרשותמים של אזורים חזק! שיפוע בעלי התורים נחלים לעומת ברורות
זהה ואופישטח שונים סטרוקטוראליים במצבים היותם למרות אחיד, בגובה
מציינות אלא ארוסיבי, מחזור של בתחילתו אפשריות הקואינן עברי משני
המשטח בנוף להסתמן מתחיל שבו הארוסיבי, במחזור ביותר מתקדם שלב
הארגעה תוצאת היא זה משטח של התהוותו הנ"ל, העדויות לפי הארוסיבי.
שאפשרה הפליוקן, לסוף ועד המיוקן מסוף הטקטונית בפעילות הממושכת
מהלכו אם השאלה, עכשיו ונשאלת מוגברת9. בעצמה לפעול לכוחותהסחיפה
שונה או הארוסיבי, המשטח עלגבי למהלכו זהה היה נחלדישון של הנוכחי
שהוא או הקודם, התוואי של מורשה הוא זה תוואי אם אחרת: בלשון ממנו:
סוף לקראת האיזור את שפקדו החריפות, הטקטוניות התמורות עלידי נקבע

הפלייסטוקן. תחילת  הפליוקן

L. Picard, The Pleistocene Peat of Lake Hula, BRCI, 11, 2, 1952, .7
p. 149

Z. L. Shiftan, The GeoHydrology of the Safad Region, BRCI. I, 4, .8

1952, p. 10

, L. Picard, op. cit., pp. 1 101 16 .9
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, הבחל של הקודם התוואי שחזור .2

את בוודאות לקבוע ביותר קשה מתאימות סדימנטולוגיות עדויות בהעדר
השערות לשער רק אפשר הארוסיבי. המשטח עלגבי רשתהניקוז של מהלכה
בקווי איהחדות עובדתי. ביסוס כל ללא אך פניהשטח, של הניתוח לאור
קדומה, רשתניקוז על מרמזת הסמוכים והאגנים אגןהדישון של פרשתהמים
אגןהדישון בין פרשתהמים של באיזור הנוכחית. מהרשת במהלכה שונה
על בחלקו מנוקז שהוא למדי, ח שטו נרחב, עמק משתרע ואדידובה אגן לבין
של העילי חלקו עלידי וכן ואדידובה, של העילי חלקו ואדיאששנו, ידי
אלה קטנים שפלגים להניח, קשה מנוגדים. בכיוונים הזורמים נחלאביב,
כנחלים לסווגם ואפשר לרחבו, מתאימות מידותיהם אין שהרי העמק, את יצרו
אפשרות, קיימת הרי בצירהקער, נמצא זה שעמק מאז/ר .(undefrit) תשושים
בציר לזרום שהוסיף העילי, נחלדישון עלידי יותר קדומה בתקופה שנוצר
תפניות. ליצור ובלא הראשוני למבנה התאמה תוך לבנון, שטח לעבר הקער
לעבר ממושבדישון המתמשך נחלדישון, של הקטע שאף הוא, האפשר מן כן
על למבנה, בהתאם וזרם קיים, היד. ואדיהינד'ג, בערבית הקרוי עמקהחולה,
בפרק שכבר עמקהחולה, לעבר המזרחי הקמר של הדרומיתמזרחית צלעו
מתקופת המשקעים כעדות סטרוקטוראלית, מבחינה נמוך איזור היד. זה זמן

בו10. שנמצאו הניאוגן
שרשת למדי, סבירה אפשרות קיימת משכנעות, הוכחות של העדרן למרות
היסודיים, הסטרוקטוראליים לשיפועים בהתאם התמקמה הראשונית הניקוז
בעוד נחלדישון. אגן של בצורתו אנו מוצאים לכך רמז למבנה. בהתאם היינו,
שונה צורה נחלדישון לאגן הרי אגס, של כללית צורה הנחלים אגני שלרוב
שני בין פרשתהמים קו אגנים. שני מחיבור כנראה, הנובעת, ומיוחדת,

המזרחי. הקמר גב לאורך כמשוער, עבר, האגנים

מהלדהנחל על הטקטיניות התמורות השפעת ה*

הנוכחי הנחל של שמהלכו פירושה, למעלה המתוארת השחזור הצעת קבלת
האיזור את שפקדו תמורות, עלידי נקבע הוא אלא העבר, של ירושה אינו
הארגעה מצב נסתיים פיקארד11, לדעת הארוסיבי. המשטח התהוות לאחר

,1959 הגליל, < אי סדרה ,1:50,000 ארץישראל, של גיאולוגית מפה 0רומן, ע. .10

חולה. מזרח: 2 גליון
L. Picard, op. cit., p. 116 ,11
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טקטוניות תמורות חלו עת תקופתהפליוקן, סוף לקראת הממושכת הטקטונית
מצד ביטויה, על באה זו טקטונית פעילות השטח. מבנה את ששינו חריפות,
שלמים, גושים של הטיה ולעתים הרמה, שבירה, בהשתפכויותבזלת, אחד,
זךסימטרית, בצורה הקיימים הקמטים של הקימוט החרפת עלידי  שני ומצד
השני שבאגף בעוד בלבד, מאגפיהם אחד על חזקה כפיפה שיצרה החרפה

יותר. מתונה נטייה נראית
נתגלמה וסביבתו הדישון של אגןהניקוז בתחום זה שלב של השפעתו
התהוותם באיזור. עדיין הקיימות רמותהבזלת את שיצרו בהשתפכויותבזלת,
עצמתם לשיא שהגיעו המרידיונאליים, השברים נמנים שעמם רבים, שברים של
נמוך, ארוסיבי בסיס ויצרו גרבן12 של הנוכחי מבנהו את קבעו בשקעהירדן,

באיזור. רשתותהניקוז של מהלכן על השפיע שאפשר
הוא שכיוונו נחלחצור, של ההעתק את לציין יש עצמו נחלדישון בקרבת
כיוון, אותו בעלי העתקים של נוספת סדרה וכן דרומימזרחיצפונימערבי,
ומרוךארס. אביבים מירון, הרי של והנטויים המורמים הגושים את המגבילים
של הקימוט החרפת האזורים, לשאר בדומה כאן, גם התבלטה זה לעומת
המתגלה חזקה, בכפיפה ביטויה על כאן באה זו תופעה הקיימים. הקמטים
של נטיותשכבות מופיעות בהם המרכזי, הקער של והדרומי המזרחי באגפיו
לאורך השכבות נטיית המערבי. באגפו מעלות 1510 לעומת מעלות, 3520
כרםבןזמרה, למושב מצפון לראשונה מופיעה הכפיפה אחידה. אינה הכפיפה
נחלשת היא וצפוןמערב! צפון כלפי מעלות 3020 של נטייתשכבות עם
מעלות; 2013 של נטיות מופיעות בהם והרעלמון, בהרריחן יותר מזרחה
תמורות מעלות. ל35 18 בין הנעות נטיות, עם להרעלמון, ממזרח ומתחזקת
השתפכויותבזלת, הארוסיבי, הבסיס הורדת השטח במבנה יסודיות כה
שינויים חוללו  ומרוןארס אביבים הרי של והטיה הרמה שבירות, כפיפות,
על להשפיע עשויים שהיו האיזור, של הטופוגראפיים בשיפועים מרחיקילכת
מהלכו את שקבעו הם אלה ששינויים להניח, יש ואכן רשתהניקוז. של מהלכה

נחלדישון. של הנוכחי
מתחילה שבה הנקודה, את גם הנחל של הראשונה התפנית מציינת כאמור,
בלבד אחד כקילומטר מרוחקת זו תפנית למבנה. מהלן"הנחל בין איההתאמה
כרטבן למושב מצפון שאותרה החזקה, הכפיפה התפתחה שבו מהמקום,

L. Picard, op. c\t., p. Ill .12
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יאיר אהרון

לארכה היורדים הנחלים, במהלך המתגלה חציסהר, של צורה זו לכפיפה זמרה.
בחלקה לצפוךמזרח? הפונה נחל, יורד המערבי בחלקה נחלדישון. לעבר
זורם במזרח ואילו צפון! >לפי מרידיונאלי בכיוון הזורם נחל, יורד המרכזי
שבו המרכזי, לאורך.הנחל עובר צירהכפיפה לצפוןמערב. הפונה נחל,
מעלות 2320 לעומת מעלות, כ30 של ביותר חזקה נטייתשכבות מתגלה
נמוך איזור הנראה, כפי יצרה, זו כפיפה והמזרחיים. המערביים בשוליים
באופן העילי, נחלדישון את אליו שמשך וארוסיבית, סטרוקטוראלית מבחינה
תוך ולזרום דרומימזרחי לכיוון הראשונה תפניתו את לבצע אנוס שהיה
זה כיוונו על שומר הנחל מפה). (ראה המערבי בחלקה הכפיפה לכיוון התאמה
תפנית השנייה. התפנית מתחילה שבו ,1935.2733 לנ..צ. עד קטן, מרחק לאורך
משנה שם במקום כלומר, המרכזי, הנחל עם בנקודתהמפגש מופיעה זו
את הנחל גם משנה לכך בהתאם צפוךמזרח. כלפי ופונה כיוונה את הכפיפה
לאחר גם זה כיוונו על שומר הוא צפוךמזרח. כלפי פונה הוא ואף מהלכו,
התפנית מופיעה שבה נחלאביב, עם לנקודתהמפגש עד הכפיפה, החלשת
הרים ומרוןארס. אביבים הרי גושי בהיווצרות קשורה זו תפנית השלישית.
דרומימזרחי בכיוון העתקים עליד הצפונימזרחי בצדם המוגבלים אלה,
להרמת דרוםמערב. כלפי והוטו שהורמו שבורים,. גושים הם צפונימערבי,
הדרומי חלקו ובידוד הפרדה  אחד מצד תוצאות: שתי היו והטייתם הגושים
ניקוזו והטיית ביניהם ההידרוגראפי הקשר ביטול הצפוני, מחלקו הקער של
סטרוק מבחינה נמוך קו יצירת  שני ומצד \ מזרח כלפי הדרומי החלק של
עלידי שנוצל דרומימזרחיצפונימערבי, שכיוונו וארוסיבית, מוראלית
הדישון של החדש כיוונו בו. ר נעז הוא שאף הדישון, להפניית וגרם נחלאביב
בכפיפה הנחל נתקל שבו ,1969.2752 צ. בנ. ונפסק קצר קטע לאורך נמשך
של היתקלותו עם דרומימערביצפונימזרחי. הוא שכיוונה השנייה, החזקה
לארכה. וזורם כיוונו את רביעית, נוספת, פעם משנה הוא בכפיפה, הנחל

. זה. בקטע הנחל של מהלכו על ישירה השפעה אפוא היתה לכפיפה
באגף שהכפיפה אףעלפי .1982.2757 צ. בנ. מופיעה האחרונה התפנית
אין חריפה, נטייתשכבות על שמירה תוך צפוןמזרח, כלפי נמשכת הקער
בקרבת השטח בדיקת בניצב. אותה חוצה הוא אלא לארכה, לזרום מוסיף הנחל
כלפי האחת לזו: זו מנוגדות נטיותשכבות כאמור, מגלה, התפנית איזור
ספק, אין מ'). (כ100 ביותר קטן במרחק מזרח, כלפי השנייה ואילו מערב,
ניצל שהנחל הדבר,. נראה שבר. אף ואולי טקטונית, החלשה כאן שקיימת
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נחלדישון של תפניותיו
דרוםמזרח. כלפי ופנייה האחרונה בפעם כיוונו שינוי לשם זה איזורחולשה
עלידי זו"נמשך* לנקודה בהגיעו  שנחלדישון היא, שנייה אפשרות
כנראה, קיים, היה זה נחל יותר. הנמוד הארוסיבי הבסיס בעל ואדיהינד'ג,
לחתור הנמוך, הארוסיבי לבסיסו הודות הצליח, ואולי יותר, קדומה בתקופה
והן זו את זו סותרות אינן אלו אפשרויות שתי הקער. לתחום עד לאחור
והן הטקטונית ההחלשה שהן כאן, לציין הראוי מן במשולב. להיות עשויות
המזרחי צירהקמר משנה שבו באיזור, מופיעים התחתי נחלדישון של התוואי
צפוי, זר. מסוג איזור מרידיונאלי. לכיוון מדרוםמערבצפץמזרח כיוונו את
הנחלים. עלידי לעתים מנוצלת שהיא טקטונית, החלשה להופעת בדרךכלל,
בסוף הארץ את שפקדו הטקטוניות, התמורות עלידי התפניות הסברת
הבעיה את הדעת על מתקבלת בצורה פותרת הפלייסטוקן, תחילת  הפליוקן
לחלקו התפניות הגבלת והיא מאמרנו, בתחילת עליה שהצבענו השנייה,
התמורות ריכוז מעצם למעשה, נובעת, זו הגבלה הנחל. של בלבד המרכזי
החלשה ומורמים, שבורים גושים הטיית כפיפות, היינו,  העיקריות
מועטת שחשיבותן או נעדרות שהן בעוד הנחל, של זה בחלקו  טקטונית

האחרים. בחלקיהנחל בלבד

סיכום

שונים, גורמים של שילוב אלא אחד, גורם שלא ולקבוע, לסכם אפשר
אלו תפניות בנחלדישון. התפניות את חולל אנדוגניים, בכוחות הקשורים
בתקופות מנוגדים בכיוונים שזרמו נחלים, שני חיבור של תוצאה אף הן

. התפניות: סיבות הן ואלו הקדומות. הגיאולוגיות
הרמה, והשנייה! הראשונה התפניות את חוללה כרםבןזמרה כפיפת
התפנית את יצרו ואביבים מרוןארס הרי של הגושים והטיית שבירה
התפנית ואילו הרביעית! התפנית את המזרחית הכפיפה השלישית!
בארוסיה כנראה, שלובה, שהיתה הטקטונית, ההחלשה תוצאת היא החמישית
הגיבן, של הנמוך הארוסיבי בבסיס הקשורה ואדיהינדיג, של הרגרסיבית

מזרחה. רשתהניקוז של הכללית להטיה המשוער, לפי שסייע,
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החמדהבישראל מהות על
מאת

שרון דוד

מבוא א*
וניסויים תצפיות סדרת בנגב העתיקה החקלאות באיזור נערכה 1955 בשנת
בדיקת בעיקרה היתה הכוונה שבו1. אלענב) (תולילאת לתלוליות בקשר
כבר מהותן. להבהרת כצעד פזורות, הן שעליה הקרקע ופני התלוליות מבנה
עליהן הסתמכות ותוך מהניסויים, חלק של התוצאות סוכמו שנד. באותה
שבתחומיה החמדה, של כוחההתחדשות בעניין ההשערה השאר, בין הועלתה,
התהליך לבדיקת ניסויים בוצעו זו הנחה של ביסוסה לשם התלוליות2. מצויות
המורפו. לחקירת למעשה, עברנו, ובכך הכמותיים! צדדיו ולהערכת המשוער
שנערכו והניסויים, הסקר תוצאות תימסרנה להלן בארץ. החמדה של לוגיה

.19601955 השנים במשך בחמדה
עבדת, בסביבת האחד הצפוני: הנגב של קטעים בשני נערך המחקר
(ממוצע מ"מ 100 של האיסוהייטה בתחום הנמצאים שבטה, בשדות והשני
לשנה, משנה זה ערך של הקיצוניות היחסיות התנודות למרות רבשנתי).
במשך בלבד אחת פעם אלא מ"מ ל200 המוחלטת כמותהמשקעים הגיעה לא
באופן מחולקת אינה זו כמות .31944/5 בשנת  האחרונות השנים שלושים
אין שברובם ימיגשם4, בכ15 בממוצע, יורדת, אלא החורף, פני על שווה
באיזור יורדת השנתית כמותהגשמים בודדים. מ"מ על עולה היומית הכמות

עילי. נגר להתפתח עשוי בהם ורק ביותר ספורים ימים תוך למעשה, זה,
גבהים עם הים, לפני מעל מי 700300 בגובה גבעיים, הם השטח פני
בהם מוגבלים הקדומה החקלאות שרידי מ/ 150 על עולים שאינם יחסיים,

ידיעות, בנגב, העתיקה בחקלאות אלענב'' "תולילאת או התלוליות בעיית קדר, י. .1
.4331 עמי תשט"ו, כ,

(מחקריט, כג ידיעות, הנגב, בהר התלוליות של פיסיוגראפיות בחינות שרון, ד. .2

.202194 עמ' תשי"ט, א'),
.7 ציור ,2/iv דף ישראל, אטלס .3

ג'. מפה ,2/iv דף ישראל, אטלס .4
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בישראל החמדה מהות על

נשמרת באפיקים הלחות אלוביאלי. חומר מצוי שבתוכט לאפיקיהנחלים,
בניגוד בחדשיהאביב, בהם המוריקה הצמחייה שמעידה כפי יחסית, רב זמן

הסמוכים. המדרונים לצחיחות חריף

החמדה של המורפולוגיה ג*

מכוסה שטחם רוב מצמחייה. חשופים כמעט הם לנחלים שמחוץ הקרקע פני
ריצוף היוצרים (אנגולאריים), זוויתיים שבריסלעים של למדי צפוף בכיסוי
ומדבר הנגב5 שטחי עיקר את שונות בצורות המכסה החמדה, הוא מדברי.
בנוי הוא בעבדת התהווה: שממנו בסלע מותנה הריצוף של הרכבו סיני.
.(3 ז', (לוח צורי כיסוי זהו בשבטה ואילו ,(1 ו/ (לוח הגירי הסלע של מכלית
המקומי; הסלע הוא ומקורם צוריים, או גיריים הם באזורנו שטחיהחמדה כל
של תוצאה היא כאן החמדה הופעת שעצם שאףעלפי לציין, הראוי ומן
המסלע. טיב עלידי בעיקר נקבע מקום בכל המיוחד אפייה הרי תנאיהאקלים,
תלויים ואלה ובזוויתיותן, אחידותן במידת האבנים, בגודל תלוי הכיסוי צביון
המוליכות, מידת מקדםההתפשטות, כגון המסלע, של פיסיקאליות בתכונות
למשל, הצור, ועוד. הסלע) של קיבולהמים (וכנראה במתח העמידה כוח
ס"מ, 10 על עולה קטרם אין שבדרןכלל ובינוניים, קטנים לשברים מתפורר
מ"מ בכמה החל הגדלים, מכל מאבנים באזורנו מורכבת הגירית שהחמדה בעוד

ויותר. ס"מ ל40 ועד
שטחים פני על הטופוגראפי: הגורם הכיסוי צביון על משפיע כך על נוסף
המדרונים שבצדי (אקומולאציה) באיזורהצבירה וכן קטן שיפוע בעלי
מעל מועטת במידה רק בולטים שמרכיביו חלקלק, כיסוי בדרךכלל, מצוי,
הכיסוי המדרונים של יותר והתלולים הגבוהים שבחלקים בעוד השטח, פני
ועלפירוב בנגב, בולטת זו תופעה גדולות. מאבנים ברובו ומורכב גס הוא
בגורם המותנות השונות, הצורות בין ברור גבול המדרונים פני על קיים

הטופוגראפי.

החמדה מבנה
:(3 ז/ ;1 ו/ (לוחות רבדים שני החמדה בתוך הובחנו הסקר עריכת בשעת
הקרקע בפני המשובצות שבאיזור, הגדלים מכל מאבנים בנוי האחד (א)

ג/ מפה ,7/11 דף ישראל, אטלס .5
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הקרקע'' לפני מתחת בחלקן שקועות שהן ומאחר מעטן רק .מהם ובולטות
להלן השטח. פני את ברציפות המכסה וחלקלק, צפוף פסיפס כעין הן יוצרות
"הרובד להלן שיכונה השני, (ב). הבסיסי'/ "הרובד בשם זה רובד יכונה
הימצאותן להן שאפיינית וגדולות, בינוניות מאבנים בעיקר מורכב החפשי'/
חפשי באופן עליו מונחות היותן או הראשון, הרובד פני מעל נפחן ברוב

. ■ . . . לגמרי.
הסקר החמדה. של היסודי המרכיב בעצם הוא התחתון, הבסיסי, הרובד
נמצאת שמתחתיה אבנים, של אחת רצופה שכבה בצורת בנוי שהוא הראה,
מצבר כאן אין מחברים6, כמה להשערת בניגוד .(1 (ציור שונה בעומק קרקע
אבני אלא רב, לעומק עד רעותה גבי על האחת המונחות אבנים, של רצוף.
מקומות בכמה אמנם שמתחתיהן. הקרקע עם ישיר במגע נמצאות הכיסוי
.(למשל, עצמו סלעהאם פני על פזורות אבנים למצוא. אפשר באיזורעבדת
אפייניימ שאינם המבודדים, לטלאים מיוחדת זו, צורה אד במתההר), על
העליון הכיסוי בין שכבתקרקע מפרידה הטיפוסי בפרופיל ,י בכללה לתופעה.

לעהאם.... ס לבין

1 ציור
שמתחתיו הקרקע ושל כיסויחמדה של סכימאטי חתך

פני על אחיד העליון, החפשי, הרובד אין הנ''ל, הבסיסי מהרובד בהבדל
נעדר הוא לעתים צפיפותו. מבחינת ולא האבנים גודל מבחינת לא השטח,
במקומות למעלה. כאמור ובצדימדרונים, מתונים במדרונים למשל, לגמרי,
שהרובד לחמדה, ואילו החלקלק, המראה בעל הבסיסי, הרובד שולט אלה

מחוספס. מראה מפותח, הוא שלה החפשי
P. Mayerson, Ancient Agircultural Remains in the Central Negev, כגון: .6

The Tleilatel'Enab, Bull. Am. Sch. for Oriental Research, 153, 1959,
: ■ pp. 1931,esp.p. 25
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הכיסוי את לסווג היה הראוי מן מקובל, שהיה ולמינוח לתיאורנו בהתאמ
נוף, צורת הקלאסית בספרות מציין חמדה המונח שכן כסריר, באזורנו
הישראליים, המחברים כרוב ננהג אנו סטרוקטוראלית7. בעיקר המותנית
אפילו מוצדקת זו גישה חמדה8. במונח האיזור, ערביי בעקבות הנוקטים,
האחרונות9, השנים של בפרסומים השלטת ביותר, הכללית מנקודתהראות
ס"מ) 6 (עד אותו המרכיבות האבנים גודל למריר הם אפייניים שלפיה

שלנו. בחמדה קיימות אינן אלו תכונות שתי הסעה. אגב והתעגלותן

הקרקע
באזורנו החמדה. ביצירת חשוב תפקיד נתייחד לכיסוי שמתחת לקרקע
עמקה סלעהאם. של בשברים עמקה לכל ומעורבת חסרתפרופיל זו קרקע
המדרונים). (עלפני ס"מ עשרות לכמה בדרןכלל, מגיע, והוא אחיד, אינו
בה אין זה לעומת אך גדולה, בה המסיסים החמרים וכמות מאוד, גירית היא
של התופעה היא אפיינית בכלל המדבר לקרקעות אורגאני. חומר כלל
בהשפעת היינו, מחזוריהרטבה, בעקבות העליון, בחלקן קשה קרום היווצרות
העילי, הנגר ומי הקרקע, פני על הנופלות טיפותהגשם, של המיכאני האפקט
עלייה של תהליך עלידי נתהווה שהקרום הניחו, בעבר עליהם10. הזורמים
ריכוז והעלאת התייבשותה, כדי תוך הקרקע, פני אל תמיסות של נימית
לגבי " נדחתה זו השערה המים. התאדות לרגל העליונה בשכבתה המלחים
בגורמים אלו בקרקעות הקרום היווצרות את תולים והיום מדבריים, קרקעות
פני על התפתחותו למלוא מגיע שהתהליך מסתבר, מכאן בלבד. חיצוניים

E. de Martonne, Traiti de geographie physique, II, 8me Edition, כגון: .7

Pairs 1948, p. 947

1273 עמי '1955 מרחביה גיאובוטניקה, זהרי, מ. < ג' מפה /ר, 11 דף ישראל, אטלס .8
A. Reifenberg, The Soils of Palestine, London 1947, p. 30

W. Meckelein, Forschungen in der Zentralen Sahara: Klimageomor .9
phologie, Berlin 1959, S. 52 53; P. Vageler, Zur Bodengeographie Algiers,

Petermann's Geog. Mitt., 1955, Erg.Heft, 258, S. 30
M. B. Russel, Physical Properties (of soil) , Soil, The Yearbook of .10

Agriculture, U.S. Dept. of Agr., Washington 1957, pp. 3738
N. Mortensen, Die Wiistenboden, Blanck's Handb. d. Bodenlehre, .11

Bd. m, Berlin 1930, S. 451, 484
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שרון דוד
את המעכב אבנים, של והן צמחים של הן כיסוי, שכל בעוד חשופה, קרקע

הקרום. היווצרות את גם מעכב הקרקע, על המים של החפשית פעילותם
אך עצמו, הקרום בחקר להתרכז בידנו סיפק עדייו היה לא שלנו בסקר
פני חשיפת שעם השאר, בין התברר, תכונותיו. על לעמוד נסיון נעשה
הקרום מתפתח מעליה, החמדה כיסוי הסרת עלידי למשל זה, באיזור הקרקע
ולאחר ונשנים! חוזרים והתייבשות הרטבה מחזורי במשך הדרגתי, באופן
בעצם הוא אוטם שבה לדרגתהתפתחות, הקרום מגיע שניים או אחד מחזור
מרובה במידה לייצב הקרום עשוי לכך הודות הרוח. פעולת בפני הקרקע את
הכיסוי. הסרת בעקבות היפגעותם, שלאחר הראשונים בשלבים הקרקע פני את
את במידתמה הקרום כנראה, מעכב, יותר מאוחרים בשלביהתפתחות
שהוא סבורים, ויש הרוח), בהשפעת רק (לא כללי באופן הקרקע הסתחפות
לגבי הנסיון במבחן עומדת אינה זו דעה הקרקע12. פני את לגמרי חותם

להלן). (ראה כיסויהחמדה מעליהן שהוסר הקרקעות,

החמדה התחדשות ג*

להסיק, נוכל השטח פני של הסטאטית הבחינה על אלו ידיעותינו מתוך
שבו ארוסיבי, שיווימשקל של מצב מציינת המפותחת בצורתה שהחמדה
מעטההחמדה באזורנו. השוררים בתנאיהמדבר במדרונים פניהקרקע נתונים
השפעת יורדת וכך החיצוניים, הגורמים פעולת בפני הקרקע פני את חותם
פני את החמדה מייצבת זו בדרך למינימום. עד עליהם תהליכיהגריפה

." מתחתיה המתהווה הקרקע לשמירת ומסייעת המדרונים
תולדות של הדינאמית הבחינה לגבי מסקנות להסיק גם ניתן האמור מתוך
על בהסתמך החמדה, של שלביההתפתחות היו מה לשער, נוכל זו. צורתנוף
ובהתחשב ממנו קרקע ויצירת הסלע של תהליכיההתפוררות על ידיעותינו
ובסיס רקע משמשות אלו השערות המדבריים. והצמחייה האקלים בתנאי

להן. בקשר המתעוררות בעיות בירור לשם ניסויים, לתכנון

N. Tadmor, M. Evenary, L. Sbanan £ D. Hillel, The Ancient Agircul .12

ture in the Negev: Gravel Mounds and Gravel Stirps near Shivta, Ketavim,
8, 1957, pp. 132, 134

N. Motrensen, op. cit., p. 458 .13
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החמדה של התחדשותה תהליך
היווצרותה תהליך על חלקיות ידיעות לרשותנו הועמדו מוקדם בשלב כבר
שתהליך ," התברר חדפעמית. תופעה התהליך שאין הוכח, שכן החמדה, של
היום המכוסים האיזור, של מסוימים בחלקים פמעיים לפחות התרחש זה
יחסית. צעיר הוא אלה, בחלקים עכשיו המצוי כיסויהחמדה, וכי בתלוליות,
לפני האדם, עלידי בשלמותה העתיקה החמדה הסרת לאחר נוצר זה כיסוי
מחזורהתחדשות זו בדרך שעברה שהחמדה, התברר, כן שנים. מאלף למעלה

מעולם. נפגעה שלא מהחמרה בתכונותיה שונה אינה מלא,
אותה שבנו תהליכים הופעלו החמדה הריסת שאחרי אנו, למדים מכאן
התהוותו בעקבות ייצוב לכלל המגיע תהליך.מחזורי, מעין לפנינו מחדש?
להניח, יש זה תהליך לגבי הריסתה. לרגל שוב והמופעל חדש מעטהחמדה של
שלביו הרי פתאום, שהופרע טבעי, משקל שיווי להחזרת שואף והוא שהואיל
פוחתת לאחרמכן מאכסימאלית. בהם ועצמתהפעילות קצרים הם הראשונים
של האחרונים שלביו אטי. בקצב ובמרוצתהזמן מהיר בקצב תחילה העצמה,
כפונקציה, גראפית בהצגה אפסית. בהם והפעילות ביותר הארוכים הם התהליך

הזמן. עט היפרבוילית ירידה העצמה יורדת
הכיסוי. התחדשות על שלמה לתמונה עדיין מצטרפים אינם אלה פרטים
שעבר כיסוי, של הסופית צורתו כלומר, התהליך, של סופו רק לנו ידוע בעצם
המחזור, של מהלכו לגבי השערות כמה ברשותנו יש כן שלם. מחזורהתחדשות
התופעה ביצירת השותפים הגורמים על ומהימנות ברורות ידיעות אין אך

הזמן. גורם ועל

הניסוי הכנת
החמדה היווצרות בעניין הנחותינו בדיקת ולשם אלו בעיות ביתר לשם
שטחחמדה של שיוויהמשקל שעיקרוהפרעת הבא, הניסוי ובוצע תוכנן
ועבדת. שבטה באזורי במקביל נערך הניסוי בעקבותיה. המתרחש על ותצפית
והופעלו מעטההחמדה פניה מעל הוסר המדרון, פני על חלקה סומנה בשניהם
בשטחי נבחרו חלקותהניסוי בה. שחלו השינויים nTarV פשוטים אמצעים
בעלי מדרונים פני ועל מיוחדות, בתכונות מצטיינים שאינם אפייניים, חמדה
מעלות הואכ5 בשבטה החלקה שיפוע סביבתם. כלפי בינונית זוויתשיפוע

.197195 עמ' הנגב, בהר התלוליות של סיסיוגראפיות בחינות שרון, י. .14
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מעלות 17 בעבדת החלקה של זה ואילו מ''ר); 150 (שטחה צפוןמערב כלפי
שלא מאמץ נעשה אבניהכיסוי הסרת מ"ר).בשעת 120) צפונימזרחי בכיוון
לא סיבה מאותה החישוף. לביצוע ההכרחית במידה אלא עצמה בקרקע לפגוע
עלתה זו פעולה באדמה. היטב תקועות שהיו גדולות, אבנים למשל" נעקרו, .

החדשכבתי ומבנהו יותר אחיד הוא כיסויהאבנים שבה בשבטה, בעיקר יפה,
הצלע לאורך ומקרקע מאבנים קטנה סוללה בשבטה הותקנה כן יותר. בולט
הגריפה את לחסום היה שתפקידה ס"מ, כ20 של בגובה החלקה, של הנמוכה
יצירת לשם מאחוריה. המוצק חומרהסחף להשקעת ולגרום החלקה פני מעל
הקרקע פני של ההתחלתי המפלס סומן המצטבר, סחףהקרקע מדידת אפשרות
בתחילת מסוימת. בנקודה שנקבעה צבעוני), (רעף שטוחה באבן ליד.הסוללה
לקיומן הראשונות השנים ונסיון החלקות, של מצבן רבות פעמים צולם הניסוי
החלקה מצבי להשוואת היחיד היעיל האמצעי הם שהתצלומים הוכיח, אלו של
(כגון שהותקנו ביותר, הצנועים גם ולו אמצעימדידה, שכן שונות, בתקופות
מדרכים. החלקות של הניכר ריחוקן למרות קצר, זמן תוך נחבלו עמודים)
(לוחות חשוף למשטחקרקע פניהחלקה נהפכו האבנים כיסוי הסרת עם
אן העליונה, שכבתהקרקע במקצת נתפוררה העבודה בעקבות .(1 ז/ ז 2 ו/
בעיקרן היו המשטח, פני על, שנשארו הבודדות, האבנים בלבד. קטן בעומק
השטח. פני של $109< עד %5'n למעלה תופסות שאינן בקרקע, התקועות מאלו
פניהקרקע. בגובה שיחולו לשינויים כנקודותמדידה סומן אבנים מאותן חלק
החיצוניים. הגורמים להשפעת 1955 בפברואר חלקותהניסוי הושארו זה במצב

החדש הכיסוי

הקרקע, בפני שחלו שינויים, כמה גילתה 1960 בפברואר החלקות סקירת
בינוני בשלבהתפתחות חדש כיםויאבנים של הופעתו הוא בהם שהבולט
בשיעור הניסוי בתחילת חשופים שהיו הקרקע, פני על .(2 ז/ ?3 ו/ (לוחות
60>70 על בטלאים המשתרע צעיר, כיסוי התפתח כאמור, לפחות, ,9070 של
לאורך אד קטנים, ממרכיבים בעיקר בנוי החדש הכיסוי החלקות. מפני 80>y0

המרכיבים ס"מ).. 62) בינוני מגודל באבנים גם להבחין אפשר מסוימים קווים
הם השאר ואילו נפחן, ברוב החשופות קטנות, אבנים בחלקם הם הקטנים
באדמה. נפחן ברוב עדיין התקועות יותר, גדולות אבנים של העליונים חלקיהן
הצפוף הכיסוי של הטלאים ובין השטח, פני על אחיד איננו עדייו הכיסוי

' האפייני, הקרום התהווה שעליה חשופה, קרקע כתמי עדייו נמצאים
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אותומדרון פני הבלתימופרעעל הכי*וי עטי החדש הכיסוי השוואת י
הרובד של העדרו הוא ביניהם היסודי שההבדל מלמדת, מ') 5 של (במרחק
החןיש הכיסוי הגיע הבסיסי הרובד שמבחינת בעוד החדש, בכיסוי החפשי
מתבלט שבטה של הצורית בחמדה .(4 ,3 ז', (ללח מלא לגיבוש קטעים בכמה
שמחוצה הישן לבין החלקה פני שעל החדש הכיסוי בין בצבע ההבדל לעתים
פניהן את בדרןכלל, המכסה, הכהה, המדברי הציפוי עלידי שנגרם לה,
הצעיר. הכיסוי אבני פני על להןזהוות הספיק ושלא אבניהכיסוי, של הגלויים
בתום. החלקה עלפני ששרדו הבודדות, האבנים מערך השוואת מתוך
במידה נשתנה לא האבנים שמקום מתברר, כיום מערכן עם מלאכתהחישוף,
באדמה, מלכתחילה תקועות שהיו אבנים, לגבי טבעית היא זו תופעה ניכרת.
חפשי באופן עכשיו המונחות אבנים, לגבי גם נקבעה שהיא לציין, מעניין אך
החלקות, פני נקודות.על במספר שנערכה כזאת, השוואה הקרקע. פני על
מכלל להוציא שאין מאליו, מובן למקומו. החומר של צמידותו על מעידה
אך במדרון, הכללית החומר תנועת עם אבנים של מסוימת תנועה אפשרות

לתחומיה. מחוץ לחלקה מובאות שאבניהכיסוי להנחה, יסוד אין
של הופעתו בעצם הפתעה משום אין החמדה על הקודם נסיוננו לאור
משמשת והיא צפויה, היתה כזאת התפתחות יתרעלכן: החדש! הכיסוי
בכיסוי לראות יש לכך בהתאם החמדה. התחדשות בעניין להשערתנו אישור
לנו ידועה הסופית שתוצאתו בתהליןההתחדשות, הראשון השלב את החדש
מדרונים, פני על כיום המצוי מהסוג כיסויחמדה ו זה :1955 של הסקר מן

יי הקדמונים. עלידי ספק ללא שנחשפו
התוצאה היא אין אך בחלקות, שחל ביותר הבולט השינוי היא הכיסוי הופעת
תוך נתרחשה זו שהתפתחות' העובדה, ממנה חשובה ניסויינו* של היחידה
תנאי לנו נהירים לא הישן הכיסוי לגבי מסוימים. ובתנאים וידוע קצוב זמן
שלפנינו בניסוי ההתהוות.ואילו זמן משך ידוע ולא התהווה, שבהם האקלים
והתחלקותם. המשקעים ובעיקר ותנאיהאקלים, שנים) (חמש משךהזמן ידועים
לא שנותהניסוי שחמש העובדה, על אותנו מעמידה (2 (ציור הדיאגראמה
מ"מ 88 זו בתקופה ירדו בשדהבוקר הרגיל: מן מרובים בגשמים נתברכו
לשנה, 75"מ 101.7 ובמשאבישדה מ"מ), 440.3 (ובסןהכל בממוצע לשנה,
בת תקופוךהחורב בולטת זה באיזור גם מ"מ). 508.3 (בסךהכל בממוצע
גשמי .1959 בפברואר והסתיימה 1956/7 חורף בסוף שהתחילה השנתיים,
הכללית, הכמות כמחצית וכללו יחסית אינטנסיביים היו הבאים השבועות ששת

[1091



9יג

50

40

JO

20

:/ 90.

67S
 ■v■:*:

JO

20

■W f

L03

125
t .

170
it

126 (135)
? I l ם JML

1041
(fi'f.;.

x m u iv x xu 11 1vx xn 11 1vx xo 11 ivxxau n/

IL 911

נתונים אין

שדה נגעיאב*

1421

A XU 11 IV

ב/קר mv

X XII II IV X XII II IV X XU II IV VIXXD0 IV*Xt II IVXXII U IV

Vvnns>3Y<

XXUII IVXMl0 VXXII NXXII MXMt IVX MlI) IV

'54 1955 1956 1957 1958 1959 '60



בישראל החמדה מהות על

שחונה שוב היתר, האחרונה השנה אך הקודמות, השנים שלוש במשך שירדה
למהלך האפיינית איהסדירות על הדיאגראמה מעידה כמוכן ביותר.

זה. באיזור השנתי המשקעים

תהליכיהגריפה ד*

המרכיבות שהאבנים כך, על מעידים החדש הכיסוי של ומבנהו צורתו פרטי
נסחפה שבו דיפרנציאלית, גריפה של בתהליך השטח פני על התגלו אותו
ומביניהן. הקרקע, לפני מתחת תחילה קבורות שהיו האבנים' פני מעל הקרקע
של מסוימת בהנמכה כרוכה היתה החדש הכיסוי של שהתהוותו הדבר, פירוש
שונות בנקודות נמדד (1960) הניסוי של זה בשלב ההנמכה שיעור השטח. פני
פני על אחידה אינה אםכי כללית, היא שההנמכה ונתברר, החלקות, בשתי
4540 אף בודדות ובנקודות מ"מ, 305 בין נעות שהתקבלו המידות השטח.
לחלקוו: הממוצעת מידתההנמכה את לראות יש מ''מ 2015 בערכים מ"מ.
בשבטד בחלקות מידותההנמכה בין מהותי הבדל שאין לציין, מעניין בכללן.
מבחינת והן המסלע מבחינת הן ביניהן, הניכרים ההבדלים למרות ובעבדת,

הטופוגראפית.
את להעריך אפשרות ניתנה הסקר, במסגרת שנערכו אחר, מסוג בבדיקות
היא הכוונה החמדה. של המלאה בהתחדשותה הכרוכה הכללית, ההנמכה
תהליךההתחדשות הגיע שבהם במקומות הקרקע פני הונמכו שבה למידה,
לאחר נתאפשרה זה גודל מדידת התלוליות. באיזור כלומר, להשלמתו,
המקורי הכיסוי אבני צבורות שבתוכן עצמן, לתלוליות שמתחת שנתברר,
פעולתהגריפה. בפני מוגנים הקרקע פני היו הקדמונים, עלידי שהוסרו
נותרו מאבנים שנחשף בשטח הכיסוי להתחדשות פעלה שהגריפה בשעה
הקרקע פני של הפרשיהגבהים המקורי. במצבם לתלוליות שמתחת הקרקע פני
המבוקשת, הכללית ההנמכה מידת את נתנו להן ובסמוך לתלוליות מתחת
מדידות שנגרפה. כמותהקרקע חישוב את גם אפשרה השטח גודל וידיעת
ששהנמכה ונקבע, חלקותהניסוי, ליד רק כה עד נערכו חפרשיהגבהים

2 לציור ביאור
1959/601954/5 בשנימ באזוריהניסוי נבחרות בתחנות החדשיות כמויותהמשקעים

" במ"מ שנתיות כמויותמשקעים מציינים הדיאגראמה בגוף המספרים

תלאביב. משרדהתחבורה, המטאורולוגי, השירות לפי .15
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שרון דוד
ובהרס במאמץ כרוכה איזורהסקר הרחבת ס"מ. ל10. קרובה הכללית
שנגרפה הקרקע, נפח על מדויקים נתונים לקבל אפשר זו בדרך אך תלוליות,

המעובדים. האפיקים אל והוסעה

גריפתהרוח
מתברר, שלפנינו, התופעה ביצירת המשתתפים בתהליכיהגריפה, דיון תוך
ועלכן כיסויהאבנים, הסרת עם מתחילה שנחשף השטח על שפעולתהרוח
והדריכה והולכת הנחשפת הקרקע פני על העבודה לגריפתהמים. היא קודמת
כמויות של נראיתלעין להסרה שלנו בניסוי גרמו מפוררת קרקע פני על
שבפני ההדורים וראשונה בראש מותקפים זה בתהליך הרוח. עלידי אבק
גירוד במהלך הנוצרות קטנות, ובליטות גבשושיות אותן כלומר, הקרקע,
על ולהחלקתם פניהשטח ליישור הרוח מסייעת זד, באופן ופירורה. הקרקע
בחלקה העבודה בתום ביניהם. השקערוריות ומילוי ההדורים חומר הסרת ידי
מגמה, באותה נמשך תהליךהיישור אך במהירות, המועף החומר כמות יורדת

בהתמדה. והולכת קטנה בעצמה אםכי
מן שנלקחו בשבטה, מאזוריהניסוי דוגמותקרקע של הפיסי ההרכב בדיקת
הדקים, המקטעים בה ששולטים הוכיחה, לכיסויהחמדה, שמתחת הקרקע
לחלקים אפייני זה שהרכב להניח, יש מאוד. דל הוא החול של שחלקו בעוד
הראה, בגנוילד קרטון. הוא סלעהאם שבהם בשבטה, ב*יקר אזורנו, של ניכרים
הרוח השפעת מצטמצמת זד, הרכב בעלת קרקע של "שורה תהליך שבעקבות
שעצמת בעובדה, נעוצה לכך הסיבה לחלוטין16. נעלמת אף החול ובהעדר עליה,
מ0.10 קטנים שממדיהם ,(lfuid threshold) חלקיקיקרקע להרמת הדרושה הרוח
.(3 (ציור הגרגירים ממדי התקטנות עם בדבבד בתלילות, עולה בקירוב, מ"מ,
פני מעל מ"מ 0.10 של בגודל גרגירים להרמת הדרושה עצמתהרוח, למשל,
בגודל גרגירים להרמת הדרושה העצמה אך בשנייה, ם"מ 15 היא ישר, שטח
לעצמה זהה והיא בשנייה, ס"מ מ30 למעלה היא אלה בתנאים מ''מ 0.01 של
במרוצת מצטמצמת לפיכך מ"מ. 0.50 של בגודל גרגירים להרמת הדרושה
חלק לאותו ורק הקרקע של החולי למקטע הרוח עלידי פעולתהגריפה הזמן

R. A. Bagnold, The Physics of Blown Sand Si Desert Dunes, London .16
1953, pp. 9095
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." גרגיריהחול של הסאלטאציה תהליך אגב המועף הדקים, המקטעים של
הואיל קלות, ביתר ברוח נישאים מ"מ מ0.05 הקטנים חלקיקיהאבק אמנם
של הסגולי ממשקלו מספקת במידה מורידה אותם העוטה ומעטפתהאוויר
פני מעל החלקיקים הרמת לגבי אמורים הדברים אין אך ," העטוי החלקיק

שהורם. לאחר האבק הסעת לגבי אלא חלקים, קרקע
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3 ציור
" מ"מ 20 בקוטר חלקיקים להרמת הדרושה מהירותהרוח

וביתר האיזור בכל החשופה הקרקע על הרוח פעולת את המעכב שני, גורם
והתייבשות, הרטבה לאחר הנוצר בקרקע, העליון הקרום הופעת הוא יעילות,
על הרוח השפעת של סופה את כנראה, מציינת, הקרום התהוות כאמור.
של לחלק מוגבל אינו זה ועניין שנית); מופרע הקרום שאין (בתנאי, הקרקע
כולו. האיזור בכל פועל הוא אלא למעלה, שנזכר הראשון כגורם בלבד, אזורנו
הראשונים, הגשמים רדת עם נוצר שהקרום העובדה, את בחשבון נביא אם
הרי הקרקע, חישוף לאחר היותר, לכל אחדים, חדשים של תקופה תוך כלומר,
קצר. הוא הנפגעת הקרקע על הרוח של פועלתה שמשך מסקנה, לכלל נגיע

Idem, op. cit., Fig. 28, p. 88 .17

W. S. Chepil, Erosion of Soil by Wind, Soil, The Yearbook of Agri .18

culture, U.S. Dept. of Agr., Washington 1957, p. 312
P. Vageler, op. cit., pp. 30 31 .19
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עד הרוח השפעת פוחתת מספר, שנים תוך החדשה החמדה התהוות בקעבות

לגמרי. לדידה נפסקת שהיא

גריפתהמים

עם הרוח, של זו לאחר החשופה הקרקע פני על מתחילה גריפתהמים
הצטבר שבשבטה בחלקתהניסוי המדרון. פני על עילי נגר של התפתחותו
שהוכנה קטנה, סוללה מאחורי החלקה, פני מעל שנגרף מסחףהקרקע, חלק
הקרקע כל שלא התברר, אמנם .(10,9,8 חי, (לוח החלקה של הנמוך בחלקה
שמעבר המדרון של ניכר קטע פני על וכי הסוללה מאחורי נאגרה שנגרפה
לכך הסיבה הניסוי. בתחילת שם היו שלא טרי, סחף כתמי נמצאים לסוללה
שלמד. להשקעה לגרום מכדי קטנה היתד. שהוכנה שהסוללה בעובדה, נעוצה
גלש זה מחומר ניכר ושחלק העילי, הנגר עם המוסע המוצק, החומר של
גבול רק התקבל כזה באופן לסוללה. מעבר אל המים עם יחד הזרימה בשעת
לערכים מתאים זה וגבול השנים, חמש במשך שנגרפה לכמותהקרקע תחתון

למעלה. שצוין כפי ישירה, מדידה עלידי ההנמכה לגבי שהתקבלו
ואף ארוכה, תקופה במשך אחידה בעצמה פועלת איבנה גריפתהמים גם
הנגר (עצמת קרוםהקרקע של התהוותו עם ניכרת במידה העצמה יורדת כאן
פוחתת במידה זה מנגר מושפעת הקרקע אך מכך, כתוצאה עולה העילי
בסמוך המדרון פני על המתפתחת הראשונה, שהזרימה מתברר, כן והולכת).
גורפת שהיא כמותהסחף מבחינת ביותר היעילה אף היא החישוף, להשלמת
הסוללה ליד (1960) כיום המצוי החומר שכל להניח, אין אמנם ומסיעה.
מאחורי הסחף שהשקעת אלא זרימה, אותה אירעה שבו אחד, ביום הצטבר
מתוך והולכת. פוחתת בעצמה אםכי תקופותהזרימה, בכל נמשכה הסוללה
הסוללה מאחורי תושקע בעתיד הניסוי שבהמשך להסיק, יש החלקות מראה

החדש. הכיסוי של יצירתו להשלמת במקביל סחףקרקע, של נוספת כמות
כל הסתחפות ולמניעת תהליכיהגריפה להאטת העיקרי הגורם ואולם
פני על המתהווה החדש, כיסויהחמדה ספק ללא הוא המדרון פני שעל הקרקע
הקרקע של והולך גובר בידוד עלידי זה תפקידו את ממלא הכיסוי הקרקע.
חפשית, בנפילה או עילי, כנגר (בזרימה, הנעים המים השפעת בפני שמתחתיו
לאורך בתנועתם העילי הנגר מי של התאוצה עצירת ועלידי כטיפותגשם)
הראשונים בשלביהתהליך קצבהגריפה את לייחס אין מכך כתוצאה המדרון.

[114]



בישראל החמדה מהות על

הבסיסי הרובד השלמת עם אדרבא, שנים20; מאות של ארוכה לתקופה
וממושכים אטיים ועלכן מאוד, עצמתהגריפה יורדת החמדה, של (התחתון)
אלה בשלבים החמדה. של תהלידההתחדשות של הבאים שלביו הם
השיפוע בעלי המדרונים פני על החפשי הרובד והולך מתהווה ובמאוחריט
שגריפת מתברר, כד מהוד בהם. יותר הגדולה לעצמתהגריפה הודות הניכר,
הבסיסי הרובד התהוות לאחר גם האיזור של גדולים בחלקים נמשכת המים
לאיןי בכך ועולה מאוד ממושכת היא הקרקע פני על המים שפעולת וכן עליהם

הרוח. של זו על שיעור

סיכום ח*

ביותר מוגבלת שבו ,(eiuviai) אלוביאלי אופי בעל בתהליך נוצרת החמדה .1

עצמן. אבניהחמדה תנועת
המצטיין מדיונים, של שיווימשקל של מצב מייצגת הנדונה החמדה .2

חדש, מצב יוצרת אינה מלאכותי באופן הפרתו יציבות. של גבוהה במידה
מהיר לתהליך גורמת אלא משלו, מורפולוגית התפתחות של כיוון בעל
תהליכי את מגבירה בחמדה הפגיעה אמנם לקדמותו. המצב החזרת של
להפעלתו "פעולתהדק" כעין היא מהווה זאת עם אבל זמני, באופן הגריפה

שיוויהמשקל. ולהחזרת החמדה היווצרות תהליך של המחודשת
תהלידההתחדשות להשלמת הדרוש משךהזמן את לקבוע בידנו עדיין אין .3
בעיקר יחסית, מהיר הוא שהתהליך לכך, סימנים יש אך החמדה, של
של הבסיסי הרובד התפתח שנותהניםוי חמש במשך הראשונים. בשלביו
של הראשונים סימניו התגלו וכן החלקות משטח כ>£759 פני על החמדה

החפשי. הרובד
הקרקע בגריפת המים של חלקם את למדוד ניתן לא הניסוי של זה בשלב .4

חומר בהסעת הרוח של זה על עולה שהוא ספק, אין אך החלקות, פני על
השנים חמש של התקופה לגבי נכונה היא זו קביעה שנחשפה. הקרקע מן
הארוכה העתידה, התקופה לגבי וכמה כמה אחת ועל הניסוי, של הראשונות
זו תוצאה החמדה21. של מחזורההתחדשות של להשלמתו עד יותר,

N. Tadmor etc., op. cit., p. 133 .20
W. Meckelein, op. cit., ch. on Hamada .21
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שרון דוד
נוף בעיצוב הרוח של המשני srrpDn Vs להשקפה בהתאמה עומדת

קודםלכן23. במורפולוגיה מקובלת שהיתר, לסברה, ובניגוד המדבר22
החלקות, פני מעל שנים חמש במשך הניסוי במסגרת שנגרפה כמותהקרקע, .5

להמשך לצפות יש הבאות בשנים מ"מ. כ2015 של. לעצמה קתאימה
אך החדשה, החמדה של התפתחותה להשלמת במקביל תהליךהגריפה,
לזה דומה גודל סדר בעלת היא זו כמותקרקע והולכת. פוחתת במהירות
עלפי הגיע ושאליו שנים) ב10 מ"מ 32) קדר עלידי שנקבע הערך, של

אחרים24. תיאורטיים שיקולים

J. Bitdel, Sinai, die WUste der Gesetzbildung, Abh. d. Akad. /. .22

Raumforsch. £ Landesplan, Bd. 28 (MortensenFestschr.) , Bremen 1954,
S. 6567

J. Walther,Da5 Gesetz der Wiistenbildung, Leipzig 1912 .23

.41 עמי בנגב, העתיקה בחקלאות התלוליות בעית קדר, י. .24
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* בארץישראל שנותגשם של טיפוסים
מאת

אפרת אלישע

המטרה
בארץ הגשם של הופעתו צורת אם לבדוק" היא זה מחקר של מטרתו
מקרית היא  והתתעונתיות העונתיות כמויותיו חלוקת מבחינת ישראל
של מובהקים טיפוסים קיימים אמנם ואם , יותר או פחות וסדירה, קבועה או
אם ולברר, הופעתם ושכיחות צורתם לפי להגדירם צורך יהיה  שנותגשם
ובכמויותיו הגשם הופעת בזמן השוני לנוכח השונים. בחלקיהארץ הם אחידים
טיפוסים בהם קיימים אם השאלה, את גם נבחן למשל, ובמישורהחוף, בהר
באזורים שנה באותה מופיעים טיפוסים אותם ואם שנותגשם, של שונים

השונים.

השיטה
של דומה שמהלך להניח, יש ארץישראל של הגיאוגראפי למעמדה בהתאם
הנמוך בחלק דומה ואנטיציקלונים ציקלונים ממערך בעיקר נובע בה גשמים
באותו הפועלים האקלימיים הגורמים שאר של ומזהות הטרופוספירה של
תהיה שנותגשמ של זהים או דומים שבטיפוסים מסתבר, ועלכן פרקזמן,

האקלימיים2. הגורמים של שווה התפתחות
ככל ארוכות, בסדרות צורך יש שנותהגשם של הטיפוסים קביעת לשם

שנות של "טיפולוגיה הנושא: על יותר מקיף מחקר עליסוד נכתב זה מאמר .1

במסגרת שנערך בישראל", שנותגשם של ותתעונתית עונתית לתחזית כיסוד גשם,
בירושלים. העברית האוניברסיטה של לגיאוגראפיה המחלקה

למר וכן זה, מחקר ביצעתי ובהדרכתו יזמתו שלפי עמירן, ד. לפרופ' נתונה תודתי
המחלקה מן נוימן, י. ולפרופ' משרדהתחבורה, של המטאורולוגי השירות מן רוזנן, נ.

עבודתי. במהלך הרבה עזרתם על העברית, האוניברסיטה של למטאורולוגיה
J. Huttary, Die Verteilung der Niederschlage auf die Jahreszeiten ראה: .2

im Mittelmeergebiet, Meteorologische Rundschau, 3, Mai Juni 1950,
S. 111119
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אפרת אלישע
לגבי קיימת שנותגשם של ביותר הארוכה שהסדרה מאחר שלהן. האפשר"
בידי ונערכה שהורכבה זו, סדרה לטיפולוגיה. כבסיס היא נבחרה  ירושלים
העתיקה4. לעיר הומוטופיות3 שהן שנותגשס, מ100 למעלה כוללת רוזנן, נ.
באגן ביותר הטובה היא שלה ההומוגניות ומידת שנותיה מספר מבחינת
העתיקה, העיר מתחנות מותקנים נתונים כוללת היא התיכון. הים של המזרחי
לצורר היוונית. והמושבה רוממה האמריקאנית, המושבה הגרמנית, המושבה
בלבד, שנותגשם 92 מתוכה נבחרו בירושלים שנותהגשם של הטיפולוגיה

מדויקים. יוםיומיים נתונים היו שעליהן
מן להתעלם אין אד לאיזורההר, מייצגת תחנה לשמש עשויה ירושלים
לאיזור ספציפיים טיפוסיגשם גם להתפתח יכולים זו מעין שבתחנה העובדה,
עונתהגשמ. של השני בחלק רק לשיאם המגיעים הים, מן מרוחק הררי
יש ולפיכך דווקא, במישורהחוף להתפתח עשויים יותר האפייניים הטיפוסים

שבהר. לאלה ולהשוותם אותמ גם לבדוק הכרח
שנות 4030 של סדרה בעלת להיות צריכה מישורהחוף של תחנה כל
שיופחתו כדי לירושלים, הגיאוגראפי רחבה מבחינת להקביל לפחות5; גשם,
מרוחקת, להיות להר! מישור בין ההבדל רק ויובלט וההדרמה ההצפנה גורמי
התערבלויות לרגל בכמויותהגשם לסטיות הגורם עירוני, מאיזור האפשר, ככל
של בדרך במישורהחוף8. המצב את בנאמנות משקפות שאינן מקומיות,
נתונים בעלות שנותגשם 34 נמצאו ובה מקווהישראל, נבחרה אלימינאציה

בלבד. חדשיים נתונים בעלות שנותגשם 24 וכן מדויקים יוםיומיים
נבחרה  יםתיכוני אקלימי במשטר נמצאות הנזכרות התחנות ששתי מאחר
הסמיארידי, המעבר איזור את המייצגת בארשבע, היא שלישית, תחנה גם
בהשוואה זה באיזור שנותהגשם של הטיפוסיות מידת את לבחון כוונה מתוך

ערכיהגשם של השוואה עלידי מתקבלות אחת לתחנה הומוטופיות שנותגשם .3
של הערכים התקנת עלידי נעשה הדבר אחת. מסוימת לתחנה סמוכות בתחנות

מסוים. במקדם ונתון נתון כל הכפלת באמצעות הסמוכות התחנות
N. Rosenan, One Hundred Years of Rainfall in Jerusalem, A Homo .4

topic Series of Annual Amounts, IE}, V, 1955, 3
שבשאר בעוד כמינימאלית, זה שנים מספר בת סדרה נחשבת ארץישראל בתנאי .5

בהרבה. גדול הוא המינימום ארצות
שבמישורהחוף, מזו קטנה הארץ בפנים העירוני הבינוי שהשפעת להניח, יש .6

להלן. שיוסבר כפי מסלוליהציקלונים. של ליציבותם הודות
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בעלות שנותגשם, 30 של סדרה נמצאה בבארשבע וההר. למישורהחוף
יומיים. נתונים

זו לעובדה שבה7. כמותהגשמים מבחינת קודםכל, נבדקת, שנתהגשם
באיגוס, משקהמיס, במשטר בהידרולוגיה, במעלה ראשונה חשיבות נודעת
חלוקת הוא המעשי ערכו מבחינת השני המרכיב וכוי. סחף במניעת בתיעול,
בריכוז העונה, במשך ברציפות יורד הגשם אמ בשאלה, הנעוצה בעונה, הגשם
שנתי גשם של מסוימת כמות שהרי ממושכות, בהפסקות או קצרות בתקופות
מידת את קובעת בעצם היא בחקלאות כראוי. מחולקת אינה אמ יעילה, אינה
דלותגשם ברוכותגשם, לשנים המתאימים השונים, הגידולים של הצלחתם
תופעה מתרחשת שבו בעונה, הזמן הוא השלישי המרכיב לשנותבצורת. או
גידולים לנביטת לסייע בנובמבר גשמים של ריכוז עשוי למשל, כך, מסוימת.
פועלים בהם. לחבל עלול יותר מאוחר גשם של מופרז שריכוז בעוד חקלאיים,

והזמן. המספר הכמות, שהם: יסודות, שלושה אפוא כאן
קרי שלושה עלפי נערכה התחנות בשלוש שנותהגשם של הטיפולוגיה
הופעת זמן העונה, במשך הגשמים הופעת צורת שהם: עיקריים, טריונים
קרי גדלם. או השונים הערכים וכמות הגשם של המאכסימאליים הערכים
ביחס ונמצאים שנתהגשם של המרכיבים שאר כל את מייצגים אלה טריונים
בכל שנמצאו שנותהגשם, טיפוסי גבוה. עד בינוני ליניארי במתאם אליהם
סוגים או טיפוסים לפי מוינו הופעתם, לשכיחות בהתאם התחנות משלוש אחת

תתסוגים. ולפי עיקריים

בירושלים שנותהגשם טיפוסי
מן שנותגשם. של וטיפוסיביניים מובהקים טיפוסים שקיימים הראה, המיון

למיון. היסודות את להגדיר הראוי
החודש של מזו יותר גדולה כמותגשמים בעל מאכסימאלי, חודש .1

ביטויה על שתבוא ניכרת, כמות להיות צריכה זו לאחריו. או שלפניו
שנתהגשם6. של העקום בשיפוע גראפית מבחינה

H. Flohn £ J. Huttary, Zur Kenntniss der Struktur der Niederschlags .7

verteilung, Zeitschr. f. Met., 1952, Bd. 6, Heft 10
עוקבים. חדשים שני של כמויחדהגשם השוואת עלידי נקבע הראשון התנאי a
החדשים של והרבעוניים החיצוניים הערכים מציאת עלידי מתקיים השני התנאי
הבדליהשיפוע מבחינת להשוותם ברצוננו ץ,שיש ר x חדשים שני לפנינו אם הנדונים.
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1 ציור
(א'ח') שנותגשם טיפוסי

שגי ואת M החציון את מהם אחד בכל תחילה למצוא יש הרי גשמיהם, כמויות של
,y מחודש יותר גדול "שיפוע" ובעל גשום יהיה x 2>Y!n .Q3"1 Qt הרבעונים
הרבעון יאט .Q3(y)y של השלישי הרבעון מן גדול יהיה M(x)1x של החציון אם
xnw המקרים בשני כלומר, ,M(y) y של החציון מן גדול יהיה Qt(x)x של הראשון
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25 O

DDO xlxrlxalilElmlisrxlalxElililmlE
2 ציור

(ט*ט''ז) שנותגשט טיפוסי
1. M(x) >Q3(y) ;: /xwuj ביטויו על יבוא והדבר לפחות, ,%25n ע מ גדול
שוויון יימצא אם גם יתקיים ניכר שיפוע הבדל של התנאי .2. Q!(x)>M(y)
הדרוש: התנאי יהיה זה ובמקרה הנ''ל, הנוסחה של הביטויים משני באחד

1. M(x) = Q3(y); 2. Q1(x)>M(y)
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החודש של מזו יותר קטנה כמותגשמים בעל מינימאלי, חודש .2

בשיפוע גדולה בירידה הדבר מתגלם גראפית מבחינה לאחריו. או שלפניו
שנתהגשם9. של העקום

מאכסימאליים חדשים שני של הופעתם היינו, רצוף, מאכסימום .3

.1 ההגדרה של התנאים את מקיים מהם אחד שכל עוקבים,
שכל מינימאליים, חדשים שני של הופעתם היינו, רצוף, מינימום .4

.2 ההגדרה של התנאים את מקיים מהם אחד
שאין בלתירצוף, מאכסימום בעלי חדשים שני משמעותה "מדרגה" .5
לאחד בכמותו שווה החדשים שני שבין המינימום יחסי. מינימום ביניהם

"מדרגה", גראפית מבחינה זו בדרך ויוצר המאכסימומים משני
: 10 הבאים הטיפוסים נקבעו בירושלים שנותהגשם במיון

שכיחויות 20 בעונה אחד מאכסימאלי חודש :(1 (ציור א' טיפוס
" 3 ביניהם "מדרגה" עם מאכסימומים שני :(1 (ציור ב' טיפוס

3 רצופים מאכסימאליים חדשים שני :(1 (ציור ג' טיפוס
אחד מינימום עם מאכסימומים שני :(1 (ציור ד' טיפוס

36 ביניהם
מאכסימומים שני אחד, מאכסימום :(1 (ציור הי טיפוס

" 3 ביניהם ומינימום רצופים
מאכסימום רצופים, מאכסימומים שני :(1 (ציור וי טיפוס

" 2 ביניהם ומינימום שני
המופיעים רצופים, מאכסימומים שני :(1 (ציור זי טיפוס

1 ביניהם אחד ומינימום פעמיים.
רצוף מינימום עם מאכסימומימ שני :(1 (ציור חי טיפוס

" 12 ביניהם ויותר חדשים שני של
מינימום עם מאכסימומים שלושה :(2 (ציור ט' טיפוס

6 ביניהם אחד
של מינימום עם מאכסימומים שלושה :(2 (ציור יי טיפוס

'' 1 ביניהם אחד מחודש יותר
המאכסימום שבהם מאכסימומים, שלושה :(2 (ציור י"א טיפוס

" 1 "מדרגה'* הוא השני

1. Q1(x)<M(y) 2. M(x)=Q3(y) הבאיט: התנאים משני אחד יידרש .9

1. Q1(x)=M(y) 2. M(x) <Q3(y) או:
D. Aschbel, Die Niederschlagsverhdltnisse im siidHchen Liba השווה: .10

non, in Palastina und im nordlichen Sinai, Diss. Berlin 1930
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המאכםימום כשבין מאכםימומים, שלושה :(2 (ציור י"ב טיפוס
של רצוף מינימום השני לבין הראשון

" 1 חדשים שני
אחד מינימום עם מאכםימומים ארבעה :(2 (ציור y"< טיפוס

1 ביניהם
* 2 ברורה מגמה ללא שנתגשם :(2 (ציור י"ד טיפוס

כל בחשבון הובאו לא תתסוגים". לפי גם מוינו שנותהגשם טיפוסי
שנמצאו אלה רק אלא שנותהגשפ, של המוחלטות התיאורטיות האפשרויות
ש14 בעוד '50 הוא התתסוגים של התיאורטיות האפשרויות סיכום ממש.
מכלל 68>cf שהן ריאליות, אפשרויות 34 נתנו כאן העיקריים הטיפוסים
זה, במחקר שהובא שחתךהשנים, הדבר, פירוש התיאורטיות. האפשרויות

מהימן. כמדגם לקבלו ואפשר המקריות, מתחום חורג
ושקלולם שבהן השכיחויות מספר לפי שנותהגשם של הטיפוסים מיון

הבאה: ההיירארכיה את העלה השכיחויות הופעת אחוז עלידי

י"ג טיפוס .8 ד' טיפוס .1

וי טיפוס .9 אי טיפוס .2
ז' טיפוס .10 חי טיפוס .3
יי טיפוס .11 ט' טיפוס .4

י''א טיפוס .12 הי טיפוס .5

י"ב טיפוס .13 בי טיפוס .6

י"ד טיפוס .14 גי טיפוס .7

74 כוללים הראשונים הטיפוסים שארבעת מתברר, זו היירארכיה מתוך
בירושלים. השכיחויות מכלל .so%4 שהן שכיחויות,

במקווהישראל שנותהגשם טיפוסי
של הטיפולוגיה ביסוד ראשון כשלב שהונחו הקריטריונים, שני בעקבות
שנבחרה מקווהישראל, לגבי דומה טיפולוגיה נערכה בירושלים, שנותהגשמ

 א' טיפוס למשל. העיקרי. הטיפוס שבמסגרת האפשריות הוואריאציות כל .11

בנובמבר, מאכסימום הן: האפשריות הוואריאציות בעונה. אחד מאכסימאלי חודש
וכו'. ביאנואר מאכסימום בדצמבר, מאכסימום
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שנות של נוספים טיפוסים שני נמצאו זו בתחנה מישורהחוף. את כמייצגת

והם: בירושלים, כמותם היו שלא גשם,

רצוף מאכסימום אחד, מאכסימום :(2 (ציור ט"ו טיפוס
שכיחויות 2 ביניהם ו"מדרגה"

שבהם שהאחרון מאכסימומים, שלושה :(2 (ציור ט"ז טיפוס
" 2 "מדרגה" הוא

מכלל £609, המהוות ,25 נמצאו שמתוכן תיאורטיות, אפשרויות 42 היו כאן
כנראה, היא, זו עובדה בירושלים. שנמצא מזה נמוך אחוז שהם האפשרויות,
שנים), 58) במקווהישראל שמוינו שנותגשם, של ביחס הקטן המספר תוצאת

בירושלים. שנים) 92) הגדול מספרן לעומת
את מראה במקווהישראל המשוקללים שנותהגשם טיפוסי של ההיירארכיה

הבא: הסדר

ג' טיפוס .7 ד' טיפוס .1

ט"ו טיפוס .8 חי טיפוס .2

ו" טיפוס .9 בי טיפוס .3

הי טיפוס .10 אי טיפוס .4
י"ד טיפוס .11 ט"ז טיפוס .5

טי טיפוס .6

שבהם הראשונים שארבעת מתברר, הטיפוסים של ההיירארכיה מתוך
מאחר במקווהישראל. האפשרויות מכלל 77.7>70 שהן שכיחויות, 44 כוללים
שנות של הללו הטיפוסים ארבעת את לקבל נוכל למדי, גבוה זה שאחוז

חשיבותם. סדר לפי במישורהחוף כדומינאנטיים הגשם

בבארשבע שנותהגשם מיון
קריטריונים אותם לפי נערכה בבארשבע שנותהגשם של הטיפולוגיה
30 של והתתסוגים העיקריים הטיפוסים בניתוח הקודמות. התחנות שבשתי

השאר: בין נקבע, שנותגשם
המהווים ואי, די הם שווה, בשכיחות שהופיעו העיקריים, הטיפוסים שני .1

השכיחויות. כל ממחצית למעלה בצירופם
מאכסימאליים, חדשים שלושה בעל ט', הוא פחות השכיח העיקרי הטיפוס .2

מאוד. קטנה בשכיחות הופיעו האחרים הטיפוסים שכל בעוד
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בהשוואה מיניאטורית בצורה כאן היו שנותהגשם של הטיפוסים כל .3
המועטות כמויותהגשם של תוצאה זו והיתה ולמקווהישראל, לירושלים

בבארשבע.
שונות בשנים הופיעו בבארשבע, שנקבעו העיקריים, הטיפוסים כל .4

בלבד. לבארשבע אפייני סוג שום היה ולא במקווהישראל, או בירושלים
מיודודים טיפוסיגשם לפתח נטייה אין סמיארידי שלאיזור יוצא, מכאן

מוקטנת. בצורה אףכי מקובלים, טיפוסים רק אלא במינם,
יותר גדולה נטייה על מעידה בבארשבע שנותהגשם טיפוסי שכיחות .5

היא לכך והסיבה מקווהישראל, של לאלה מאשר ירושלים של לטיפוסים
זו. בתחנה ליבשתיות הנטייה

התחנות בשלוש שנותהגשם טיפוסי השוואת
שכן ,1951/21921/2 השנים בין שנותגשם 30 נבחרו זו השוואה לשם

התחנות. שלוש בכל מספיקים נתונים נמצאו בהן
גורמי לפי הטיפולוגיה, בסיס על נערכה שנותהגשם טיפוסי של ההשוואה

הבאים: ההשוואה
ן שנתהגשם נמנית שעמו העיקרי, הטיפוס א.

< שנתהגשם של התתסוג ב.
בעונה. הראשון המאכסימאלי החודש של מהותו ג.

כמויות, של ולא מצבים, של השוואה נערכה אלה גורמים שלושת לגבי
אחת בכל הגורם הופיע מסוימת. בשנתגשם האם לברר, היתה ותכליתה

תחנות. שתי של אפשרות בכל הופיע הוא אם או התחנות, משלוש
שנות 30 של לערך, שבמחצית, מלמדת, הראשון הגורם לפי ההשוואה
שנות בארבע שרק בעוד התחנות, שלוש בכל העיקרי בטיפוס שוני היה הגשם
התאמה שהיתר. במידה העיקריים. בטיפוסיהן זהות התחנות שלוש היו גשם
בין יותר גדולה זו היתה הרי תחנות, שלוש מתוך בשתיים העיקרי בטיפוסם
שמהבחינה מכאן, ובארשבע. ירושלים ביו מאשר מקווהישראל לבין ירושלים
בין מאשר מישורהחוף לבין ההר בין יותר גדולה התאמה קיימת הנדונה
אינה בארשבע שתחנת הוא, לכד והטעם הסמיארידי, האיזור לבין ההר

האחרות. התחנות שתי של קורוחב באותו נמצאת
אלו תחנות שלוש בין שהשוני מתברר, השני הגורם לפי ההשוואה מתור
בתתסוגים התאמה שנמצאה במידה שנותהגשם. מספר 2/3 לגבי קיים
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אפרת אלישע
לבארשבע ירושלים בין ההתאמה היתה הרי התחנות, שלוש מתוך בשתיים

מקווהישראל. לבין ירושלים שבין מזו יותר גדולה
בשלוש גדול שוויון קיים שמבחינתו מראה, השלישי הגורם לפי ההשוואה
שווה, שנתהגשם הופעת בצורת ההתחלה המקרים. מ1/3 בלמעלה התחנות
התפתחויות התרחשו במרוצתהעונה אד התחנות, בשלוש יותר, או פחות
הראשון המאכסימאלי החודש של במקומו התאמות שנמצאו במידה שונות.
באר לבין ירושלים בין שוות התאמות היו הרי התחנות, שלוש מתוך בשתיים
לבין ירושלים בין ההתאמה בארשבע. לבין מקווהישראל בין וכן שבע,
יותר מאוחר למאכסימום הנטייה מחמת יותר קטנה כאן היתה מקווהישראל

במישורהחוף. מאשר באיזורההר
אפשרי האלו התחנות בשלוש השוני ומידת השוויון מידת על הדבר בסיכום
שבדיקת בעוד ביותר, הבולטת התופעה היא ביניהן המוחלט שהשוני לקבוע,
ירושלים בין שמידתהשוויון מוכיחה, תחנות שתי בכל והשוני השוויון מידות
מקווה בין השוויון t למקווהישראל ירושלים שבין מזו גדולה בארשבע לבין

ביותר. קטן הוא בארשבע לבין ישראל

גשם ה וכמויות גשם ה שנות טיפוסי
נקבעו והשנתיות החדשיות כמויותהגשם לגבי הטיפולוגיה עריכת בעקבות

ובמקווהישראל: בירושלים הבאות התוצאות
מ"מ, 600500 הוא בירושלים השכיח הגשם של השנתיות הכמויות תחום .1

מכאן, הפוך. הוא המצב שבמקווהישראל בעוד מ"מ, 500400 מזה ופחות
במישורהחוף. מאשר בהר יותר גדולה מרובותגשם שנותהגשם ששכיחות
התחום מן בכמויותיהן הפחותות שנותהגשם מספר גדול בירושלים .2
הפוך, הוא המצב שבמקווהישראל בעוד מ"מ), 600500) השכיח הכמותי
400) השכיח הכמותי התחום מן בכמויותיהן הפחותות שנותהגשם מספר כי
בירושלים ביותר השכיח שהתחום הוא, זו לתופעה ההסבר קטן. הוא מ"מ) 500
ומעלה מ"מ 700 בעלות לשנותגשם שהנטייה וכן שבמקווהישראל מזה גדול

בירושלים. מאשר במקווהישראל גדולה
שנות של השנתיות הכמויות מתרכזות במקווהישראל והן בירושלים הן .3
בשנות מאשר גבוהים פחות בתחומים מאכסימאליים חדשים שני בעלות גשם

אחד. מאכסימום בעלות גשם
התחנות בשתי מופיע שבאוקטובר לציין, יש עצמם החדשים לגבי .4
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ואילו בדצמבר, הוא הנוסף המאכסימום במקווהישראל נוסף. ודאי מאכסימום
בפברואר. וגם ביאנואר גפ בירושלים

בירושלים נוסף; מאכסימאלי חודש על התחנות בשתי מראה נובמבר אף .5

ביאנואר.  ובמקווהישראל בפברואר, בדרןכלל, זה, יהיה
.אולם בעונה, יחיד מאכסימאלי כחודש התחנות בשתי הופיע דצמבר .6
מישורהחוף שכן בירושלים, מאשר יותר זה מאכסימום שכיח במקווהישראל

גשמיהעונה. של מוקדמת להתפתחות זוכה
בשכיחות התחנות בשתי בעונה יחיד מאכסימאלי כחודש הופיע יאנואר .7
בעיקר זה היה הרי נוסף, מאכסימאלי לחודש נטייה שנתגלתה במידה t גדולה

במארס.
מאכסימאלי חודש פברואר היה שבהן מספר, שכיחויות היו בירושלים .8

כזאת. שכיחות שום היתה לא שבמקווהישראל בעוד בעונה, ראשון

הטיפולוגיה של הגיאוגראפיתאקלימית המשמעות
בעקבות מתרחשת בארץישראל השכיחים שנותהגשם טיפוסי של הופעתם
מעל הנמצא החם, האנטיציקלונאלי האוויר בין הקיימת השפעתהגומלין
בראשית לאזורנו המתקרב החרפי, הלאבילי האוויר לבין הקיץ, במשך לאזורנו
חלה זה בפרקזמו וגוברת. הולכת ציקלונאלית בפעולה והמלווה החורף
של הדרגתית והשתלטות האנטיציקלונאלי האוויר של הדרגתית התכנסות
הגשמים לירידת הגורם ביםהתיכון, הנמוך הלחץ באזורי שמקורו האוויר,
בראשית המתפתחים הרוויים, היםתיכוניים מסלוליהאוויר בארץישראל.
משום גשם, של רצופה להתפתחות להביא בדרךכלל, מצליחים, אינם החורף,
המתנגד האנטיציקלונאלי, האוויר מחמת ולשינויים לתנודות ניתנים שהם
ראשונה להתפתחות בארץישראל גורמת בקוהחוף המסלולים היתקלות להם.
מאכסימאלי גשם של נוספת ולהתפתחות העונה בראשית גשם מאכסימום של
את לגמרי דוחה שני גלגשם בצורת זו אחרונה תופעה יותר. מאוחר בזמן
של מוחלטת השתלטות לידי ומביאה באיזור השורר האנטיציקלונאלי האוויר

היםתיכוני. האוויר
שנות טיפוסי של הרבה השכיחות בעובדת ביטויו על באות אלו תופעות
סוגיהאוויר שני של שהתנודות במקרה ובמישורהחוף. בהר די מסוג הגשם
חדשים שלושה בעלות שנותגשמ של טיפוסים אנו מקבלים  יותר תכופות
האוויר של היחלשותו ואם ביניהם; מינימומים שלושה עם מאכסימאליים
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אלישעאפרת,
שנותגשם, של טיפוסים אנו מקבלים  ורצופה אטית היא האנטיציקלונאלי

 בהדרגה. ומתפתח ההולך האחד, המאכסימום אפייני שלהן
בין המאבק. לארץישראל אפייני טיפוסיהגשם שמבחינת אפוא, מסתבר
הטאבק של חריפותו מידת קובעת שבו באיזור, השוררים סוגיהאוויר שני
חריפות אותה מסלוליהציקלונים. התפתחות ובמיוחד הטיפוס, התפתחות את
המאבק ויבשה. ים של הגורמים גם פועלים שבו במישורהחוף, יותר בולטת
שהצליח האוויר, שכן באיזורההר, חריף פחות הוא סוגיהאוויר שני בין
אף המביאים יותר, או פחות יציבים, במסלוליזרימה נע ליבשה, לחדור
שהשביתות בעובדה, גם מתגלם הדבר מהלךהגשם. של יותר רצופה להתפתחות
מאשר בהר יותר גדולה היא אחד מאכסימאלי חודש בעלות שנותגשם של
משמשת לכך כאישור יציב. ונעשה הולך בהר והאוויר הואיל במישורהחוף,
בהר היו ד', מסוג החוף במישור שהיו שנותגשם, שהרבה העובדה, גם

א'. מסוג
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זוטות

למערכת מכתבים

אגםדלתון למהות
עמי תש"ך, כד, (ידיעות, צפת" איזור של גיאומורפולוגי "סקר המעניין במאמרם
קדומה, דולינה אלא אינו ש"אגםדלתץ הדעה, את ויאיר ניר ה"ה מביעים (209183
מה רשתניקוז "קיימת... וכי בשפכיבזלת", האיזור התנסות לפני שנתהוותה

.(195 עמ' (שם, רמתיהויריב" לעבר 'אגםדלתוך מאיזור הנמשכת קרקעית,
לגבי הנרחבת והשתרעותן באיזור רמותהבזלת של אפקיימ עד המתונים המדרונים
אין לפיכך השתפכותו. בשעת למדי דליל היה הוולקני שהחומר מעידים, הבזלת עובי
השפכים, עלידי נתכסתה רק ולא נסתמה, הקארסטית שמערכתהניקוז בדבר, ספק
מצויים בלועים, כגון קארסטי, ניקוז של פעילים מוקדים .(207 (עמ' המחברים כסברת
שכבה עלידי ואף לגמרי, נסתמו שהם ברור, ועלכן מסביבתם, הנמוכה בנקודה תמיד
סתומים, קארסטיים מוקדים להתמוטטות לצפות אין סביבתם. מאשר יותר עבה
שכבת עלידי שכוסה בנוף, הקארסטי הניקוז ניצני נעוריהם. לחידוש לא ובוודאי
דקה היא שכבתהבזלת שבהם דווקא, חלקים באותם להיות צריכים היו אטימה, בזלת
מכאן, הפריבזלתי. הגירי בנוף לרכסים מעל כלומר, בכלל, נעדרת או ביותר,
גנטיים. שיקולים מתון הדעת על מתקבל אינו המחברים עלידי המוצע שהפתרון
הוא זה במקרה אבל קארסטי, ממוצא הוא שאגםדלתון אפשרות, קיימת אמנם
יש גנטיים, שיקולים מתוך האפשרי היחיד שהוא זה, לפתרון טהור. פוססבזלתי
החסרים עמקים, כמה מצויים לעלמה, צפוניתמזרחית רמתהבזלת, על מסייעת. עדות
מדרוגיהם ומעובדת. שטוחה קרקעיתם חיצון. ניקוז לחלוטין, כמעט או לחלוטין,
כלומר, הרמה, לשפת קרובים כולם מצוקיימ. לא אםכי למדי, תלולים בזלתייםאבניים,
כל ואין עמקיהמסה, הם אלה לגמרי. נעדר או ביותר דק הבזלתי שהכיסוי במקום

אגםדלתון. מבעיית לנתקם צידוק
דיסקורדאנטית שנקבר קארסטיפלוביאטילי, נוף של הגיאומורפולוגי המחזור בעיית
ואין בעיותמשנה, לכמה ומסתעפת מסובכת היא אטים, חומר של דק מעטה תחת
במצוק, מוגבלת שרמתדלתון העובדה, בציון דיינו אולם כאן. בהן לדון אפשרות
השטח פני לבין שקעים) בהכרח מילא השתפכותו (שבשעת הבזלת מפלס בין המפריד
היום המצויים אלה, שטח פני מעיקרם. הבלתיפלוביאטיליים הגירייםדולומיטיימ
תהליכיההמסה של הניכרת עצמתם על מעידים נמוך, יותר מטרים עשרות כמה
לבין הרמה של השוליים מצוקי בין רב דמיון יש הבזלת. השתפכויות סיום אחרי

אגםדלתון. מצוקי
תהליכים עלידי שעליהן המעטה מן בהדרגה הנחשפות קבורות, גבעות של התופעה
הםלובי מחזורהסחיפה של כוואריאנט ידועה בנוף, רישומן והמשאירות אכסוגניימ
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דלתון אגם למהות

בשם ידועות וקשים, עתיקים מסלעים בדרךכלל, הבנויות, כאלו, גבעות אטילי.
הקבלה באגםדלתון לפנינו באנגליה). זה בשם גבעות שם (על mendip או inlier
הנדונה התופעה לגבי זה בשם להשתמש אין כמובן, הקארסטי. במחזור inlier^
הצעתי גבעה). במקום (שקע חיובית ולא שלילית היא הנוצרת הנוף צורת שכן כאן,
לאתר בהקבלה או, ,exlier בשם זה באופן המוסברת צורתהנוף את לכנות היא

.dalton למונח, שנהפך באנגליה הטיפוסי
שיק א.

תשובה
אך פריבזלתי, קארסטי ממוצא הוא שאגטדלתון הנחתנו, על מערער שיק א. מר
למעשה נטוש לפיכך ביסודה. קארסטית תופעה אגם באותו הוא רואה זאת עם
שהיווצרות היא, שיק מר של הנחתו וגילו. תהליךהתהוותו על רק בינינו הוויכוח
פומטבזלתיים. בתהליביהמסה קשורים הרמה שבשולי מצוקיהבזלת והתפתחות האגם
פעילותם ואת התפתחותם את להסביר קשה (א) אלו: מסיבות כך על חולקים אנו
אין נקבוביותו ולמרות הואיל למכסההבזלת, מתחת קארמטיים תהליכים של החריפה
כבמקרה למדי, קצר בפרקזמן אמורים הדברים אם במיוחד טוב, קארסטי מוליך הוא
באיזור ענפה קארסטית לפעילות נוספות הוכחות ברשותנו יש (ב) אגםדלתון. של
המשתרעת והנרחבת, השטוחה הבקעה את נציין לכך כדוגמה הפריבזלתית. בתקופה
והיא .עילי, ניקוז לחלוטין כמעט חסרה הבקעה נחלדישון. לעמק רמתעלמה בין
המתלול מתלולהעתק. כנראה, שהוא, גבוה, מתלול עלידי המערבי בצדה מוגבלת
הבקעה מוגבלת המזרחי בצדה מבזלת. בנויים המערבי בחלקה הבקעה קרקעית וכן
העליון, הקנומן מתקופת קארסטית מאבךגיר הבנוי פחות, בולט מתלול עלידי
סימן כל אין זה מתלול של שלארכו מאחר טרהריסה. אדמת משתרעת שלמרגלותיו
שהתרחשו בתהליכיהמסה, קשורים בכללותה והבקעה שהוא מסתבר, הרי להעתק,
קרקעית בעלת קדומה קארסטית מבקעה חלק כיסתה הבזלת הבזלת. השתפכות לפני
צביון יש דקותו, למרות שלכיסויהבזלת, העובדה, משמשת לכך כהוכחה שטוחה!
תהליכי לקיום מספקת עדות אינה ברמתדלתון מצוקיהשוליים הופעת (ג) מישורי.
הבזלת של האפיינית שתכונתה הנמנע.הוא, מן לא חריפים. פוסטבזלתיים המסה
בלייתם בעקבות המדרונים, של להופעתם סייעה כאן, המופיעה הקולומנארית,
שבהם במקומות, כיסויהבזלת בשולי מצוק מוצאים אנו אין לכך נוסף המיוחדת.
לגיר מהבזלת והמעבר להתהוותו; לכאורה, מאוד, נוחים ליתולוגיימ תנאים שוררים
מונחת כאן רמתעלמה. של הדרומימזרחי בקצה להיווכח שניתן כפי הדרגתי, הוא
של הימצאותה ולמרות העליון, הקנומן מתקופת קארסטית אבךגיר עלגבי הבזלת

מופיע. המצוק אין להמסה, הנוחה זו, אבן
במונח השימוש לגבי שיק מר של הסתייגותו את לקבל אנו מוכנים זה לעומת
קארסטית במערה זו דולינה של מקורה אפשר הנדון. במקרה מדי כללי שהוא דולינה,
1 הבזלת השתפכות לאחר עליה שהופעל הלחץ, מחמת התמוטטה שתקרתה תתקרקעית,
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תלאביביפו של הראשי העסקים מרכז

לראות אין זו מבחינה הנוכחי. השקע את שיצרה המערה, נחשפה התמוטטותה ועם
המערה, גג להתמוטטות זיקה האגם של העמוק לחלק שרק ייתכן, .exlier בתופעה
וחלק השקע, כלפי סחף בצבירת הקשור מדרון, אלא אינו יותר הרדוד שהחלק בעוד
האגם. של הנוכחית דמותו בעיצוב והשתתף הפוסטבזלתי בשלב שהתפתח הוא זה
קארסט מציאות הוא התופעה של העיקרי המקור ואילו משניים, תהליכים הם אלה

פריבזלתי.
וא.יאיר ניר ד.

תלאביביפו של הראשי מרכזהעסקים על מחקר
הכלכלי, המוקד את מהווה תלאביביפו של הראשי העסקים מרכז
הבאנקימ, מרכזי רוב פועלים בתחומו כולה. מדינתישראל של והמסחרי הפינאנסי
חברותהנסיעות והיצוא, היבוא חברות חברותהביטוח, הגדולות, הכלכליות החברות
עסקים לצרכי המע"ר אל יום מדי מגיעים אנשים אלפי עשרות ועורכיהדין.
של המע"ר אף נמצא בעולם רבות ערים של התפקודי למבנה בהתאם ושירותים.
''אחחתבית" שכונת של מקורב בתחום העיר, של הישן בחלק תלאביביפו,
הרעוע, ובמצבם המעי'ר בנייני של הגבוה בגיל ביטויה על באה זו עובדה ההיסטורית.
במקומותחניה. החמור ובמחסור הרב התנועה לעומס רשתהכבישים באיהתאמת
מרכז של הקמתו את לתכנן תלאביביפו עיריית התחילה זה מצבדברים לנוכח
שכונת חורבות היום נמצאות שבו יפו, לבין תלאביב שבין בשטח חדש עסקים

וכרםהתימנים. נווהצדק נווהשלום, הוותיקות ושכונותהעוני מנשיה
בחדשים נערך החדש מרכזהעסקים הקמת לקראת עבודותההכנה במסגרת
הגיאו ואיגוד העברית האוניברסיטה של לגיאוגראפיה המחלקה עלידי האחרונים
הן: המחקר של העיקריות המשימות הנוכחי. המע"ר על מקיף מחקר בישראל גרפים
של האינדכסים (לפי המע"ר של הנוכחית ההשתרעות של מדויקת קביעה .1

;(MurphyVauce
המדינה; קום מאז התפתחותו לאור המע"ר של ההשתנות מגמות קביעת .2

האוכ גודל וכן המע"ר, בתחומי בקביעות העובדת האוכלוסייה, גודל מציאת .3

המע"ר: עם קבוע עסקי במגע העומדת לוסייה,
המרכוז מגמות ובדיקת המע"ר בתחומי הקרקע שימושי של תפקודי ניתוח .4

., המע"ר עסקי של והביזור
שלה. המוביליות מידת ובדיקת המע"ר בתחומי בקביעות הגרה האוכלוסייה חקר .5

שבתחומיו והמגורים המלאכה בתי העסקים, של מלא מפקד עליסוד מבוצע המחקר
חומר יחידותמפקד. כ4,000 נפקדו 1961 נובמבר לחודש עד המע"ר. של המשוערים
תשמשנה זה מחקר תוצאות .I.B.M. כרטיסיות עלידי מיכאני באופן יעובד המפקד
מרכז להקמת הבינלאומי למכרז ובסיס הקיים המע"ר של מחודש לתכנון נתונייסוד

החדש. העסקים
שחר א.
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חבלהבשור. על טופואקלימי ומחקר גיאוגראפי סקר

באיזורחרוד קורסשדה
המשתלמים לתלמידים, שנתי קורסשדה באיזורחרוד נערך 1961 אפריל בחודש
המועצה של ובעזרתה בחסותה העברית, האוניברסיטה של לגיאוגראפיה במחלקה
המורפולוגיה בעיות השאר, בין היו, הסקר נושאי וביתשטורמן. גלבוע האזורית
נחלחרוד; של בתוואי השינויים ? וברמותיששכר הגלבוע של הצפוניים במדרונים
המיט, בעיות של מיוחדת הדגשה תוד עמקהרוד, של החקלאית והגיאוגראפיה
בגיאוגראפיה "מחקרים של ד' בחוברת אור יראה הסקר מסיכומי חלק וניצולם. אספקתם

ארץישראל". של
ניר ד.

חבלהבשור על טופואקלימי ומחקר גיאוגראפי סקר
גיאוגראפי סקר בהכנת הוחל היהודית הסוכנות של להתיישבות המחלקה ביזמת
של הקרובה לפתיחתו בקשר נערך המחקר חבלהבשור. על טופואקלימי ומחקר
לגיאוגראפיה המחלקה עלידי מבוצע והוא זה, בחבלארץ החדשה ההתיישבות מפעל
השירות עם בשיתוף בישראל הגיאוגרפיט ואיגוד העברית האוניברסיטה של

היהודית. והסוכנות ממשלתישראל של המטאורולוגי
רצועת גבול במערב: ., כבישסעדבארשבע בצפון: הם הנחקר האיזור גבולות
לבארשבע^ שממערב הנמוכות הגבעות שטח : mtnni t חלוצה חולות בדרום: t עזה
תיערכנה וכן החבל מיישובי בחלק מטאורולוגיות תחנות תוקמנה המחקר לצורד
הם: שיירשמו האקלימיים הנתונים קבועים. תוואים לאורך מטאורולוגיות תצפיות
הטמפראטורה, של היומי המהלד טמפראטורותהמינימומ, טמפראטורותהמאכסימום,

והמשקעים. העננות וכיוון), (עצמה הרוחות הטל, ההתאדות, הלחות,
בדיקה תוך באיזור, האקלים של ומפורטת נאמנה תמונה מתן היא המחקר מטרת
חבל של מציאותו בכלל. המיקרואקלים על הטופוגראפית ההשפעה של כללית
מדויקת לבדיקה ראשונהבמעלה חשיבות משווה הארידי האיזור גבול על הבשור
החקלאיים, הגידולים של יעיל תכנון יאפשר אלה תנאים לימוד בו. תנאיהאקלים של
זה. בחבלארץ שיקומו החדשים, ליישובים הכלכלי הבסיס את להוות העתידים
הטופואקלימי למחקר כהכנה האיזור, על כללי גיאוגראפי סקר עריכת קדמה לעבודה
להתיישבות במחלקה חבלהנגב של למדור נמסר וסיכומו נסתיים, זה סקר הנ''ל.

היהודית. הסוכנות של
ביתן א.
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הישראלית הגיאוגראפית בחברה
הישראלית הגיאוגראפית החברה ייסוד .1

בירושלים, לתרבותהעמים" ב"מרכז שנערך בכנסהיסוד, הוקמה 1961 ביולי ב17
השתתפו בכנס .(Israel Geographical Society) הישראלית הגיאוגראפית החברה
הרחב. הקהל מקרב גיאוגראפיה שוחרי והן מקצועיים, גיאוגראפים הן איש, כ80
< הגיאוגראפי המחקר הרחבת הבאות: העיקריות מטרותיה את החברה קבעה בתקנתה
מגע טיפוח זה ובכלל בגיאוגראפיה, העוסקים ומוסדות, אנשים בין קשרים יצירת
הגיאוגראפיה דבר הבאת וכן ו אחרות בארצות גיאוגראפיים וחברות מוסדות עט הדוק

הרחב. לציבור
והחברה "המורה על הרצתה דמון א. הגב' ד.עמירן. הפרופ' עלידי נפתח הכנס
ניר ד. ד"ר וההתיישבות". הגיאוגראפית "החברה על  ידעיה מ. ומר הגיאוגראפית"
 שטנר י. הפרופ' הרצו: הכנס של העיוני בחלק החברה. של התקנון הצעת את הביא
ועמלו "אדם על ש.אביצור הד"ר הדרומי") בסיני מורפולוגיות "הסתכלויות על
\ ארצותהברית" בתחבורת "חידושים על  עמירן ד. הפרופ' t ארץישראל" של בנוף
"תעשיית על  קרמון י. והד"ר באפריקה"; החדשים "הגבולות על  בראוור מ. הד"ר

אירופה". בצפוךמערב פלדה
 עמירן ד. (הפרופ' שנתיים של לתקופה שנבחר הארצי, הוועד הם: החברה מוסדות
/ גזברכבוד  גלעדבאור שושנה הגב' מזכירכבוד,  ניר דב הד"ר יושבראש;
הם: שחבריה וועדתהביקורת, א.פאטקין)) ומר מ.בראוור ד"ר ש.אביצור' ד"ר

שיק. א. ומר ברוש ע. מר שטנר' י. הפרופ'

בסניפים הפעילות .2

ובבארשבע. בחיפה בתלאביב, בירושלים, סניפים נתארגנו 1961 דצמבר תחילת עד
י. והד"ר ו הצפונית" "צ'ילי על עמירן ד. הפרופ' בתלאביב הרצו בנובמבר ב1
ניר דב הד"ר הרצה בנובמבר ב2 באוזבקיסטאן"; "רשמיסיור על: פאפוריש
על בחיפה שחר א. מר הרצה בנובמבר ב14 * צרפת" "נופי על בירושלים
בבארשבע עמירן ד. הפרופ' הרצה תאריך ובאותו בעולם"; גדולות "ערים
תכניתהרצאות ועובדה מקומיים ועדים נבחרו בסניפים הצפונית". בצ'ילי ''מדבר על

כולה. תשכ"ב לשנת

הראשון כנסהעיון .3

הגיאוגרא החברה של הראשון כנסהעיון בירושלים נערך 1961 בדצמבר ב4
שנתקיימה בישיבתהבוקר, החברה. מחברי כ90 בו שהשתתפו הישראלית, פית
האקלים בעיות על הרצאות הושמעו ברחביה, העברית הגימנאסיה של באולםשילר
אקלימיים "שינויים על המטאורולוגי, בשירות מדורהאקלים מנהל רוזנן, נ. מר עלידי:
מטאורולוגי "פענוח על המטאורולוגי, בשירות לחיזוי מהמדור מ.לוי, מר בהווה"!
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לחקלאות, והאוניברסיטאי הלאומי מהמכון ג.0טנהיל, וד"ר הלוויינים"* תצלומי של
בחידושים שנתברכו אלו, הרצאות אגרומטאורולוגיות". למטרות הקרינה ''מדידת על

קהלהשומעים. בקרב דרוכה התעניינות עוררו מרובים,
בבניין לגיאוגראפיה המחלקה של באולםההרצאות שנתקיימה אחרהצהרייט, ישיבת
אזורי "מיון על הרצה קידר י. הד"ר החקלאות. לבעיות הוקדשה "טרהסאנטה",
ד. והפרופ7 בבולגאריה", "החקלאות על  בראוור מ. הד"ר < בעולם" החקלאות
הכנס בראזיל". של הפנימיים האזורים של בהדגמה הטרופית "החקלאות על עמירן

שטגר. י. הפרופ' של בדבריטיכום ננעל
החברה של יוםשדה לקיים הוחלט יום, באותו שנתקיימה ועדהחברה, בישיבת
המקצועיות, הסקציות את לארגן הוחלט כמוכן במאי. 2221 בימים בחבלערד

אזוריים. מחקרים בעריכת שתעסוקנה

ברור יצחק הד"ר של לזכרו
החוקרים חבורת עם נמנה עת, ללא שורותינו מתוך שנעקר ז"ל, ברור יצחק הד"ר
להט בכל לביצועה והמתמכרים שליחותחיים בתפקידם הרואים בישראל, והמחנכים
היתה ולגיאוגרפיה להיסטוריה בחיפה הריאלי בביתהספר כמורה שיור. ללא מעשה,
מעמיקות ידיעות להם ולהקנות תלמידים של דורות על אלה מקצועות לחבב הזכות לו
החינוך רשת בכל הגיאוגרפיה הוראת על הפיקוה עליו הוטל שנים כמה לפני בהם.
בהעלאת והן הצעירים המורים חבריו בהדרכת הן גדולות, פעל זה ובתחום במדינה,
וההוראה, ההדרכה בשדה בהישגיו הסתפק לא שהמנוח לציין, הראוי מן המקצוע. רמת
ידיעות להפצת מתאימים כלים התקנת על לשקוד לעצמו קדושה חובה ראה אלא
של סדרה חיבור עלידי האפשר, ככל רחבים, בחוגים והגיאוגרפיה ההיסטוריה
עוד ספק ללא שישמשו הגבוהה, באיכותם המצטיינים ותרשימים, מפות ספרילימוד,
ישמור תלמידיו של הגדול המחנה  התלמידים. לציבור דעת מקור מרובות שנים
רגש, לב בעל וכחבר שיעורקומה בעל כמורה ברור, הד"ר של זכרו את באהבה

במצוקתם. להם לסייע כוחו בכל והשתדל בגורלם במסירות שהתעניין
שפירא י.
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