
 

  צהבהב או אפור או ירקרק:  צבע
  אדמדם- אדום או

 עיסתי מאוד : עיסתיות

 נחרץ בצפורן  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס  :   מהולהמלחית

  

 חרסית: שם הסלע

 

 צהבהב  או אפור או ירקרק:  צבע
  אדמדם- אדום או

 עיסתי מאוד : עיסתיות

 נחרץ בצפורן  :קושי

 
  תגובה לחומצה

 לא תוסס  :   מהולהמלחית

  

 חרסית: שם הסלע

 

  צהבהב או אפור או ירקרק:  צבע
  אדמדם- אדום או

 עיסתי מאוד : עיסתיות

 נחרץ בצפורן  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס  :   מהולהמלחית

  

 חרסית: שם הסלע

 
 

  צהבהב או אפור או ירקרק:  צבע
  אדמדם- אדום או

 עיסתי מאוד : תעיסתיו

 נחרץ בצפורן  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס  :   מהולהמלחית

  

 חרסית: שם הסלע

 

 צהבהב  או אפור או ירקרק:  צבע
  אדמדם- אדום או

 עיסתי מאוד : עיסתיות

 נחרץ בצפורן  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס  :   מהולהמלחית

  

 חרסית: שם הסלע

 

  צהבהב או אפור או קירקר:  צבע
  אדמדם- אדום או

 עיסתי מאוד : עיסתיות

 נחרץ בצפורן  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס  :   מהולהמלחית

  

 חרסית: שם הסלע

   



 

שחור או  לבן או חום אואפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 וססלא ת :   מהולהמלחית

 

 צור: שם הסלע 

 

שחור או  לבן או חום אואפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס :   מהולהמלחית

 

 צור: שם הסלע 

 

שחור או  לבן או חום אואפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס :   מהולהמלחית

 

 צור: שם הסלע 

 
 

שחור או  לבן או חום אואפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס :   מהולהמלחית

 

 צור: שם הסלע 

 

שחור או  לבן או חום אואפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי

 
 ה תגובה לחומצ

 לא תוסס :   מהולהמלחית

 

 צור: שם הסלע 

 

שחור או  לבן או חום אואפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס :   מהולהמלחית

 

 צור: שם הסלע 

   



 

 חום או צהבהב או אפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 פריר  :פרירות
 

 צה תגובה לחומ
 תוסס    :   מהולהמלחית

 
 כורכר: שם הסלע 

 

 חום או צהבהב או אפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 פריר  :פרירות
 

 תגובה לחומצה 
 תוסס    :   מהולהמלחית

 
 כורכר: שם הסלע 

 

 חום או צהבהב או אפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 פריר  :פרירות
 

 תגובה לחומצה 
 תוסס    :  ה מהולמלחית

 
 כורכר: שם הסלע 

 
 

 חום או צהבהב או אפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 פריר  :פרירות
 

 תגובה לחומצה 
 תוסס    :   מהולהמלחית

 
 כורכר: שם הסלע 

 

 חום או צהבהב או אפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 פריר  :פרירות
 

 תגובה לחומצה 
 תוסס    :   מהולהמלחית

 
 כורכר: שם הסלע 

 

 חום או צהבהב או אפור:  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 פריר  :פרירות
 

 תגובה לחומצה 
 תוסס    :   מהולהמלחית

 
 כורכר: שם הסלע 

   



 

 צהבהב או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורןלא   :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 
 תגובה לחומצה 

 תוסס     :   מהולהמלחית

 גיר: שם הסלע

 

 צהבהב או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורןלא   :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 
 תגובה לחומצה 

 תוסס     :   מהולהמלחית

 גיר: שם הסלע

 

 צהבהב או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורןלא   :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 
 תגובה לחומצה 

 תוסס     :   מהולהמלחית

 גיר: שם הסלע

 
 

 צהבהב או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורןלא   :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

0 
 תגובה לחומצה 

 תוסס     :   מהולהמלחית

 גיר: שם הסלע

 

 צהבהב או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :תעיסתיו

  נחרץ בצפורןלא   :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 
 תגובה לחומצה 

 תוסס     :   מהולהמלחית

 גיר: שם הסלע

 

 צהבהב או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורןלא   :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 
 תגובה לחומצה 

 תוסס     :   מהולהמלחית

 גיר: שם הסלע
   



 

 שקוף או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורן לא  :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס  :   מהולהמלחית

מלח: שם הסלע מלוח   

 

 שקוף או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורן לא  :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס  :   מהולהמלחית

 מלח: שם הסלע מלוח   

  

 שקוף או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורן לא  :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס  :   מהולהמלחית

 מלח: שם הסלע מלוח   

    

 שקוף או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :תעיסתיו

  נחרץ בצפורן לא  :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס  :   מהולהמלחית

 מלח: שם הסלע מלוח   

   

 שקוף או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורן לא  :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס  :   מהולהמלחית

 מלח: שם הסלע  מלוח  

  

 שקוף או אפור או לבן:  צבע

 לא עיסתי :עיסתיות

  נחרץ בצפורן לא  :קושי

 נחרץ במסמר  כן  

 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס  :   מהולהמלחית

 מלח: שם הסלע מלוח   

   



  

   אוחום או צהבהב או אפור:  צבע
 סגול או אדום או אדמדם 

 לא עיסתי : עיסתיות

  פריר מעט  :רותפרי
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס           : מהולהמלחית

 
אבן חול נובית: שם הסלע 

 

   אוחום או צהבהב או אפור:  צבע
 סגול או אדום או אדמדם 

 לא עיסתי : עיסתיות

  פריר מעט  :פרירות
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס           : מהולהמלחית

 
 תאבן חול נובי: שם הסלע 

 

   אוחום או צהבהב או אפור:  צבע
 סגול או אדום או אדמדם 

 לא עיסתי : עיסתיות

  פריר מעט  :פרירות
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס           : מהולהמלחית

 
 אבן חול נובית: שם הסלע 

   

   אוחום או צהבהב או אפור:  צבע
 סגול או אדום או אדמדם 

 לא עיסתי : עיסתיות

  פריר מעט  :רירותפ
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס           : מהולהמלחית

 
אבן חול נובית: שם הסלע 

  

   אוחום או צהבהב או אפור:  צבע
 סגול או אדום או אדמדם 

 לא עיסתי : עיסתיות

  פריר מעט  :פרירות
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס           : מהולהמלחית

 
 וביתאבן חול נ: שם הסלע 

  

   אוחום או צהבהב או אפור:  צבע
 סגול או אדום או אדמדם 

 לא עיסתי : עיסתיות

  פריר מעט  :פרירות
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס           : מהולהמלחית

 
 אבן חול נובית: שם הסלע 

   



 

 ניתן להבחין בשלושה צבעים:  צבע
   לבן אואפור -
 שחור -
  ורוד אואדמדם -

 לא עיסתי : סתיותעי

 לא נחרץ במסמר  :קושי
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס :   מהולהמלחית

גרניט: שם הסלע 

 

 ניתן להבחין בשלושה צבעים:  צבע
   לבן אואפור -
 שחור -
  ורוד אואדמדם -

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס :   מהולהמלחית

 גרניט: עשם הסל 

 

 ניתן להבחין בשלושה צבעים:  צבע
   לבן אואפור -
 שחור -
  ורוד אואדמדם -

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס :   מהולהמלחית

 גרניט: שם הסלע 

 
 

 ניתן להבחין בשלושה צבעים:  צבע
   לבן אואפור -
 שחור -
 ד ורו אואדמדם -

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס :   מהולהמלחית

גרניט: שם הסלע 

  

 ניתן להבחין בשלושה צבעים:  צבע
   לבן אואפור -
 שחור -
  ורוד אואדמדם -

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס :   מהולהמלחית

 גרניט: ם הסלעש 

  

 ניתן להבחין בשלושה צבעים:  צבע
   לבן אואפור -
 שחור -
  ורוד אואדמדם -

 לא עיסתי : עיסתיות

 לא נחרץ במסמר  :קושי
 

 תגובה לחומצה 
 לא תוסס :   מהולהמלחית

 גרניט: שם הסלע 
  



 

 אדום -חום:  צבע

 עיסתי  : עיסתיות

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס  :   מהולהמלחית
הקרקע  יש ב לעיתים:שימו לב* 

שברים קטנים של סלע גיר והם 
 .תוססים מאוד

 

 רוסה-טרה: קרקעשם ה

 

 בהיר  חוםאוצהוב :  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 
   תגובה לחומצה 

 לפעמים :   מהולהמלחית
  מעטתוסס 

 

 
 קרקע חולית :  הקרקעשם  

 

 םודא:  צבע

 ילא עיסת  : עיסתיות
 לפעמים מעט עיסתי*  

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס  :   מהולהמלחית
 

 
 

 חמרה:  הקרקעשם  

 
 

 אדום -חום:  צבע

 עיסתי  : עיסתיות

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס  :   מהולהמלחית
הקרקע  יש ב לעיתים:שימו לב* 

שברים קטנים של סלע גיר והם 
 .תוססים מאוד

 

 רוסה-טרה: שם הקרקע

 

 בהיר  חוםאוצהוב :  צבע

 לא עיסתי : עיסתיות

 
   תגובה לחומצה 

 לפעמים :   מהולהמלחית
 תוסס מעט 

 

 
 קרקע חולית:  שם  הקרקע 

 

 אדום:  צבע

 לא עיסתי  : עיסתיות
 לפעמים מעט עיסתי*  

 
 תגובה לחומצה 

 לא תוסס  :   מהולהמלחית
 

 
 

 חמרה: שם  הקרקע 

  




