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חגי רון איננו. אני עובר במסדרון של קומת הקרקע באגף הדרומי 
על  רכון  ישב  בו  החדר  לכוון  ומציץ  כדה"א  למדעי  המכון  של 
המחשב, אבל עכשיו הוא לא שם. אחר כך אני עובר ליד המעבדה 
הפלאומגנטית אותה הקים, וטיפח ובעיקר טיפח את העובדים בה 
מדמה  רק  אני  ואולי  איננו?  באמת  חגי  האם  שם.  לא  הוא  אבל 
זאת והוא עכשיו מסתובב במדבר מואבי או נסע לעבוד עם ליסה 
להישאר  לו  התחשק  סתם  ואולי  יחזור.  מעט  ועוד  בסקריפס 
תקופה יותר ממושכת בכברי ולחזור ולנהל את ענייני המשק ואולי 
גלילי סלע למדידות  ובודק שוב את כווני ההעתקים ואולי הוא קודח  הוא מסתובב בהרי הגליל 
פלאומגנטיות על מנת לחזור ולבחון את נושא סבוב הבלוקים בגליל ואולי הוא בחרמון עם יהודה 
רוכן על עורקי הקלציט ומודד כוונים, ואולי בכלל הוא ירד לים המלח לנחל פרצים ודוגם בקופסיות 
פלסטיק קטנות, סנטימטר אחרי סנטימטר את הסדימנט של תצורת ליסן, אולי סוף סוף ימצא את 
אנומליית המונו-לייק לאחר שכבר מצא וחקר עם שמוליק את אנומליית הלהשמפ. ואם לא בנחל 
פרצים אז בוודאי בעובדיה או בארק אל אחמר אוסף עם ארי דוגמאות חדשות לבחינה חוזרת של 
הכרונולוגיה הפלאומגנטית. ואם לא בבקעת הירדן אז אולי בדרום הרחוק במכרה תמנע אוסף סיגים 
מתקופת הברונזה-ברזל. ואולי בכלל הוא טס עכשיו עם מייק בערבות אוסטרליה. ואולי סתם הוא 
פותח שולחן באיזו מסעדה גלילית ומגלגל מעשיה מתולדות המכון למדעי כדה"א, או בית-הערבה 

וכברי או מימי אסקונדידו וילג' עם גדי ולאה ואמוץ בפאלו אלטו.

אבל אני עובר במסדרון וחגי איננו. וכל כך חסרות לי מילותיו הפשוטות שהיה אומר בחיוך )קצת 
ציני( "נעמת לי" והיה אומר זאת לחבריו ולמוריו ותלמידיו. אלה גם היו המילים האחרונות ששמעתי 
ממנו באותו צהרי יום שישי מהביל בכברי על הדשא שלפני הבית. עם הבנות ושתיה קלה ופלחי 
מלון. וגם הוסיף אז מעין חיוך של עידוד )כך לפחות אמרתי לישו(. אבל אחר כך הוא נעלם ושמו 
נוסף לרשימה המתארכת של חברינו למקום שנקרא פעם המחלקה לגאולוגיה, חברינו שהיו בתחילת 
או בשיא כוחם היצירתי ופתאום נעלמו: שוקה בראון ורפי פרוינד וגדי ערן ואלי טננבאום ועכשיו 
חגי רון. האם הם נמוגו? האם חבריהם ותלמידיהם ייצקו תוכן נוסף או אחר לפועלם? ומהו בכלל 
מכלול הדברים המקיים את המקום שנקרא פעם המחלקה לגאולוגיה? הספרייה, סיכומי המחקרים, 

התזות, לוחות הזיכרון, דברי ההספד, הכנסים הזיכרונות האישיים ההולכים ודועכים עם השנים? 

נסעתי  ואז  כברי  בקבוץ  המהביל  השישי  יום  בצהרי  לשלום  נפרדנו  כאשר  חגי  אמר  לי"  "נעמת 
הביתה. בדרך עברתי דרך כפר ערבי שבו חגי אהב לסעוד וחציתי את ארץ ישראל המערבית בכביש 
מהיר הכמעט קליפורני שהיה שומם והוביל אותי לדרך העולה מהשפלה לירושלים. חשבתי לרגע 
על הילדים הקטנים של קבוץ בית הערבה שעשו את דרכם כפליטים מצומת קליה מערבה בואכה 
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ירושלים ואל השפלה והצפון ושם בנו להם הוריהם מקום חדש שמשקיף לים אחר - למערב. תזכור, 
היה אומר לי חגי כשהיינו יורדים לים המלח. אני מכאן מבית הערבה.

אני עובר במסדרון של קומת הקרקע של האגף הדרומי של המכון למדעי כדה"א, המסדרון שפעם 
היה מנותק מקומת המבוא של המקום שפעם נקרא - המחלקה לגאולוגיה. חשבתי אולי הוא שם 

במעבדה הפלאומגנטית, אבל איש לא ענה כאשר דפקתי בדלת. חגי נעלם. 

כתב - מוטי שטיין

חגי נולד כאשר הוריו נמנו על חברי קיבוץ בית הערבה שליד יריחו. לאחר מלחמת השחרור הם 
עברו לגליל והקימו את קיבוץ כברי בו חגי חי עד יומו האחרון. חגי היה גלילי, אהב את הגליל, הכיר 
כל פינת חמד שבו וכמובן את הגאולוגיה של הגליל לפרטיה. לכן, היה ברור כי עבודותיו לתארים 

מתקדמים יהיו קשורים לגליל.

עבודתו לתואר שני בהנחיית רפי פרוינד ז"ל ואיתן שש יבל"א חקרה את העתק פקיעין ואת ברקצית 
פקיעין הסמוכה להעתק. שאלת המחקר היתה האם ברקצית פקיעין התפתחה בגלל תנועה לאורך 
ההעתק או במנגנון אחר. הברקציה נמצאת בתצורת סכנין הבנוייה בדרך כלל מדולומיט אפור, מסיבי 
וסוכרי. הברקציה התפתחה רק במקומות בהם תצורת סכנין בנוייה מחילופין של סלע למינרי, לרוב 
בצבע בהיר או אדמדם, עם דולומיט אפור ומסיבי. חגי מצא כי בברקצית פקיעין החלקיקים בנויים 
תמיד מהסלע הלמינרי ואילו המטריקס והחומר המלכד מהסלע המסיבי האפור. גודל החלקיקים 
עד  נמשכים  אלא  ההעתק  לקרבת  מוגבלים  אינם  הברקציה  מחשופי  למטר.  מעל  עד  להגיע  יכול 
למרחק של כקילומטר מההעתק. שכבות הברקציה עברו מעוות אשר הביא ליצירת קמטים, בודינים 
ואף שברים הפוכים. ברקציה טקטונית ורסק )gauge( נמצאו רק בסמיכות רבה, עד מטרים בודדים 
ממישור ההעתק. מישור העתק פקיעין הוא תת-אנכי וצידו המערבי הוא הירוד; לעתים הוא נוטה 
מעט מזרחה )הפוך( או מעט מערבה )נורמלי(. כיום רוב סימני ההחלקה על ההעתק הם בכיוון הדיפ, 
אולם נמצאו גם סימני החלקה אופקיים. בזמן הווצרות הברקציה הדולומיט הלמינרי היה הסלע 
היותר קומפטנטי ולכן החלקיקים זוויתיים בנויים ממנו, הסלע המהווה את הדולומיט האפור היה 
אז פחות קומפטנטי ויכול היה לזרום בין החלקיקים. מתצפיות אלו הסיק חגי כי הברקציה נוצרה 
בזמן תהליכי הדיאגנזה המוקדמים של הסלע, ללא קשר לתנועה לאורך העתק פקיעין שהינו צעיר. 
ומכאן שניתן להשתמש בגודל ההסטות של ברקציית פקיעין )גיל קנומן( כמדד להסטה לאורך העתק 

פקיעין )קדום למיוקן(, הסטה כוללת של כ-2,300 מטר.

כולל הסטה אופקית שמאלית בשיעור של  העתק פקיעין עבר לפחות שני ארועי תנועה. האחד 
כ- 2,300 מ' לפני המיוקן, והשני, פעל לאחר הווצרות מישור הגידוע המיוקני, כולל הסטה נורמלית 

המתבטאת בהווצרות גרבן פקיעין שבו סלעים מגיל סנון ממוקמים מול סלעים מגיל קנומן. 

ההעתקים  תבנית  כי  פרוינד  רפי  של  השערתו  בעקבות  החלה  שלישי  לתואר  חגי  של  עבודתו 
בגליל, הכוללת העתקים שמאליים בכיוון NNW וימניים בכיוון NE, מצביעה על האפשרות שהם 


