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AN ATTEMPTED REVISION OF THE NEOGENE STRATIGRAPHY IN THE DEAD SEA VALLEY
Amotz Agnon
Jlogical Survey of Israel and Department of Geology, The Hebrew University,Jerusalem
generally accepted stratigraphic correlation within the Bift Valley assumes a single
cine ingression. Thus, Neogene marine lagoonal deposits from different locations and
:ies have been correlated. Accordingly, Sedom Salt has been taken for the equivalent of
Locene brackish marine sediments from Yizre'el Valley to Hamakhtesh-Hakatan, where
!y pass laterally into the 'Arava Conglomerate.

~

The Accepted Stratigraphic Correlation
Pleistocene
Pliocene
Miocene

'Amora Formation
Sedom Formation ~
(~azeva Format10n?)

~ Mazar Formation

~'Arava Conglomerate
Hazeva Format10n

the brackish marine sediments (Mazar Formation) represent the margin of the lagoon
t precipitated Sedom Salt, then the river s¥stem that deposited the 'Arava Conglomee delivered detritus into that lagoon. The Arava Conglomerate contains magmatick fragments, and it is hard to conceive of how the shales interbedded in Sedom Salt
devoid of such components (as pebbles and as unstable heavy minerals).
The Proposed stratigraphic Correlation
Pliocene
Miocene? __L -_ _
______
___._______________
suggested correlation is based on petrologic analysis of clastic components, and
ir paleogeographic implications. Clasts derived from ma~tic rocks, both acidic and
ic, are abundant in the 'Amora Formation. Acidic magmat1c rock fragments (found also
the 'Arava Conglomerate), are possibly derived from basement rocks that are exposed
the south, in the rift margins. Basic magmatic components are derived either from
~ment rocks exposed in the eastern margin of the Dead-Sea Graben, or from volcanic
Its extruded in Transjordan. Therefore, the deposition of the Sedom and Hazeva formalS (devoid of magmatic components), must have preceeded three events: (llformation of
rainage system from acidic igneous regions in the south into the Dead-Sea trough;
~trusion of volcanics in Transjordan; (3) exposure of the basic basement east of the
i-Sea. On the other hand, the deposition of the 'Amora, 'Arava and Mazar formations
~ated event(l), as well as (2) and/or (3).
'--==~~~

~~~~==~~

~~~~.

~

:he light of the stratigraphic considerations, two stages of rift evolution may be
Lsaged, each having a different paleogeographic character, reflecting a different
)hotectonic setting. In the first stage the region had a flat mature lan~scape and
subjected to deltaic detritus supply from remote regions. Subsiding blocks were
)w the marine water level, and evaporites accumulated on them, in addition to the
)chems. At this stage, possibly from Miocene age, the graben attained about half of
structural relief. Disconnection from the sea, possibly dew to mainland arching,
led adrop of the base level. An internal drainage system formed, contributing much
lle upper part of the grabenfill. The second stage, mainly continental with a short
ne lagoonal episode, has prevailed to this day.
pting that the Mazar Sea prevailed later than the Sedom Lagoon, we may spe~late
,he location of the straits of the older gulf. Ostreid fragments and echinoderm
is found in Hazeva Sands at 'Arad (+600 m m.s.l.) suggest that the Zohar anticlinal
'e was not an-obstacle for Miocene ingression from the west, through the Be'er-Sheva
ey. Transverse valleys (Ye'elim,Hemar and Ze'elim) could have connected the water
in the graben with the sea. Miocene marine sediments from the 'Arava Valley in
sjordan may hint towards ingression from the south. Both of these occurences are
and additional field data is required.
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GEOCHEMISTRY OF RADIOACTIVE MINERALIZATION OCCURRENCES IN THE TIMNA VALLEY
Avner Ayalon, Michael Beyth
Geological Survey of Israel

Uzi Vulkan
Soreq Nuclear Center

Uranium exploration was carried out in the Timna Valley, southern Israel, by the
"Uranium Exploration Project" which is a joint venture of the Soreq Nuclear Center
and the Geological Survey of Israel.
Significant radioactive anomalies were found throughout the entire geological
section, from the igneous Precambrian basement throughout the sedimentary sequence
up to the Lower Cretaceous. The most significant uranium mineralization occurrenc.
were found in the Nehushtan and Mikhrot members of the Timna Formation, in
phosphatic lenses and manganese ores. Uranium'anomalies, with uranium contents
up to several thousands ppm were found in lenses 0.5-3.0 m thick and 1-50 m long.
The main anomalous areas were found around Har Mikhrot and open pits 0, F, G and
N of the Timna Copper Mines.
The purpose of the present study is to understand th~ characteristic features and
the distribution pattern of the uranium mineralizations in the Timna Valley.
Uranium minera~ization types in different sites and rock units as well as differen
chemical and mineralogical associations are also discussed in order to understarid
their genesis and that they may serve for in further exploration and economic
evaluation.
Since the main purpose of the field work was uranium exploration, most of the
samples were collected from areas with anomalous natural gamma-ray radiation.
Nineteen elements were determined and statistically analysed in 575 rock samples.
The 'major elements associated with the uranium mineralization are phosphorus,
manganese and copper. The minor elements are lead and zinc. Uranium is most
significantly positiely correlated with manganese and phosphorus. There is no
correlation between uranium and copper contents, though both elements are
concentrated in the same rock units.
several types~f phosphorus are associated with uranium mineralizations: lenses
of conglomerates, grits and sandstones cemented by idiomorphic fluorapatite: vein
of cryptocrystalline apatite which fill joints and fissures: lenses of oolitic
phosphate: micritic apatites as matrix in silts and shales: clusters of authigen
idiomorphic apatites; secondary phosphorus minerals which belong to the
p~umbogummite group.
Manganese ores with high uranium values were found as cement, manganese nodules,
veins and fissures. Many elements are associated with the manganese ores. Some
metals are concentrated in the manganese minerals such as barium (hollandite and
psilomelane) and lead (coronadite). Other elements such as uranium, copper, cobal
and nickel are adsorbed to the surface of the manganese minerals.
The present study shows that the phosphatic rocks serve as the uranium source for
other mineralization types. Many of the highest uranium values were found in
manganese ores, close to phosphatic lenses.
To date, no ecnomic uranium mineralization has been found in the Timna Valley. Al
the mineralization occurrences that were found are entirely oxidized and consist
of secondary minerals. However, where uranium migrated into non-oxidized or
reduced zones, economic ore bodies could have been formed.
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The Geology of the Areif-Batur Lineament, Ma' ale Hameshar Area
Gidon Baer
The Geological Survey of Israel, Jerusalem
An area of 220 Km 2 located between the Southern Flank of Makhtesh
Ramon (in the north) and "The Meshar" and "Ramot Orner" (in the south)
has been studied during geological mapping on a scale of 1:50,000 of the
northern part of "Ma' ale Hameshar" sheet. The sequence exposed in the
area comprises rock ranging in age from Lower Cretaceous to recent.
From the study of the stratigraphic sequence and the different structures,
the following can be said:
Indications of the existence of tectonic structures prior to LowerTuronian times are not evident. There are only indications to temporal
deepening and shallowing of the sea, in cases exposure to air, changes
in sea water energy and in the amount of clastic material carried to the
sea.
In Lower-Turonian times facies changes in the Ora Shales, and
truncation (or non deposition) of some Ammonite Beds indicate the formation
of separate sedimentary basins. Erosional features at the top of the
"Vroman Bank" in the vicinity of the Ramon area indicate that the Ramon
Structure was possibly initiated at that time.
The beginning of the activity along the Areif-Batur Lineament is
indicated by truncation and facies changes in the Zihor Formation, which
is missing in the north eastern part of the area, appears as a sandy
limestone facies in the north west, and various parts of it are missing
in the southern part of the area. This Pre-Senonian uplift also formed
erosional channels and local faulting in the Gerofit Formation.
The Men~a Formation was deposited over a very moderate structure,
dipping from the Ramon area to the south east, with local "highs" in
Har Gevim and Nahal Geled, east and north east of the area.
These structures and others which developed later along the lineament
continue to affect deposition as seen in Mishash, Ghareb, Taqiye and Mor
Formations.
The Avedat Group indicates two periods of extensive transgressions
with temporal regression between them. Withdrawal of the sea and uplift
during Late Eocene times initiated continental conditions which are
indicated by cave fillings with sandstone of the Hazeva Formation.
Pliocene Conglomerates of different provenance were deposited in
river beds flowing to the Arava Basin, forming the "Arava Conglomerate".

Structural analysis of the two main faults and their accompanying
structures shows that the Areif Fault is a dextral strike slip fault with
at least 250 m displacement, and the Mezad Neqarot Fault is a sinistral
strike slip fault with roughly 100 m displacement. The faulting occurred
in Neogene times along a Senonian zone of weakness, which was responsible
for the formation of the fold structures but has not been proved as an
exposed fault. Some of the Neogenic structures are magnification of the
Senonian ones, others are new structures.
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JOINTING IN LOWER EOCENE ROCKS OF THE NORTHERN NEGEV
Dov Bahat
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev
This is a preliminary report related to Measurements of fracture orientation in Eocene rocks in Israel, and it concerns joint sets which lack evidence of displacement
from the Lower Eocene (Mor formation) in the Northern Negev. Figure 1 is a summary of
joint strikes from 24 stations mostly from the Northern Negev (based on 780 measurements). Each s~uare in this station histogram is a mean direction' obtained in a station for a set distinctive from other sets by statistical as well as by layer, lithological and fracture criteria. Certain sets show layer and/or lithological preferences (thin or thick layer, soft chalks or silicified limestones, etc.). Fracture dimensions, fracture contacts, surface mineralization and plumose patterns are also
bein~ used as diagnostic features.
The present results point to the following implications.
1. There are two major groups of joints. One group generally trends NW and is approximately orthogonal to the fold axis in the Northern Negev (crossfold joints).
The second group generally trends NE, sub-parallel to the fold axis (strike joints).
Hence, there seems to be an affinity between joint orientation and regional folding,
and cross-fold joints sub-parallel horizontal Ol( ~ 328°).
2. Previous studies of paleo-strain (based on parameters like tectonic stylolites
and slickensides) on the other hand, have indicated that horizontal 01 trended H
to UmJ in Late-Cretaceous to Early Eocene (and ~'iocene) rocks in various areas including the Northern Negev (Letouzey and Tremolieres, 19W1; E.val and Reches, 1983).
Hence, directions of maximum horizontal compression and extension manifested by measure~ents of joints and paleo-strain r~r~meters do not coincide. They may represent
different stress conditions.
3. Rased on above criteria the cross-fold joints appear to be divided into t~ree sets
309° 328° and 344°. It is impossible to distinguish between sets 309° and 328°
in stations I, l~ and ?4. The direction of set 344° corresponds to the N~W compression relate:f by Eyal and Pechas (1983) to the Dead Sea Rift regime and to a transitional zone further .test, but not to the folded area (the Syrian Arc~, ~/here the
present MeasureMents were taken. A prominent strike joint set is 061 . Possible two
other secondary strike sets are 040 0 and 079°.
4. At least SOMe of the cross-fold joints (mean 323°) were fractured in the Eocene
(possibly in LO\ter Eocene). Such joints are expected to be the products of pore
pressure in unconsolidated chalks. The idea of early fracture is based on the observation that these joints are displaced by small faults which contain unfractured
chert. The chert j1resumably vias lithified in the fault still in the Eocene (Benjamini, 1979). Fractures which develo~ed following chert lithification are also fairly
cOl11f!1on.
5. Plumose marks indicative of NE extensile fracture are abundant on surfaces of
cross-fold joints. They appear also on strike joints, which imply conditions of NH
extension. Extension erisodes in the groups trending NE and tI~1 (Fig. 1) occurred
more than once (major post Lower Eocene strike joints are common in the Ein-Mor area~
6. It has'been repeatedly observed that various joint set combinations characterize
different stations, even in neighboring outcrops. This is partly manifested in Fig. 1
It implies that although main. set directions are dictated by regional stresses, local
conditions (structural, facial, etc.) influence the actual development of individual
sets.
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7. Rhomb shaped fractures are typical to many joints. These patterns have resulted
from extensile fracture interactions without shear offsets. Figure 2 shows an example of a series of adjacent rhomb shaped fractures (scale is 1 meter).

Figure 2.
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Figure 1. Mean azimuth for various joint sets in 24 stations.
Location coordinates on the Israeli grid: 1) 6585/4256; 2) 6530/4259;
3) 6420/4285; 4) 6719/4518; 5) 6675/4545; 6) 6630/4561; 7) 6672/4568;
8) 6670/4565; 9) 6682/4580; 10) 6620/4665; 11) 6655/4645; 12) 5680/
4615; 13) 6681/4605; 14) 6672/4749; 15) 6735/4600; 16) 6760/4709;
17) 6752/4711; 18) 6340/5092; 19) 6756/4742; 20) 6842/5089; 21) 6895/
5205; 22) 6705/4720; 23) 5700/4720; 24) 6 705/46 ~ 7.
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Mineralization of Uranium in Timna Formation, Timna Valley
Miryam Bar-Matthews - Geoloqical Survey of Israel, Jerusalem
The copper and manganese mineralization in the Timna Valley is mainly
concentrated in the Nekhustan and Mikhrot members of the Cambrian Timna
Formation. Research, as part of the "Uranium Exploration Project" showed
that a significant uranium anomaly associated with other metals (e.g. lead,
barium, zinc) also occurs in these members. The most orobable source for the
ploymetallic ores was the Precambrian massive and the original ore were
probably precipitated and concentrated in the early diagenetic stages in the
interstitial waters of the Cambrian sea sediments.
The uranium ore was deposited syngenetically with, and is concentrated
in manganese nodules and phosphates. There is no genetic relation between
the uranium and the copper mineralization. The manganese nodules contain
quartzo-feldspathic detritus (up to 50%) and have a laminar texture. The
laminae are composed of hollandite (Bal_2Mn2+Mn4+(OH)~) and pyrolusite (Mn 4+o 2).
The Uranium follow the laminar texture and is concent~ated in the pyrolusite
laminae. The uranium was absorbed on the pyrolusite surfaces, most probably
as an uranyl ion (U0 2)2+ which was reduced immediately to U4+. Later,
chemical
structural and mineralogical changes caused uranium to be leached
out of the nodules. The uranium was removed during the passage of a
mineralization front, consisting of solutions enriched in manganese, lead,
iron, barium and potassium from which the minerals hollandite, coronadite and
cryptomelane \iPb, Fe, Sa, K) Mn+2 Mn+4 (OH)~preciPitated.
Large pbosphate lenses are found in which the phosphate minerals (mostly
fluorapatite) occur as cement, matrix, oolites, ovalites and pellets. Uranium
is absorbed probably on the surfaces of apatites and also sits in the lattice
structure. The uranium is homogenously distributed in the phosphate and
follows the phosphate texture, however the uranium concentration decreases
(leached) as the degree of phosphate recrystallization increases.
The later events which resulted in the leaching uranium from the nodules
and the deposition of the secondary manganese minerals also included the
migration of silica and alumina in solution and the deposition of authigenic
quartz and feldspar, together with the deposition of copper silicate and
phosphate minerals from solutions enriched in copper, phosphate and silica.
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These minerals from the later events cut through all the Timna Formation.
In some places evidence for recent uranium migration and redeposition is
provided by comparison of fission and oltrack mappings. It is not clear
where uranium migrated to in the later event but dating of epigenetic events
might assist location of the trap.
Mineralization behaviour different from that occurring at the surface
should not be expected in the subsurface Timna Formation. It can be concluded
tha t there is no evi dence for a primary, subsurface, IJra ni urn ore. Urani urn
is presently enriched on the surface in north west and south west from Har
Mikhrot and it can be assumed that this enrichment will continue underground
in these areas.
The author would specifically like to thank Prof.
L. Grossman and Dr. 1.0. Hutcheon of the University
of Chicago for providing SEM facilities.
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THE DEVELOPMENT OF RHOMB-SHAPED GRABENS IN EASTERN SINAI
Y. Bartov and G. Steinitz
Geological survey of Israel, Jerusalem
Y. Eyal and M. Eyal
Dept. of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva
Y. Folkman
Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon
A detailed study was performed in the area between Neviot and Di-zahav in eastern
Sinai to test the various modesl of rhomb-shaped grabens. The area, within the
Precambrian crystalline basement, is located on the western margins of the Gulf of
Elat. It is characterized by many sinistral strike-slip faults of post early
Miocene age, along which a few rhomb-shaped depressions are developed.
Detailed geological mapping was conducted, using subvertical Precambri~l
lithological contacts as markers for the horizontal displacement, and the infra
Cambrian erosional peneplain as an indicator for vertical aisplacements. It was
found that the rhomb-shaped structures are connected with strike-slip movement, in
some cases smaller than the length of the depression, and that they are located
where the main fault changes its strike. In the Bir Zreir area and Uqda grabens
no evidence was found for faulting at the northern end of the depression, although
a tilted block toward the central part is observable. such faulting is expected
in the frame of the classical rhomb-shaped graben model. Furthermore, no
discrete Sedimentary section was found within the grabens, nor does the basement
exhibit any observable feature which can be ascribed as a "hole" or filling of
such. Gravimetric and magnetic surveys in some of the grabens revealed that the
basement exists everywhere within the graben at depths of up to 500 m beneath the
sedimentary cover. A reconstruction of the area, performed by displacing the
lithological markers to their original positions, resulted in only minor gaps and
overlaps along the main faults. These can be explained by existing local structures
such as normal faults, zones of fault breccias and minor folds.
It is concluded, in contrast to previous genetic models, that the internal part
of the grabens must be regarded as a rigid block within the strike-slip system,
albeit at a lower structural position. The results of this study put also
limiting conditions on possible geometric and genetic models of rhomb-shaped
grabens within the Dead Sea Rift Valley system.
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STRUCTURE AND EVOLUTION OF THE GULF OF ELAT
Zvi Ben-Avraham
Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University
and Israel Oceanographic and Limnological Research Ltd.
The Gulf of Elat (Aqaba) occupies the southern part of the Dead Sea rift. The rift
is considered to be a plate boundary of the transform type (sometimes leaky) which
connects the Red Sea where sea-floor spreading occurs, with the Zagros-Taurus zone
of continental collision. The deep water in the Gulf of Elat, up to 1850 meters,
provides a rare opportunity to examine in detail the process of continental rifting
by marine geophysical techniques. The bathymetry alone gives a great deal of information about fault pattern in this area. The fragmentation of the once continuous Arabian-African platform is a complicated process. It shapes the structure
of the Gulf which has developed through continuing tectonism, primarily consisting
of faulting.
Recent geophysical and geological studies of the Gulf of Elat including bathymetry,
bottom photographs, continuous seismic profiles, seismic refraction, gravity,
magnetics, heat flow and coring, provide a great deal of information about the
shallow and deep crustal structure of this important segment of the world rift
system. The shallow structure of the Gulf if dominated by three elongated en
echelon basins, which strike N20 0 - 25 0 E. Undulations in the floors of the basins
produce several distinct deeps. These basins are interpreted as pull-apart. The
new data from the Gulf suggest that classical models for the formation of these
structures should be modified. If turned out that only one of the longitudinal
faults of such depression is a strike slip fault while the other is predominantly
normal fault. The situation with the other two sides of the basin which are
supposed to be composed of normal faults may also not be simple. At least in one
case one such boundary is composed of a strike-slip fault while the other has no
significant fault.
Crustal models of the Gulf of Elat based on gravity data indicate that the basins
are rather shallow and do not affect the lower crust. The fill of the basins
extends to about 5 km below the sea floor in the northern and southern southern
basins and less in the central basin. The magnetic anomalies over the Gulf of
Elat probably reflect lithological elements in the basement. Most significant
magnetic anomalies extend from land into the sea. None of them, however, extend
from one coast to another across the Gulf. This supports the geological evidence
for a shear between the Arabia and Sinai plates. The magnetic field over the s
southern third of the Gulf is rather smooth and markedly different from that of the
other parts. It could indicate a thinner crust and different tectonic processes
in this region. Overall.it seems that within the Gulf of Elat occurs a transition
between crustal spreading that takes place in the Red Sea to a rifting without
spreading that takes place along the Dead Sea transform. Spreading activity propagates from south to north. The most active place is the central basin which is
being propagated northward into the shallow northern basin.
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MARINE GEOPHYSICAL SURVEY OF THE SOUTHERN LEBANESE CONTINENTAL MARGIN

Zvi Ben-Avraham* , John K. Hall ** ,Avihu Ginzburg *** and David Neev **
*Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University
and Israel Oceanographic and Limnological Research Ltd.
**Department of Marine Geology, Israel Geological Survey
***Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University
A marine geophysical survey, including continuous seismic profiles, bathymetric and
field measurements, has been carried out over the southern Lebanese continental
margin. The geophysical profiles were taken perpendicular to the coast, about 2-3
km apart, and parallel to the coast, about 8-9 km apart. Positioning of the vessel
was continuously carried out through the use of a Motorola miniranger navigation
system. When this system did not operate, navigation was done using radar and a
satellite navigation system. The continuous seismic profiles were obtained using
a 300 cu. in. Bolt Par airgun. They reach penetration of about 2 sec below sea
floor.
The southern Lebanese margin is cut by many submarine canyons. Some of the canyons
start almost from the coastline. Several fault systems have been mapped. The majc
ones are along the base of the continental slope and perpendicular to the coastline
In some instances it is possible to recognize strike-slip faults in the continuous
seismic profiles. Many of the canyons have probahly originated by the faulting
activity. Diapiric features exist along the fault zone at the base of the continer
tal slope and west of it. Several mid slope sedimentary basins have been mapped.
These are isolated basins which accumulated large amounts of sediments.
The magnetic field is quite smooth with a few large anomalies. The largest one is
located over the fault zone at the base of the continental slope. A magnetic
anomaly map of the area has been constructed. A comparison of this map with the
magnetic anomaly map off Israel show the existence of an elongated zone with sever.
north-northeastern trending isolated magnetic anomalies in the eastern Mediterran~
basin. Crustal models have been constructed over some of these magnetic anomalies
They are compared with similar data from other continental margins.
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LOWER CRETACEOUS BASALTIC PLUG IN THE TIMNA VALLEY
M. Beyth and A. Segev
Geological Survey of Israel
A small basaltic outcrop was discovered during detailed mapping of the Timna
Valley in a small wadi 1 km east of Har Mikhrot (Coord. 14968/91306). The rock
is black and unweathered forming a plug like intrusion in the light coloured
Mikhrot Member (top of the Timna Formation) close to the red sandstones of the
base of the Shehoret Formation.
The basalt is composed of olivine, augite and plagioclase with xenoliths of
gabbro and dolomite fill in the voids. The olivine is altered to yellow and
green minerals (serpentine and chlorite) with brown minerals forming veins.
The augite is characterized by zoning and hourglass texture. The plagioclase
is ~esine-labradorite. The texture is prophyritic.
The chemical analysis indicate that the basalt is an alkaline sodaic one.
0.77%

Si0 2

42.07%

CaO

11.25%

A1 20 3 -

12.10%

MgO

9.17%

MnO

0.48%

2.59%

K20
Na 20

1.33%

CO 2

4.30%

3.10%

L.O.I -

6.0%

Ti02
Fe 20 3 -

11.38%

P 20 S

Total -100.24%
The chemical and petrographic composition suggest a great similarity to the
alkali olivine basalts described from Makhtesh Ramon (D. Bonen, 1980).
Potassium-Argon dating of-two samples indicate an age of 90 ± 3.7 and
107 ± 3.6 million years respectively which is Lower Cretaceous, Albian.
A Lower Cretaceous magmatic phase is known from Israel and adjacent countries.
The southern basaltic outcrops described to date are from Makhtesh Ramon. The
discovery of the basaltic plug in the Timna Valley points to a broadening of
the distribution of these basalts - than formerly considered and adds new
information to the understanding of the magmatic activity in the area.
The detailed mapping is part of a co-project of the Geological Survey and
the Soreq Nuclear Center. The dating was carried out with the help of
G. Steinitz and C. Dalal and the chemical analysis by I. Gal.
References
Bonen, D., 1980. The Mesozoic basalts of Israel. Thesis submitted for
Ph.D., Hebrew University, Jerusalem (in Hebre~, English abstract). 158 p.

SCANDIUM-BEARING CARBONATES FROM THE TARR ALBfI1TE COMPLEX
SOUTHEAST SINAI

Ron Bogoch, Hannah Eldad and Yaacov Nathan
Geological Survey of Israel

The Tarr area in southeastern Sinai consists mainly of metamorphosed sedimentary and
pyroclastic

rocks in greenschist to lower amphibolite facies.

Within these metamorphic

rocks are two large and several small albitite bodies. Spatially associated with the albitites
are

vein-,

dyke-

and sill-like bodies of carbonates consisting mainly of dolomite and

breunnerite with relatively rare calcite.
Unusually high Sc-concentrations were found in these carbonates; Sc contents range
from 36 to 110 ppm in dolomite (7 samples), 35 to 117 ppm in breunnerite (6 samples)
and

60

to

154 ppm

in

calcite

(2

samples).

All samples were analysed by emission

spectrography and four of the samples were analysed again by N AA and ICP spectrometry.
Sc is known to be concentrated in the early stages of magma crystallization and to
be depleted in the later stages. Mineralogically, Sc is enriched in pyroxenes, amphiboles
and more irregularly in dark micas, and has low concentrations in olivines; it is practically
absent

in

feldspars

and quartz.

Limestones

are

among

the

rocks

with the lowest

Sc-contents (-I ppm and less).
Sc is a typically dispersed element. There is a discussion in the literature whether Sc
replaces

(Mg,

Fe 2 +)

or

six-coordination) of 2.10
in

geometric

terms,

(Fe 3 -t,AI).

A

Comparing the average value for Sc-O distance (in

with the Mg-O distance in carbonates of 2.095

A,

shows that

the Sc-Mg substitution in carbonates is acceptable. Therefore we

consider the scandium to be part of the carbonate lattice. This is the first report of high
Sc-bearing carbonates.
The anomalously high Sc-concentrations point to an origin from a mantle source thus
supporting an earlier suggestion that the Tarr albitite complex is related to an ophiolite.
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DIRECTIONAL WAVE MEASUREMENT AT HAIFA, ISRAEL, AND
SEDIMENT TRANSPORT ALONG THE NILE LITTORAL CELL
Zev Carmel l , Douglas L. Inman 2 and Abraham Golik l

~Israel National Institute of Oceanography, Haifa.
Shore Processes Laboratory, Scripps Institution
of Oceanography.
Results of three years of directional wave measurement at the Eastern Mediterranean
coast of Haifa, Israel, are presented. The wave height and energy flux distributions
reveal a high energy coast with a bimodal annual cycle.
The rate of wave-induced longshore sediment transport is estimated from the directional energy-flux distributions. It describes an annual cycle with a maximum northward transport of 75 ± 14 x 10 3 m3/month in mid-winter and a southward transport of
26 ± 5 x 10 3 m3/month in summer. The net annual transport is northward and computed
at 110 ± 100 x 10 3 m3/yr.
We show that a wave-induced transport is sufficient in explaining the apparent transport of sediments in the Nile littoral cell, from the Nile Delta source to the Haifa
Bay sink.
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INTRAFORMATIONAL FOLDS IN THE BINA FORMATION.
BAQA ALGBARBIA AREA (WESTERN SHOMRDN)

A. Deke1. A. Livnat and A. Flexer
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences. Tel-Aviv University
The Bina Formation. which outcrops in the western slopes of the Shomron. consists
mostly of limestone and its thickness ranges between 20 and 100 meters. Two major
facies are discernible: limestone and marl facies in the west. and bioclastic
limestone facies in the east (Fig. 1). The limestone-marl facies consists of three
members (bottom first):
1.

Medium-grained bioclastic limestone

2.

Marl

3.

Pe1itomorphic limestone

The bioclastic facies consists of the following three members (bottom first):
1.
2.
3.

Dolomite limestone
Coarse-grained biostromal, bioclastic limestone (forming cliffs)
Pe1itomorphic limestone

The bioclastic facies is probably indicative of a Turonian high. The present outcrop of this facies corresponds to a structural saddle which lies between the
Nab1us Syncline in the east and the Baqa Algharbia Syncline in the west.
The occurrence in the saddle of several oval1y shaped disconformab1e relicts of
Upper-Santonian to Campanian age suggests that the cited structural high persisted
into the late Turonian to early Senonian time (Fig. 2).
Four systematic intraformational folds were measured in the two lower members of
the limestone and marl facies. Their axes trend approximately N40~, their wave
lengths vary between 80-120 meters and their amplitude amounts to about 20 meters.
The folds are asymmetrical, with a steeper (14 0 on the average) NE flank and a
moderate (6 0 on the average) SW flank.
The following mechanisms can be suggested to explain the folding:
1.
2.
3.
4.

Synsedimentary disturbances due to soft-sediment sliding, induced by tectonic
stress and/or earthquakes.
Differential compaction around reefs
"Late", post solidification tectonism
Collapse into kart related cavities.

There are no discrete biohermal structures underlying the folds which could account
for mechanism 2. Late tectonism would have conceivably affected overlying as well
as underlying strata (mechanism 3). There is also no evidence for association of
folds with solution related phenomena (mechanism 4). Therefore mechanism I seems
preferable.

15

1595/2024
A.

r .';1[ I

ill f.r;!!JlN

-w-

-E-

Senonian
Chalk
P~litoll1orphic

~:arl

Bioclastic 1st.

B.

INTR.l\FORHATIONAL FOLDING I!j THE BitlA FORMATION

Fig. 1

16

ILO

16u

211)-+_ _ _ _ _ ___!-~+_---__!---~::_-__!-- 210

,.

~

•

BflQfI i.L 'Wiiil,

.. ..
) ..
~

:.J'

•

~
\

:: ,j--4---------.4---L---1---+---------,{---4--- ;: JO
Ll"tSrO::E ,. r:: :L

/

FJl~IES

/'
/

'/B'IOCLASTl
FACIES

/
19:J·_-lL-_ _ _ _ _ _+----,,.,....J.:...-._ _ _+--I-_ _ _ _ _+-_ _ 190

!cG,'_~------~------~------~---ltiC
LI)

ri~.

1/0

leU

2.

FACIES

D[VLLopr!i·~rrS

or THE (;UiP. n4.

Ji,J

~N[;

LOCATIONS OF

uriCOllFOP!·If..ULE SlflO::!f,!i OUTCROPS (P.A.LEOKP.RST).
S"lALL

cr:~CLES

p.s RELATED TO STIlLCTU:(AL AXES.

17
APPLICATION OF ENGINEERING ROCK CLASSIFICATION SYSTEM
FOR TilliNELING, TO COMMON .ISRAELI ROCKS
S.A. Denekamp, Y. Tsur-Lavie and A. Rozen
The effectiveness of three leading engineering rock classification systems is discussed considering mechanical and structural
characteristics of cammon Israeli carbonate rocks and limited
local tunneling experience.
The classification systems are the Q-system of Barton Lien an~
Lunde t 1), The CSIR system of Bieniawski' (2) and t.'1e RSR system
of Wickham, 'I'iedeman and Skinner \ 3). Comparison betwean the
systems \iaS based on their abili ty to express 'factors wnicl1
determine rock mass stability more or less independently:
1. Intact rock strength.
2. Size of individual rock blocks.
3. Hec!lanical cilaracteristics of joints. 4. Orientation of
joints. 5. Presence of larger scale tectonic disturbances
such as shear zones and faults. 'I'hese factors are reflected
by the parameters used in t:le various classification system
ad snown in fig. 1.
TIle results of the cor-parison may be summed up as follO\';s:
'l'he Q-system seems superior in its expression of rock strengt~l
and of joint characteristics. Its rating criteria are also more
detailed than those of other systems, fit a wide range of rock
mass conai tions and secr.l to !Je \lell adapted to tile characteristical properties of car~ollate rocks. 'l'he use of RQD/Jn as an
!:x;;~rossion of i>lock size aI'pears however to be ineffective and
the influence of joint orientation is unr~presented.
The CSIR sy:-::teI'l effecti"ely ex~resses blocksize by R,1D and joint
spacin.g. It also accounts for joint orientation, a consideral>le
advantage in L~aded carbonate rocks. 'l'he system however lacks
a logical expression of rock strength, does not account for such
larger 3cale features as she~r zones and minor faults and lackd
detailed rating criteria.
T!le RSr: system I s most in.portant attribute is its use of "geological structure" as a parar.1eter representing the desree
of overall tectonic disturLance of the rockmass and hence t.~e
probaLili ty of occurance of shears and n,inor faul ts v;hic~l are
fre'li..iently undetectable in Lore,loles and outcror-s. In nost
other resrect::l the syste;,'. lacks t:1E: aC::vantages of the other .3ystems.
(1)

(2)

(3)

Barton,!';., Lien, R ane:: Lunde, J. Engineering classification
of rock iLiasses for ,the cJ.esign of tunnel &ul?port. i~ock
ilecahnic:;, vel. 6, no. 4, 1974, ':->p. 18;7-236.
Bienia\'lski, <;. T. :C!1.ginecring cla3sifications of jointed rock
liiazsas. Trans.~. l\fr. Instn. eiv. Engr.s. vol. 15, no. 12,
1~73, pro 33j-344.
v:ickham, c. E., 'Iiedemann, ll. P.. and Skinner, E. P. Ground
~ui?port preaiction mouel (P.~;!{
concept). Prec. i3t Hapi ....
Tran3it and Tuanellin~, Conference, ;.U'E, ,'~ew York, 1)72,
pp. 43-64.
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DIAGENESIS OF OOLITES FROM THE MARGINS OF LAKE LISAN
1)

Y. Druckman

.

, M. Magar1tz

2)

1)

and A. Sneh

1)Ge010gical Survey of Israel, Jerusalem
2)Weitzman Institute, Rehovot
Oolitic lenses interlayered with polymict conglomerates are found at the
southwestern margins of the Late Pleistocene Lisan Lake. Lakewards, these
lenses are interlayered with sandstones, thinly bedded marls and laminated
aragonite deposits. The ooids vary in size from 0.2 to 0.6 mm. The oolitic
cortex consists of aragonite rods 1-2 p long and a fraction of micron wide
tangentially oriented. The nuclei of the ooids consists of aragonite chips,
quartz and feldspar grains and limestone fragments. The aragonitic ooids are
very poorly cemented.
Along the margins of the lake, a well cemented oomoldic rock is present,
in which the ooids are partly or entirely leached. Where the ooids are partly
leached, the remnants consist of a mosaic of calcite crystals, a few microns
in diameter. The oomolds are cemented by isopachous blades and equant crystals
of calcite. The transition from the marginal well cemented leached ooids to
friable aragonitic ooids takes place over a few hundred meters. The oxygen
~d carbon isotope composition of aragonitic ooids ranges from +0.9 to +2.4
018 0 and +0.1 to +1.5 013C, whereas the composition of the calcitic cements
ranges from -2.9 to -5.5 0 18 0 and from -1.4 to -4.1 013 C•
The radiogenic carbon age of an aragonitic ooid sample is 23,100 ± 380
years (sample from coordinates 1775/0289) and that of calcitic cements is
19,800 ± 230 years (sample from coordinates 1764/0273).
Based on the above noted data, it is concluded that the leaching and
cementation of the aragonitic ooids took place in an active phreatic freshwater
environment prevailing adjacent to the lake's shoreline. The process of leaching
and cementation was of short duration, i.e., some 3,000 years. The shrinking
of Lake Lisan was not followed by a lakeward migration of the freshwater
aquifer. Both, the contraction of the lake and disappearance of the freshwater
aquifer, are probably the result of climatic changes.
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THE DISTRIBUTION OF LIVING DIATOM ASSEMBLAGES IN SOME SALINE WATER BODIES OF
SINAI - PALEOECOLOGICAL IMPLICATIONS FOR THE DIATOMIFEROUS LAYERS OF THE
PLEISTOCENE LISAN MARLS
Aline Ehrlich
Geological Survey of Israel, Jerusalem
Diatoms preserved in sediments are often used for paleoecological
interpretation based on their present distribution in various aquatic
environments. Although numerous studies have deale with liviug diatoms
of marine, brackish and fresh waters, only little is known on their
occurrence in highly saline environments. Several saline water bodies
of the Sinai Peninsula, e.g., Bardawil Lagoon and the Solar Lake, have
been investigated during the last years for their microflora (Cohen, 1971;
Ehrlich, 1975, 1978). In the Solar Lake, living diatoms were found at
salinities up to 150%0, and this value was considered to be the highest
at which diatoms can thrive. Accordingly, it was assumed that the diatomiferous layers of the Pleistocene Lisan Formation in the Jordan Rift Valley,
were deposited in ancient Lake Lisan at salinities which did not exceed
150%0 (Begin et al., 1974).
Recently, living diatoms along with dominant Cyanobacteria have been
recorded in up to 200%0 S in the benthic mats of Sal;Lba Gavish (Sabkha
Nabeq), southern Sinai, where salinities range from about 50 to 330%0 S.
The distribution of the different assemblages was found to be a function
of the salinity level. At the highest level (about 150-200%0 S), the diatom
assemblages were composed of small number of taxa, mostly euryhaline and
also occurring in the studied sabkha at lower salinities and elsewhere in
brackish waters. On the other hand, one species Nitzschia lembiformis Meister,
was found to be restricted to the high salinities only. Such a restricted
distribution is noteworthy since it is usually assumed that no category
of diatoms thrive exclusively in h~~ersaline'waters. Nitzschia lembiformis
has not yet been recorded in other living assemblages, elsewhere. As a
fossil, however, it is common in some diatomiferous layers of the Lisan
marls, especially in the N. lembiformis ecozone (Begin et al., 1974).
As a whole, there is a striking resemblance between the diatom
assemblages of the algal mats of Sabkha Gavish and those preserved in some
layers of the Lisan Formation. Although S. Gavish is fed by marine water
seepages and the Pleistocene Lisan Lake was an endoreic inland lake, this
resemblance may possibly shed some new light on the environmental conditions
at which the diatoms happened to thrive in Lake Lisan. Further detailed
investigations are still required.
REFERENCES
BEGIN, Z.B., EHRLICH, A. and NATHAN, Y.1974. Lake Lisan, the Pleistocene
precursor of the Dead Sea. Isr. Geol. Surv. Bull. 63:30 pp.
COHEN, Y.1971. Studies on the microflora of the Solar Lake.M.Sc. Thesis,
The Hebrew University of Jerusalem:73 pp. (in Hebrew, English abstract).
EHRLICH, A.1975. The diatoms from the surface sediments of the Bardawil
Lagoon (N.Sinai). Nova Hedwigia, Beih. 53:253-277.
EHRLICH, A.1978.The diatoms of the hyperhaline Solar Lake (NE Sinai). Isr.
J. Botany, 27:1-13.
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TECTONIC - SEDEMENTOLOGIC UNDERWATER SURVEY OF THE
SHALLOW MARGINS OF THE GULF OF EILAT
Jonathan Erez, Zeev Reches and Zvi Garfunkel
Marine LaboratoDY, Eilat and the Dept. of Geology
The Hebrew University
Underwater research using the mini submersible "GEO" and the
R/V "ARNONA" included surveys in Of ira and Eilat. In the
Of ira regdon we performed 4 dives to a depth of 210m and several bathymetric profiles (Shar.m el Sheik and Ras urn Sid).
In Eilat we performed a bathymetrical survey of the Israeli
coast to a depth of 300m. Submersible dives in selected spots
were made down to a depth of 200m. The following are some
preliminary observations based on these surveys:
Ancient terraces: Terraces were often found at the
following depths: 75-90m (terrace
Fig. 1), l25-lhOm
(terrace B, Fig. 1) and 220-250m (terrace C, Fig. 1). Dives
at the upper two terraces in Of ira and Eilat show that they
are formed by massive rocks covered by a thick biogenic crust.
In terrace B we found signs of canyon formation (areal or
submarine?). It is possible that terrace B represents the
last glacial sea level (18,000 y. ago) and terrace A was
formed during the long stable period before the last glacial.
In Eilat terrace B is built from a vertical cliff of 3-5m,
often containing caves and overhangs. Below the cliff that
was probably the main shallow reef at that time, there is
a sandy slope below which there are reef knolls down to ~ 150m.
This profile is very similar to the recent profile in the
Nature Reserve and Ras Burka. The lowest 'terrace (C) is
below diving capability.
Faults: Suspected faults were found in Eilat (marked F
in Fig. 1), more detailed dives are underway to determine
their nature. In Of ira we found several joints in two systems that break the fossil reefs.
Submarine Canyons: are common in Ofira where they seem
to be continuous with the small bays (Marsas). In Eilat we
found 2-3 tributaries of the old drainage system of the
Arava Valley (Fig. 2).
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Coalification ranks of sedimentary organic materials in lohar and luk Tamrur: a preliminary discussion of the implication for the thermal histoty of the region by the
use of Lopatin's method.
S. Feinstein. H. J. Kisch and R. Shagam
Dept. of Geology and Mineralogy. Ben-Gurion University of the Negev.
Coalification of the organic matter in the sedimentary section of the uplifted block
of Zohar and luk Tamrur as obtained by vitrinite-reflectance measurements (S Ro) represents relatively low ranks (> 1S Ro). The vertical coalification profile (Ro/~)
recorded is discontinuous and characterized by a change in gradient with depth: 1)
in the upper part of the section (E. Cretaceous-U. Triassic). ranks of < 0.5~ Ro and
a low gradient of 0.12-0.15 AS Ro. and 2) in the lower part (Triassic.Pemia:n). ,ranks
of 0.5 to 0.85-1~ Ro with a higher gradient of 0.27-0.29 AS Ro/km.
In this study. an attempt is made to define the change of the thermal regime during
geologic time - (ATo/km)t under which the measured coalification profile evolved.
this is done through: 1) reconstruction of the burial history by construction of
burial curves using stratigraphic information. and 2) calculations of time temperature index (TTl-Lopatin method).
The burial curve constructed for the investigated section is characterized by two
major stages: the first. until the Late Turonian-dynamic evolution with three cycles
of subsidence. separated by unconformities. and su~sequently weaker vertical movements with relatively small contribution to the burial depth.
TTl calculations made in combination with the given burial curve reveal that the coalification profile in the upper part of the section evolved under a low geothermal
gradient of < 20oC/km - similar to that recorded at present by BHT measurements. However. in the deep part of the section the TTl values calculated on the assumption of
a gradient of 20oC/km are markedly lower than the measured Ro values, suggesting that
the coalification in this part took place. at least in part, under a higher thermal
gradient.
In the light of the above it is possible to define two major.constraints to a hy~thet
ical model of (ATo/km)t that might be considered: a) evolution of the coalification
in the investigated section under two different consecutive thermal regimes - the
first at a higher and the following at a lower gradient. and b) the TTl calculated
on the basis of the model has to correspond with the Ro measured in the section.
One scheme for the evolution of (ATo/km)t which satisfies these requirements is provided by a two-stage model which assumes: a) first an average gradient of 30oC/km,
and subsequently b) a stage with an average gradient of 20oC/km. the transition be-·
tween the two having taken place at approximately 80 Ha. Calculated TTl values derived from this model show good fit with the measured Ro in both parts of the section.
In spite of the good fit obtained from this model and the indications for a change
in thermal regime approximately 80 Ma from other studies (in progress) it is important to note that this is a schematic framework only. It may be too speculative to
try at this Stage to specify the actual (ATo/km)t function represented by the two
"average" ATo/km values. Anyhow. the choice of such functions is restricted to those
that satisfy the defined basic constraints.
As to the geologic history of the region, the proposed framework indicates that the
period of more rapid subsidence and sediment accumulation during the Mesozoic until
the Senonian. was associated with a thermal regime of approximately 30oC/km in average. It seems reasonable to connect the cooling to a low average level of ~ 20oC/km
wit~ t~e regional change to a predominantly compressional structural regime (i.e. the
beql~nlnQ of.the formation of the Syrian Arc). This basically low thermal regime is
conslstent wlth the recorded BHT and seems to be representative since the Senonian to
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the present.
The proposed model provides a framework for a reconstruction of the evolution of
the "oil generation zone" in the section with time and depth and an estimate as to
the stage of geologic evolution at which potential oil source rocks reached the generation zone.

We would like to acknowledge the USA-Israel Binational Science Foundation and the
Oil Exploration (Investment) LTD. for their grants and the permission to publish
this study.
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MAPS, SECTION AND REPORTS (KURNUB GROUP)
A SAMPLE FROM COMPUTERIZED DATA BANK ("ATLAS" PROJECT)
A. Flexer * , D. Gill ** ,A. Livnat * , A. Toister * , N. Shafran * and A. Yelin-Dror *
*Department of Geophysics, Tel-Aviv University
**Geological Survey, Jerusalem
The computerized data bank of oil wells, deep water boreholes and selected surface
sections includes 500 points approximately. The system, prepared for Oil Exploration (Investments) Ltd., allows a prompt retrieval of maps, reports and crosssections. The following map sereis of Kurnub Group illustrates only a small
available option. A sample of contour map (iso1ith), structural base map, paleogeologic maps ("bird' s eye" and "worm's eye") and lithofacies maps using two modes
of subdivision of the lithic space (Krumbein and Sloss's triangle and a pure
"mathematical" triangle) .The maps are accompanied by partial reports.
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THE STRUCTURE OF THE CONTINENTAL SLOPE
AND

~HE

DEEP BASIN OFF

ISRAEL

Y. Folkman and A. Klang
The Institute for Petroleum Research and Geophysics, Holon.
A seismic survey recently shot using modern multichannel system has
covered the continental slope and the deep basin offshore
Israel.
The seismic record sections processed with advanced software package
enable, for the first time, investigations of the structure and stratigraphy to depths of up to 9 kms. below sea level.
The resultant structural pattern consists of four main tectonic phases
of faulting and foldings as follows:
a. An old phase, of probably early Mesozoic age, exhibited by a pattern
of tilted blocks which probably constitute the extension of the Mt.
Carmel structure.
b.

A phase of early Cretaceous or older phase exhibited by a regional
unconformity, local folds and faulting. The north eastern boundary
faults of the extension of the Mt. Carmel structure belong to this
phase.

c.

Phases of late Cretaceous to Tertiary ages, exhibited by faulting,
folding and a regional westwards tilt. A large anticline located
off the western Galilee and southern Lebanon which is firstly
reported here, is related to these phases.

d.

Younger phases related to the formation of the depositional basin of
the evaporitic sequence and the Plio-Pleistocene basin, and also
to the uplift of the Carmel structure in the eastern portion of
the area.
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STRIKE - SLIP FA ULTING AND FORCED FOLDING
JUDEAN DESERT - JUDEAN MOUNrAINS.
A. GHat
Geological Survey of Israel, Jerusalem
Contemporaneous, activity of the central Negev structures with the transform up to
post - Hazeva time is known (Garfunkel, 1982), as well as post - Miocene rejuvenation of
the western flexure on the southern part of the Judean Mountains (GHat, 1977). In the courSE
of detaHed geological m~pping.of the southern Judean Mountains (Eshtemoa Sheet, 1 :50,000
scale, GHat, 1977), and Judean Desert (Har !!e~ron Sheet, 1:50,000 scale, GHat, 1983); Th
'En Boqeq - Me!,ada area, 1:20,000 scale, GHat and Agnon, 1981), better understanding of
local tectonics was achieved, and an evidence of large scale Pliocene - Pleistocene strike slip movements were collected (Fig. 1).
Among the most prominent complex fault structures are the Canaim valley longitudinal
wrench zone (GHat and Honigstein, 1981), more than 100 km. long, which developed a systen
of large brunch faults striking close to 330 0 and crossing all the Judean Desert and part of
the Judean Mountains block. This zone is a part of the conjugate set, which includes long
slice-type blocks, brocken latitudinaly with wide transverse fracture zones developed in the
margins of secondary blocks (GUat, 1982). Faults are very rich in their morphological
expressions: sometimes they are normal, with vertical displacements up to 0.3 km., and
sinistral offsets of 0.1 - 1.3 km., sometimes they change their throw direction; they form
V-synclines; flexing is common as a result of oblique pressure of contiguous blocks.
Sinistral or dextral movements direction on single faults depends on stick-slip behavior of
faults active in different times.
It is understood, that most of the structures in the Judean Mountains - Judean Desert
area were formed not by regular compressional folding, but by block movements in the
basement (by strike-slip movements or by forced folding, see Stearns, 1978), limited by
large fundamental faults often of reverse appearance in the depth.
A closer look on the cross-sections shell reveals three basic forms of blocks relations
on the fundamental faults (Fig. 2, a. b. c.). Among them only one (a) is in accordance with
traditional reverse fault appearance; both the others can be formed in one stage only by
strike-slip.
One of these types, - up-throwu block opposing flexure (Fig, 2, b), - is very
common in the Judean Desert (GHat, 1983), but found also on the western flexure of the
Judean Mountains mega-block (Gilat, 1977, section III); another one, - V-syncline (Fig. 2, (
well developed in the Judean Desert, appears also on the major Luzifar - Mizpe Shalem
shear zone, on which slicken sides close to horizontal were found on the road construction
site (Luzifar area).
These brought our attention to some older compressional structures developed in the
area, which are parts of the Syrian Arc, active since Senonian times (Bartov, 1974;
Steinitz, 1974; Garfunkel, 1982; GUat and Honigstein, 1981). Analysis of the sateUte imagl
(NASA ERTS Photo No. E-1144-07430-702) shows two lineaments of 340 - 3500 strike,
crossing western Hebron Anticline and dextrally offsetting it's western flexure near Beit
Mirsin site. Parts of these lineaments can be seen on the 1:50,000 scale structural map
(GHat, 1977) as normal faults, and the corridor, formed by them, is crossed by numerous
faults of latitudal strike. During field trips, checking these lines and western flexure south
of Beit Mirsin, epigenetic dolomitization was recorded in the usually limestone rock sequenl
of the Bin'a Formation. Such dolomitization usually follows the 330 0 - 00 Pliocene shearing
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(GUat and Agnon, 1981; GUat, 1983).
Model of the Plio - Pleistocene structural development of the Judean Mountains Judean Desert area (Fig. 1) was constructed as a result of this mapping. According to it,
the post-Miocene movements in the area were dominantly of strike-slip type. The question
now under discussion is: which type of the movement, forced folding or strike-slip was
dominant during the post-Turonian - pre-Pliocene stages of the Syrian Arc construction.
It's mainly wrench fault style of structural deformation, in particular en echelon folds,
together with at least one done structure (Mt. Holed) formed in Senonian time (GHat and
Honigstein, 1981), simultaneous development of both extensional and compressional
tectonics within the same tectonic belt, are, according to modern theory (Reading, 1980),
tectonic features typical for the strike-sUp fault system. This conception of tra~ressional
strike-slip system in the Levantine Basin, which was first suggested by D. Neev and
J. Hall (1980, 1982), can also better explain, than the traditional NW-SE regional stress
conception, the structional propagation and the reorientation of the local stress axes,
observed on older struct,pres (not necessary in or near the Dead Sea area). A good sample
of the last one is an old flexure to the East of Bet Shemesh, deformed by the pre-Paleocene
flexure West of Hebron (Structural Map of the Bet Guvrin Sheet, 1:50,000 scale, Hirsch,
1983). The same type of flexure deformation can be seen in the 'Emeq Ayyalon to the North
of SOO 'ar HaGay. In both cases sense of movements has to be dextral, - on the background
of general counter-clock-wise movement of all the blocks in the region.
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a. Section of the reverse fault.

b.

b. Section of the strike· slip fault
(Rised-up block opposing flexure).

c.

c. Section of the strike . slip fault
(V -syncline).
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~IORPHOMETRIC

INDICATION

OF NW-SE STRIKE SLIP IN NORTHERN NEGEV

Solomon Golts
Oil Exploration (Investments) Ltd.

Generally a SW-NE isobasite direction prevails in all the onshore area
of Israel. A change to the NW-SE was observed in the Beer Sheva valley. In
this direction the horizontal displacement of isobasites reaches up to 10 km
for the 300m isobasite and 18-23 (!) km for the 400m isobasite (Figure 1). A
sharp break in the isobasite direction to the northeast of Beer Sheva probabl
indicates a horizontal sinistral displacement (strike-slip). The isobasite
form shows the uplifting of the northeastern block in comparison with the are
to the south of it.
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The Lower Jurassic Sedimentation - Israel
P.

GROSS~IAN,

Oil Exploration (Investments) Ltd., Tel Avi v

In spite of the known general thinning of sediments from West to East in
Israel, we found that the Lower Jurassic shows another tendency.
By analysing Lower Jurassic sequences in bore holes and interpretation of
seismic lines we found that at the end of the Triassic, there probably began a
tectonic phase, which was characterised by the movement of

h~E-SSW

striking

blocks of horst-graben character. This movement was syngenetic and caused
therefore, a big difference in thickness of the Lower Jurassic sediments
between areas situated above the horsts and the grabens. These tectonic
movements were active up to the end of the Daya Formation (Bajocian). We can
today delineate at least 3 such horsts. They are (from West to East):

1.

Shezaf-Gerar

2.

Sherif-Avdat

3.

Zuk Tamrur

Wells like Qeren I, Kurnub I, Ramallah 1 and Ramon 1 are situated in the old
grabens and therefore, these Lower Jurassic sequences are much thicker than in
the wells of Shezaf 1, Sherif 1, Zuk Tamrur 1 and others, which are situated
on the old horsts.
These old dislocations can also be found on many seismic lines, and therefore,
we suppose that they will be developed to the East and West of the described
territory. We also think that these structures could be followed further to
the North, where the structure of Pleshet could be an extension of the
Shezaf-Gerar horst and the Rosh Ha'ayian high could be the continuation of the
Sherif-Avdat horst. Also the Ramallah graben could then belong to the
Ramon-Kurnub depression.
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THE MINERALOGY AND CHEMISTRY OF THE COAL ASH GENERATED BY TH;
HADERA M.D. POWER STATION

S. Grossman, Dr. Y. Nathan, Dr. L Brenner; Geological Survey of Israel
Dr. E. Sotchkover; The Electric Company of Israel
Dr. A. Mathews, Hebrew University of Jerusalem

The mineralogy and chemistry of the coal ash generated by the Hadera
M. D. power station was analyzed. Most of the emphasis for this work was
placed on fly ash, since it accounts for 80% of the ash. At the same time
the inorganic fraction of the various coals was also examined. The Hadera
power station has until now used coals from England, Australia and South
Africa.
The ash can be divided into three phases:
1) A glass phase (mostly silica in composition).
2) A mullite phase, that also contains some quartz.
3) An oxide phase, comprised mostly of hematite and spinel.
Some of the coal contains small amounts of calcite and as a result, free
lime was found in the ash generated by combustion. Calcium-silicates were
expected but not detected, however equilibrium was not attained and so free
lime persisted. Some calcium-silicates may be present, but due to their poor
crystallinity they went unnoticed.
In addition to inorganic material, 4-10% unburnt carbon was also detected
in the ash. This amount depended upon the following factors: type of coal
(e.g., rank of the coal), grain size and combustion conditions.{e.g., exposure
time, amount of oxygen present).
Partial leaching was employed in order to separate and thereby
characterize the different phases. HCL (1 :1) was used to dissolve the oxide
phase, while dilute HF removed the glass phase. On the average, the glass
phase accounted for 70% of the ash , while the mullite and oxide phases
comprise 20% and 10% of the ash respectively. The mineralogy and chemical
data collected during the course of this study make it possible to conclude that:
1) The ash has pozzolanic properties (this property is connected to the
amount of glass phase present). Hence the ash is suitable for use as an active
additive during the making of concrete (on condition that the percentage of
unburnt carbon is kept low). This represents a saving of Portland cement.
2) The amount of toxic elements found in the ash studied is similar to
the amount found in ashes generated from brown coals in other parts of the
world. It must be kept in mind that the oxide phase is the most easily
dissolved phase and therefore it represents the greatest environmental danger.
This phase comprises a small amount of the total ash and therefore the threat
posed by leaching of the oxide phase is minimal.
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HE HERCYNIAN GEANTICLINE OF HELEZ AND THE LATE PALAEOZOIC
HISTORY Q[ THE LEVANT
Gdalianu Gvirtzman
and
Tuvla Weissbrod
Geological Surve~ of Israel. Jerusalem
The presence of a large structure of Late Palaeozoic
ge has been deduced
from the analysis of Palaeozoic
olumnar sections from the ~evant countries <Israel. Jordan.
gypt.
Saudi Arabia and Syria>'
This structure. which was
plifted and truncated in two phases. pre-Carboniferous and
re-Permian.
is here termeo the Geanticline of Helez and is
elated to the Hercynian movements.
Permian to Triassic
ediments overlie the Precambrian basement at its crest.
hereas on the flanks of tne structure Palaeozoic sediments.
ambrian to Carboniferous in age.
wedge out gradually
owards the culmination.
Similar Hercynian geanticlines are
nown from the Hazro-Sinqar areas near the Syrian-Turkish
order.
from
EnnediAl
Awaynat
near
the
ibyan-Egyptian-Sudanese oorder.
as well as elsewhere in
orth Africa.
The culmination of the structure. some :;00 km
n diameter. extends over d large area of Israel. Sinai and
ordan.
The flanks
of
the
geanticline.
originally
ome-shaped.
could be identified only in three directions.
he missing northwestern flank.
dipping
towards
the
outheastern corner of tne Mediterranean Sea. was probably
emoved during rifting and spreading from Late Triassic
to
ate Cretaceous times and may
be located today in the
ntalya area or elsewhere 1n Turkey.
Its original
location
s today occupied by the Mesozoic basaltic ocean-floor of
~e Neo-Tethys. which is assumed to underlie
the Levantine
asin of the Mediterranean
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NEOGENE LEFT LATERAL §H~AR SYSTEM ACRO§S ~ NORTHERN
COASTAL e.bAlli QE. ISRAEL AND !!§. RELATION
!HE. TECTONIC
EVOLUTION QE. TH~ EASTERN MEDITERRANEAN

m

Gedaliahu Gvirtzmantl) and Alexander Klang(2)
(1) Geological Surve~ of Israel. Jerusalem
(2) Institute for Petroleum Research and Geoph~sics. Holon
The northern Coastal t'lain of Israel. in the Sharon and
the Carmel regions. is aeformed by a transversal faults
s~stem trending in the E-W ~nd
the NW-SE direction.
The
'aults extend from the Shomeron foothills in the east to the
edge of the continental shelf in the west.
Some of the
.aults
are
sinistral
strike-slips.
whose
lateral
displacement was deduced from the amount of dislocation of a
N-S fossil narrow and elongated belt.
shown in seismic
profiles.
This belt about ;'!-4 km in. width.
represents the
transition from the eastern ~latform to the western slope of
the fossil margin of the Arabian Craton during Jurassic an~
Cretaceous times.
This beLt designated as the "edge of the
platform". shows lateral dls~lacements ranging from 2 to 10
km along the transversal faults.
The faults cluster in
shear zones of the Qishon. Shefe~a. Or-'Aqiva. Alexander and
Yarqon.
By
reconstruc~lng
displaced blocks in their
original position prior to cne motion. it was deduced that
the blocks o. the Carmel aLso underwent clockwise rotation
up to 5 and 8 degrees.
The sinistral motion. postdating the
Ziqlag Formation and predating the Yafo Formation. took
place during Middle and Lace Miocene.
some 10-12 to 7-5
million ~ears ago.
A slow motion before ~nd after this time
is not excluded.
The mechanlsm of the deformation is not
related to the major mQ~10n of the sinistral Dead Sea
Transform. since the strike-slip faults could not be traced
across the Shomeron Moun~ains towards the Rift Valley. and
the~ probably die-out eastwards.
It is assumed that the
fracturing and the rotation in the Coastal Plain is a result
of yet unknown apparent N-S dextral strike-slip shear zone
in the Levantine Basin co the west. along a line which
borders the Sinai sub-pla~e.
The Pelusium-belt or the
northern extention o' tne Gulf of Suez. could account for
this function.
in
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FACIES CHANGES IN THE JUDEA GROUP IN KEFAR SAVA AREA
Nurit Hildebrand-Mittlefehldt.
Institute for Petroleum Research and Geophysics
Holon
The upper-central part of the Judea Group undergoes rapid facies
changes in the Kefar Sha'ul-Weradim-Bi'na Formations in the Kefar Sava
quadrangle. At the extreme, what is stratigaphically correlated with
the upper member of the Kefar Sha'ul Formation, Weradim Formation and
the lower member of the Bi'na Formation, is exposed as a continuous
sequence of rocks inseparable into formations. This sequence consists
mainly of well bedded, thinly layered limestones and dolomites,
varigated in color and crystal size. Marl, irregular dolomite and
chert beds occur interbedded within the sequence. ~ntraformational
conglomerate is cornmon. When the upper part of this sequence is
present, the platy beds may be undulated, with folds up to 1 meter in
amplitude. In the intermediate situation, this sequence can overlay
the Weradim Formation or be overlain by it, or the two interdigitate.
In general, this series overlays the Weradim Formation in the northwestern part of the area, and is underlain by the Weradim Formation in
the southeastern part. This north-south change in stratigraphic
relationship explains why this sequence was included in the Kefar
Sha'ul Formation south of the Kefar Sava area (Livnat, 1971), and in
the Bi'na Formation north of it (Ilani, 1972).
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CARBONATE CONCRETIONS FROM THE MISHASH AND SAYYARIM FORMATIONS: EVIDENCE OF PREDIAGENETIC SEDIMENTARY FACIES
Gavriel Honig
Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem
Carbonate concretions occur in country rocks of diagenetic origin (porcellanites,
cherts and phosphorites), in the Mishash and Sayyarim formations.
In most cases biogenic constituents were partly or completely obliterated by
diagenetic processes. Consequently, the postulation of biogenic origin for cherts
and porcellanites was regarded as hypothetical until the recent discoveries of
siliceous microfossils in these rocks.
Sass & Kolodny* (1972) suggested an early diagenetic mechanism for the formation 0:
carbonate concretion of a certain type in the Mishash formation, i.e. differential
dissolution and precipitation of silica and calcium carbonate, in microenvironmentf
generated by decomposition of organic matter at different oxygen levels. According
to this model, calcium carbonate dissolved in the enclosing sediment, migrated in
solution to the concretion site, where it precipitated as calcite. At the concreti<
site, opaline silica dissolved while calcium carbonate suffered no dissolution.
Assuming homogeneous areal distribution and no transcillation of biogenic
constituents during diagenesis, the difference between fossil assemblage in the
concretion and in the country rocks points to dissolution derived diagenetic
changes.
Therefore, the concretion acts as a preserving medium for carbonate tests during
later diagenetic processes. Thus, a fossil assemblage, strongly resembling the
original one of carbonate test-bearing organisms, would be preserved in the
concretion.
Petrographic study of concretions and country rocks from various localities reveals
a variety of microfossils, viz. foraminiferal and calcisphere calcite (original)
tests, siliceous sponge spicule~ converted into calc1te, diatom frustules and
diatom calcitic molds and fish debris.
Only part of this variety occurring in the concretions is observed in the country
rocks.
The absence of certain carbonate microfossils in the country rocks is due to the
above mentioned selective dissolution of carbonate tests. Absence of siliceous
microfossils in the country rocks is explained by opal A - opal CT - microquartz
transformations during late diagenesis stages.
It is suggested that the pre-diagenetic sedimentary facies of senonian high-product
vity environment is best represented by the carbonate concretions.

* Sass, E. & Kolodny, Y. (1972) stable isotopes, chemistry and petrology of
carbonate concretions (Mishash formation, Israel). Chern. Geol., 10, 261-286.
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OSTRACODE BIOSTRATIGRAPHY OF SENONIAN SEDIMENTS IN ISRAEL
Avraham Honigstein1 and Akiva Flexer 2
1. Geological Survey of Israel
2. Tel-Aviv University
The rapid evolution of Cretaceous Ostracodes makes them good index fossils for age
determination and therefore an attempt was made to divide the mostly monotonous
sediments of the Mount Scopus Group. About 3000 samples from 89 locations (surface
and well material) were observed; about 60% of them yielded diagnostic ostracodes.
59 species and subspecies, comprising one new genus and 33 new species and subspecies, are described. Six assemblage zones were recognized on the basis of
ostracodes, enabling the correlation of the Mount Scopus Group in the different
parts of Israel. (En Zetim Fm, Men~a/Mishash Fms, Ghareb Fm.)
The Santonian substage can be divided into the assemblage zones S-I, S-2 and S-3
(Phyrocythere lata - Cythereis rosenfeldi rosenfeldi - and Limburgina miarensis Zone). The Coniacian substage could not be indicated, because of the lack of age
diagnostic ostracodes, but a part of the assemblag zone S-1 may belong to the
Coniacian. But, the occurrence of this zone in Central Israel and the Galilee, too,
would demand a sedimentation of these strata in all Israel. The uppermost part of
the S-3 zone (S-3b) is relatively poor in microfauna (foraminifera, ostracodes and
nannofossils) and may enclose the Santonian/Campanian boundary. The assemblage
zones S-4 and S-5 (Leguminocythereis dorsocostatus and Brachycythere beershevaensis
Zone) are of Lower Campanian age. In the Lpper Campanian strata diagnostic
ostracodes were not observed, even in the soft sediments in the En Zetim Fm.
Ostracodes in the Maastrichtian stage are much rarer than in the underlying sediments and do not a710w a subdivision of this strata (Zone M: Hazelina cf. H.
ordoniya - Zone).
All observed ostracode species are benthonic and marine microfossils. They define
a warm, shallow environment with a salinity of about 33-35%0' The occurrence of
high percentage of closed carapaces in the Galilee and Central Israel indicates a
deposition in quite, open platform waters, whereas in the S-2 and S-3 zones of the
Negev relatively many single valves are found, which show a near shore sedimentation. In the borehole samples of the Coastal Plain ostracodes are very rare to
absent, this is probably due to a greater depth of depositions of the sediments in
this region.
The biozones are found successively in all parts of Israel (except the Coastal
Plain) and are not lithostratigraphically controlled. Thickness and facies changes
in the Senonian rock se~uences indicate that tectonic movements took place in this
time and anticlinal structures and even flexures are formed.
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A POSSIBLE SOURCE OF BASE METAL MINERALIZATION IN THE NEGEV

2

S. Ilani l , J. Kronfeld 2 and A. Flexer 2
Geological Survey of Israel, Jerusalem
Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University

Anomalousbase-metal concentrations connected with iron-vein mineralization
lie along structural trends in Israel. These structural elements (faults
and asymmetric flextures) representing zones of structural weakness, believed
to be associated with the Dead Sea Rift, can be regarded as conduits for
the preferential movement of mineralizing fluids. The fluids can either
be surface derived mineralized waters flowing downwards or conversely
hydrothermal(?) solutions rising from depth. Evidence is presented here that
demonstrates the importance of the latter in areas of the Negev. Analysis
of cuttings from deep oil wells reveals the occurrence of sulphide
mineralization at depth where high base metal concentrations (Zn, Mo, As,
V, Nil are found at the surface. In the Zohar-6 well at the top of an
intermedLlte intrusion, sulfide minerdlization of Fe, c=:u, Zn
was found.
A genetic associati.oll among the iron-vein mineralization at the surface,
the structural elements, the igneous intr.usion and sukphide mineralization
at the depth, greatly increses optimism for prospecting in the Negev.
This \..'od. vIas carr~eCl out by thl~ "Ura!li.II!ll Exploration Project" which is a
joint project of the Soreq Nuclear Research Center and the Geological
Survey of Israel.
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THE KNAI SYSTEM - TRACHY-ANDESITIC PALEOZOIC DYKES IN THE DAHAB AREA
A. Itamar
Geological Survey of Israel, Jerusalem
A trachy-andesitic dyke with metasomatic features, was identified in wadi Um-Shuki
near Dahab (Itamar, 1975). It is clear that the dyke is part of a system of
dykes that is widespread over the wadi Knai area near Dahab. These dykes intrude
all rocks in the area, including doleritic and porphyry dykes that are known to
be the youngest rocks in the Precambrian of Sinai (Bentor and Eyal, 1972; Pezaro,
1973; Shafranek, 1978).
The dyke system was identified over an area of 150 km 2 . It consists of brown-red
dykes which are up to 10 km in length and S to lS m in width. The direction of
the dyke system is generally N20 o W, but sometimes this direction changes because
of faults, displacements and splitting of a main dyke into several branches,
making a rose-like structure.
The dykes have been strongly altered as evidenced in the enrichment of iron (=10%),
titanium, niobium and zirconium (0.1%-1%).
The mineralogy of the dykes is:
Andesine (An 3S - An 4S ) which suffered strong sericitization and enrichment of
of 1ron (70% of the rock)
Microcline is also strongly sericitized (lO% of the rock)
Aifvedson1te the alkali amphibole has altered margins to biotite and chlorite
(lO % of the rock)
The rest 10% of the rock consists of several mienrals: quartz, calcite, fluorite,
zircon, brookite (Ti0 2 ), ilmenorutile {Fe(Nb, Ta)2Ti02} and euxenite
{{Y,Ce,La,U,Th) (Nb,Ta,Ti)203}.
Mineralogically the rock is alkaline, its texture is trachytic, which is expressed
in its flow structure and preferred orientation of most crystals, especially
andesine.
Preliminary K-Ar age determination on microclines were made. The results indicate
342 ± 20 m.y. that means a carboniferous age of the Knai system. These data
although preliminary, support the field evidence - the intrusion of these dykes
into all Precambrian rocks, identifying the Knai system age as Paleozoic.

CONTACT METAMORPHISM PHENOMENA IN MAKHTESH

RAMON'*

A. Itamar, A. Zilberfarb and G. Baer
Geological Survey of Israel, Jerusalem
Many intrusive rocks are exposed in Makhtesh Ramon, amongst them are essexites,
alkaline syenites, quartz syenites, andesites, and others (Mazor, 1955, weissbrod,
1962, Bentor, 1963, Zak, 1968, Garfunkel and Katz, 1976, Weissbrod and Boqoch,
1979, Bonen, 1980).
In the areas of contact between the magmatic bodies and the sediments they intrude,
contact metamorphism phenomena were found. in all the rocks within the contact
zone, and in a manner characteristic to each roek.
In the magmatic rocks there is strong alteration, which is manifested in the
chemical degradation of phenocrysts (mainly feldspar) and the carbonitization of
part of the matrix.
In the limestones there is recrystallization of calcite and dolomite, sometimes
metamorphic fabric is seen in triple-point juctions, and sometimes complete
recrystallization has resulted in a granoblastic mosaic of carbonate crystals
combined with quartz. In addition, there is a strong quartzitization of fossils.
The rocks are found in all stages of transition from slightly metamorphic
limestones to skarn.
In the sandstones the quartz crystals have been strongly recrystallized, this is
manifested in the formation of triple point junctions in the elongation of the
crystals and in their being "welded" to each other. Likewise, there is strong
carbonitization of the cement.

In the clays there is recrystallization of all the clay mineJ;als, whereas the
was least influenced by metamorphism. What little there is, is expressed
~n its recrystallizaiton close to the contact.

~

To date the only metamorphic mineral positively identified is:
Grossular - Ca3A12si30l2
Grossular occurs in limestones at the contacts with the intrusion to 10 m away
from it. This mineral is typical of contact metamorphism of carbonate rocks at
medium temperatures and is conunon in skarns.
The contact metamorphiC! phenomena are accompanied by anomalous enrichment (10 times
and more that of the background) of metallic trace .elements such as Pb, Zn, Mo
and others, in the contact zone, particularly so in carbonate rocks. This
phenomenon can be anticipated at metamorphic contacts of acid and alkaline intrusives
against limestones because of the great chemical difference between them. This
contrast causes strong alteration also undermining the chemical and miner logical
balance of the system. Restoration of this balance is made by the crystallization
of metamorphic minerals and the accumulation of metallic trace elements.
An accumulation of such metals in the contact areas between limestone and intrusive

rOCks, may point to the possible presence of a metal deposit in a contact area,
possibly on the surface or subsurface. The formation of metal deposits in the
areas of contact metamorphism, are known from many places in the world.
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An attempt will be made tb simulate the temperature (s) of the metamorphic

processes in all the various types of contact zones, on the basis. of indicative
mineralogical assemblages in order to evaluate the temperature of the various
intrusives at the time of emplacmeent. Likewise, an attempt will be made to
locate metal deposits on the basis of such contact metamorphism criteria.

*This study is part of the "Uranium Exploration Project" which is a joint venture
of the Soreq Nuclear Research Center, and the Geological Survey of Israel.
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SOME MORPHOMETRIC TECHNIQUES IN SEARCH FOR YOUNG TECTONICS

laakov karcz, Geological Survey of Israel, Jerusalem
Since tectonic activity is generally regarded as one of the principal controlling factors in landscape evolution,
attempts often have been made to determine the nature, pattern and rate of recent crus·,

,l1vements from

geomorphological evidence. The approach and methodology employed in such studies range irom large scale,
generalized interpretations of regional distribution of sedimentary deposits and landforms, to quantitative
analysis of morphometric characteristics of relief and drainage patterns. A review of the available literature
suggests that a great care is needed in application of morphometric techniques in search for an ongoing tectonic
activity. One reason is that the very application of many techniques includes inherent, sweeping simplifying
assumptions, which if not set out very clearly may become invisisble in the mist of quantitative relationships
and numerical values. Probably the most important of such assumptions is that geomorphological systems tend
towards a steady state ( the so called geomorphic dynamic equillibrium ), at which the system is characterized
by definite relationships and morphometric values. By implication, deviations from such relationships and
and any unpredicted asymmmetries in distribution, are interpreted as indications of a tectonic cause, which
drives the system away from its expected steady state. Another, though different in nature, reason for the
ambiguosity in interpretation of morphometric characteristics lies in the difficulty in design of fully objective
terrain-sampling techniques, and in derivation of statistically reliable and meaningful parameters of asymmetry.
Preliminary findings of this study, related to the problems indicated above, fall into the following categories:
a. Extension of the Leopold-Langbein theory of landform evolution, based on thermodynamic analogy
advocated by Leopold and Langbein, and later by Scheidegger, shows that a geomorphic steady state is not
necessarily stable and may evolve to a new state. Determination of instability in terms meaningful in
morphotectonic analysis may rest on the criterion
dS / S

.~

2 dH / H

where Sand H are the slope and relief respectively

b. Application of stereological equations, developed in engineering and biomedical research leads to
statistically reliable, rapid techniques of determination of trends and asymmetries in distribution density of
slopes, lineaments and fractures. Thus for example:
L= 1.57 P

S=2P

where L is the length

per area, P the number of intersections per length, and S is the surface area per volume.
c. AnalYSis of departures from idealized longitudinal profiles expressed in terms of truncated parabolla,
may help in identification of excess in erosion or deposition, which in turn may be mapped and superimposed
on geological and morphostructural maps.
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BEDFORMS IN RECENT HALITE DEPOSITS OF THE DEAD SEA BRINES

laakov Karcz, Geological Survey of Israel, Jerusalem
Israel Zak, Department of Geology, Hebrew University, Jerusalem
Study of salt deposits focuses on mineralogical, geochemical and structural aspects of origin, with but
little attention to physical processes of sedimentation. The brief references to ripple marks in salt, scattered
in the literature, consider mainly the implications of preservation of these structures, and in some cases their
primary depositional origin is questioned.
The available information about currents and waves in the Dead Sea suggests water motions of strength
sufficient to produce bedforms, and indeed the previouS investigators reported ·the occurrence of oscillation
ripples and oflongitudinal ridge patterns in the recent and subrecent sediments of the Dead Sea.
Observations along the streambed of one of the main conveyance canals of the Dead Sea potash plant
provide some information about the mechanical behaviour of halite in transport by unidirectional flow. The
recent halite bed deposited along the channel displays a fairly wide range of spectacular bedforms, whi~h
includes small current-ripples, megaripples, longitudinal ridge patterns and obstacle marks, identical to thtse
of fluvial sand and silt deposits. Bed sediment consists of very poorly sorted grains of halite. The fmer
fractions, up to about 100 microns in diameter, include cube and prism-shaped crystals, with sharp edges and
virtually no evidence of abrasion. The coarser fractions, up to about 1500 microns in diameter, include
somewhat irregular or spheroidal clusters and aggregates of smaller halite crystals. Also in these composite
grains, crystal edges and faces show only minor effects of abrasion.
The conveying channel is trapezoidal in shape, with side slopes of 1 : 2, bottom width of 17 m , bankfull
depth of 1.5 m, and a gradient of 0.00022 . Under the normal operating cohditions flow velocity ranges from
0.35 to 0.55 m/sec, and the depth from 0.75 to 1 m. Experimental data from various chemical engineering
studies, and computations of the appropriate hydraulic parameters indicate that once allowances are made
for the higher density ( 1.3 ) and viscosity ( 7 cp ) of the flowing brine, and for the lower density of the solid
particles ( 2.16 for the the small halite crystals, and 1.8 to 1.9 for the aggregates and clusters) as well as for
the frictional energy losses, the observed structures fall into the same hydraulic factor fields as do bedforms
in quartzose sediments of fluvial channels.

It appears therefore, that halite deposits indeed belong to the wide group of chemical precipitates from
flowing media, including amongst others also igneous rocks, and industrial slurry deposits, which display
features of mechanical transport and deposition.
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TECTO~ICALLY

ELEVATED MARINE TERRACE (3550 Y:B.P.) AT AKHZIV,
NORTHERN ISRAEL
Lewl, Z., Neev1 , D. and Prausnitz 2, M. W.

1. The Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, Jerusalem 95 50l.
2. Israel Museum, Department of Antiquities, Jerusalem 91 004.
A marine terrace, 7 m above mean sea-level, was discovered near the ancient
harbour of Akhziv, located nearly one kilometer south of the present-day outlet of
Nahal Keziv in northern Israel. The terrace dips slightly southward. It consists of a
nearly one meter thick bed of loose calcarenite within which two layers of molluscs are
found: a thin basal layer, and a 35-45 cm thick layer close to the top. The assemblage
includes marine as well as fresh-water molluscs. The marine ones are dominated by
gastropods (48 species) and by Cerastoderma glaucum (Bruguiere) (Bivalvia;
previously regarded as~. edule (L.», accompanied by single specimens of another
five bivalve species. This abnormal gastropod-bivalve ratio and the overall
dominance of~. glaucum may indicate brackish (estuarine) waters. Such a
possibility is corroborated by the coexistence in this assemblage of well-preserved
fresh-water molluscs, which are found in abundance mainly in the upper part of the
'sequence. Most~. glaucum. as well as the Unio sp. (a fresh-water clam), are
found articulated (with two valves joined). Thus the state of preservation, as well as
the close association of the marine and the fresh-water molluscs, prove without doubt
that these shell layers did not accumulate as a result of an unusually strong storm. In
other words, they were not thrown shoreward by wa ves to an elevation of 7 m above sea
-level, but instead were produced by normal depOSitional processes in an estuarine
environment (i. e. where a lateral mixing of biotas from two different habitats occurs).
The elongated Unio sp., however, lie horizontally on one of their valves in a non-living
poSition, suggesting that they could have been swept into the marine (low saline)
environment, where they died and were rapidly buried. Associated land snails and
pottery sherds lend additional support to the idea os such a seaward transport of
terrestrial material by a nearby river.
The highly fossiliferous facies of this terrace~was traced over a stretch of only
50 m. Just six meters landward this facies changes into a more argillaceous
calcarenite which contains more pebbles and pottery sherds, but only sporadic molluscs
(primarily terrestrial).
The corrected radiocarbon age of the~. glaucum (by Dr. A. Kaufman, The
Weizmann Institute of Science) is 3550 years B. P. The presence of a 2700 years old
Phoenician tomb structure, dug into this terrace to a depth of about two meters,
suggests that the terrace was tectonically uplifted to a level of at least two meters
before the Phoenician (Middle Iron Age) settlement. The additional uplift of this
terrace to its present-day elevation of 7 m, could have occurred later on.
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The fossiliferous part of the marine terrace overlies the following sequence
(from top to bottom): (1) a friable, partly-cemented calcarenite, 30-50 cm thick,
(2) a sequence of 2-3 m of near-shore swamp deposits (dark clay and 'llrgillaceous
calcarenite) which can be correlated to trenches 200 m to the south where relicts of
Late Neolithic to Middle Bronze rID cultures (7000 to 3750 yr B. P.) were found, and
(3) well-cemented calcarenitic eolianite ("Kurkar") of Late Pleistocene age. This
sequence indicates an oscillatory history of transgressions and regressions along the
continental (eastern) side of the coastline of northern Israel during Holocene times.
Based on the follOWing observations these relative sea-level changes are assumed to
be tectonically rather than eustatically controlled: (1) the southward tilt of the
terrace, (2) the high elevation of this Late Bronze aged calcarenitic terrace as
compared to the 0.5-1. 0 m eustatic sea-level changes occurring in the Late HolocenE
(Flemming, 1968), and (3) several indications for coast parallel faulting which were
observed along the coastline at this site.

Flemming, N, C., 1968. Mediterranean sea level changes.
April, 1968: 51-55.
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THE STRATIGRAPHY AND MORPHOTECTONIC FEATURES OF THE
NAHAL YA' ALON AREA, THE SOUTHERN ARAVA
A. Lifshitz * , A. Flexer ** ,A. Livnat ** ,and R. Roded ***
*The Geological Survey of Israel and Tel-Aviv University
**The Department of Geophysics and Planetary Sciences,
Tel-Aviv University
***Geological Survey of Israel
A geological mapping of 1:50,000 is carried out in Nahal Ya' alon area. The stratigraphic section consists of the Gerofit, Zihor and Sayyarim Formations (Upper
Turonian to Senonian), with cumulative thickness of about 400 m.
The region is located at the western margin of the Arava rift. It is characterized
by two morphotectonic units: The eastern part, consists of faulted blocks and is
drained eastwards, whereas the-~~~!~rn=~~!E-Is a flat plateau with a NVl oriented
drainage Rystem.
Stratigraphy
The Gerofit Forma:~on: 130 m thick, is the backbone of the eastern fault scarp.
It consists of alterr~ting hard limestone and shales at the bottom and of massive
hard limestone at the to. of the formation.
The Zihor Formation: about 10 m thick, lies conformably over the Gerofit Formation.
It consists of yellow bioclastic limestone alternating with chalk and marl.
The Sayyarim Formation: about 200 m thick, overlies conformably the Zihor Formation. It consists of alternating chalk, shale, marl, limestone, chert, porcellanite
and phosphorite. The formation is divided into seven members as follows:
~~_!fE~!~~~~!

(- The first chalk): massive while chalk.

The second member (- the marly mbr.): chalk, marl, shale and concretional dolomite
at-the-bottom-and top of the member.
The third member (- the laminated chert): alternating chalk, porcellanite and
chert:-------~~!~~Eth_me~~!

(- the second chalk): white chalk

w~th

abundant Gryphea Sp.

The fifth member (- the main chert): massive chert interlayered with subordinate
chilk:and-concretional limestone. In several instances the chert passes laterally
into a biohermal facies of Ostreids. In the northern Negev this member is
correlatable with the base Mishash.
The sixth member (- the third chalk): Chalk alternating with minor chert, generally
poorlyexPosed:-The seventh member: few cycles of alternating chalk,chert, concretional limestone
and-porcellinite:-- The sequence is topped by reddish laminated porcellanite, overlain by silicified phosphorite.
The described sequence of the Sayyarim Formation in Nahal Ya'alon can be considered as a transitional facies between those of the Menuha ridge, (Sakal, 1967)
and Be'er Ora are~ (Bartov et al., 1972) - see Fig. 1. The occurrence of the
laminated chert member in Nahar-Ya'alon extends the geographical range of this
member beyond the limits proposed by Bartov et al. (ibid, Fig. 9).
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The occurrence of Bioherms in the Sayyarim Formation
Ostreid bioherms occur in several places in the vicinity of Nahal Ya'alon. Their
thickness amounts to about 20 m and they extend each along several hundreds of meters.
Similar biohermal occurrences were recently dealt with by Bartov & Steinitz (1982)
elsewhere in the Negev and the Sinai. The Ostreid buildups consist of massive core
with shells in growth position, and of an external, cross-bedded reef-talus composed
of broken shells.
Similar bioherms are known to occur in Trans Jordan east of the Dead Sea (Ruef, 1967).
A horizon of biohermal Ostreids of comparable stratigraphic position in the
Campanian section extends into the Judean Desert and towards Zefat (Flexer, 1964).
The stratigraphic position of the bioherm in Nahal Ya'alon area is at and above the
main chert (the base of the Mishash Formation). For comparison, in the Themed area
the reef is located in a lower position and in Hameshar area it is located stratigraphically above the main chert member (Bartov & Steinitz, ibid). A noticeable
thinning of the units which underlie the main chert in the Nahal Ya'alon area may
suggest a depositional high during the growth of the biohermal unit. It is probable
that the localized development of the ostreid bioherms is linked to a world-wide
eustatic sea level changes resulting in a regression during the Lower Campanian,
followed by an Upper Campanian transgression (Van Hinte, 1976; Arthur and Schlanger,
1979; Ager, 1981).
Unconformities
South of Nahal Ya'alon a stratigraphic lacuna occurs in the second block above the
Arava, whereby the fifth member of the Sayyarim Fm.(dip 22 0 /240 0 ) overlies unconformably the Gerofit Fm. (dip 320 /280 0 ). Similar phenomena were reported by
Bartov (1967) in the Be'er Ora area. The field relation may be further complicated
by intricate faulting and tilting (cf. Garfunkel, 1970).
Morphotectonics
Three directions of lineaments occur along the main fault scarp: N~S in the
northern part of the area, NNE - in the southern part (Zukei-Shayyarot); both systems
meet south of kibbutz Yahel, where an E-W direction prevails. The western part of
the mapped area is little affected by faulting. In both morphotectonic units the
azimuth of the predominant joint system (common to the whole section) is 330 0 -340 0 ,
with subordinate set oriented at about 040 0 • Extensive development of open joints,
bearing 340 0 , with a variety of subsidence and collapse' features occur within several
tens of meters away from the major fault scarp of the upper tectonic block. These
as well as mega-slides are due to relaxation of the sort reported in the Makhtesh Ramon (Wachs and Kafri, 1978).
In several instances a young drainage system (e.g. Nahal Ya'alon) captures the upper
reaches of the Hiyyon drainage system. The capturing of some low order gulleys of
the Ya'alon by the Biq'at Qetura drainage system is suggestive of a tectonic
rejuvenation of the margins of the Arava.
"Flatiron" - like talus relicts formed by slope retreat abound in the study area.
Using morphological and climatological criteria introduced by Gerson (1983) and in
cooperation with him, an attempt is made to date these talus relicts and to apply
them towards tracing the young tectonic activity along the margins of the Arava.
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BIOSTRATIGRAPHY AND CARBON ISOTOPES ACROSS THE CRETACEOUS/TERTIARY
BOUNDARY IN THE TAQIYE FM; HOR HAHAR SECTION (NEGEV, ISRAEL)
Mordechai Magaritz 1 , Shimon Moshkovitz 2

~nd

Chaim Benjamini 3

1. Weizmann Inst. Rehovot.
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem
3. Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva.
This report represents a continuation of the investigation of the Cretaceous/
Tertiary boundary sequence in Israel (Magaritz et aI., 1982).
The boundary at Hor HaHar occurs approximately 4 meters above the base of the
Taqiye Formation, within the grey marl lithofacies. The lithology and chemistry of the
section was described by Nathan (1969), and no sign of a significantly carbonate-poor
"boundary clay" may be identified at the level at which the CiT boundary occurs;
carbonate content remains approximately 60% across the boundary. A slight variation
in the hardness of the marl, not significantly greater than other variations within the
Taqiye Formation, was noticed near the boundary level in the present study.
Calcareous nannofossils, foraminifera and stable isotopic data are shown in Fig. 1.
In general, calcareous nannofossils from this section are of Late Cretaceous
aspect whereas Early Paleocene forms are rare. Occurrence of Micula prins ii,
M. murus, and Lithraphidites quadratus indicates
presence of the uppermost
Maastrichtian layers, found also in the Ein Mor section (Magaritz et aI., 1982). The
above species are usually accompanied by a diverse assemblage including Micula
decussata, Arkhangelskiella cymbiformis, Cribrosphaerella ehrenbergi, Deflandrius
intercisus, Eiffellithus turriseiffeli, Watznaueria barnesae, numerous Thoracosphaera,
etc. The proximity of the Cretaceous/Tertiary boundary is first noted in HH 25, with
the first occurrence of Markalius inversus and small (ca. 5 pm) coccoliths of the
Cyclagelosphaera ? alta group, alongside numerous fragmented Thoracosphaera. In
sample HH 26, the number of the above species increases, especially the C. ? alta
group, with the first occurrence of rare Biantholithus sparsus. In samples HH 27 and
28 more B. sparsus were encountered, although the majority of the nannofossils are
the same as below the CiT boundary.
Planktonic foraminifera of the Late Cretaceous are poorly preserved, but
Heterohelix Rugoglobigerina and Hedbergella are clearly present. The zonal marker
Abathomphalus mayaroensis was not recovered, probably due to poor preservation.
The Cretaceous assemblage continues upwards to sample HH 24. The lowermost
Danian, on the other hand, is easily marked as preservation is good; the forms
"Globigerina" eugubina and Eoglobigerina danica, characteristic of the G. eugubina
zone, are present in large numbers (in sample HH 25), to the nearly total absence of
the aforementioned Cretaceous forms. Guembelitria is the only planktonic genus to
continue in significant numbers across the boundary. Chiloguembelina is rare at first,
but in sample HH 26 is common. Here, more diverse Danian forms are already present,
including Subbotina pseubulloides, the nominate form of the overlying zone.
Reworking of the Cretaceous foraminifera into the Danian part of the section is
very rare at Hor Hahar and consists of fragmented or very small tests. This is in
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contrast to the section at 'Ein Mor, where reworked foraminiferids, especially the
large, robust, resistent planktonic and benthonic species are very common.
Carbon isotope data show a depletion in 13C between samples HH 22 (3. 78m) and
HH 26 (4.08m) of 0.8%0. The magnitude of 13C depletion is similar to that found in
'Ein Mor but the thickness of the isotopic transition zone is 30 cm (vs. 7 cm at 'Ein
Mor) which indicates a tr:ansition zone four times thicker at Hor Haliar. This together
with the greater thickness of the interval between the base of the Taqiye Fm. and the
cIT boundary, indicates a greater rate of sedimentation during this interval at Hor
HaHar.
The steady decline in 13C of 1. 8%0 found at Hor HaHar between 2. 7 m and 4.6 m
(Fig. 1) is a unique feature meanwhile unrecorded in other CIT boundary sections
studied around the world (Perch-Nielsen et aI., 1983). As most of the carbonate is
regarded to be in the nannoplankton size fraction and the species present are of Late
Cretaceous affinity throughout the section, with only8.quantitatively small Danian
fraction, it is difficult to in';erpret the gradual decline of the 13C content as due to
reworking of Cretaceous material; therefore we conclude that this section is in fact
continuous. The foraminiferid data also supports this. The abrupt 13 C decline found
in many other sections would therefore be more in line with the slight unconformity at
this level. The continuity of the Hor HaHar section is also apparently the reason for
the absence of the carbonate-poor "boundary clay" layer which elsewhere could
indicate non-deposition or non-preservation of the carbonates at this level. A further
conclusion would be that some "Cretaceous" nannoplankton species such as Micula
murus, M. prins ii, A. cymbiformis and L. quadratus do in fact persist into the basal
Danian. Similar suggestions for such survival were already raised (Voigt, 1981;
Magaritz et aI., 1982; Perch-Nielsen, 1982) in other localities.
The nannoplankton group Braarudosphaeridae is completely lacking at CiT
boundary in our area
(Moshkovitz & Ehrlich, 1982). This group is known as a
hypohaline indicator (Smayada, 1966; Bukry, 1974). The more open marine
conditions of the Israeli sections, supported by the continuity of the section as
mentioned above, may explain the local absence of this otherwise common group. The
abundance ofbraarudosph!lerids elsewhere at the Crr boundary (Spain, France,
Tunisia - Romain, 1979; Perch-Nielsen, 1979a, b) supports our interpretation of
these other sections as formed in more near-shore, perhaps more unconformityprone localities.
Anadditional positive 13C excursion some 1. 0 m above the boundary is noted.
This event has also been marked at 'Ein Mor by Romein and Smit (1981) and by the
present authors (Magaritz et aI, 1982) and elsewhere in the world (e. g. El Kef,
Tunisia; Perch-Nielsen Et aI., 1981).
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ZEMAB 1 WELL

E. MARCUS AND Y. SLAGER
Oil Exploration (Investments) Ltd.

zemah 1 well was drilled near Kibbutz Shaar Hagolan to a depth of 4249m.
The Neogene section below l185m (bottom of the upper Basalt?) down to
almost TO consisted of alternating beds of salt, marl, limestone, anhydrite
and occasionally dolomite.
This is a typical section for Sabkha hydersalline environment.
This sedimentary section is intruded by several igneous bodies mainly
gabbro and/or anorthosite in composition. The relation between"these
intrusives and bedding is not clear.
The lowermost part of the section includes some "Red Beds" - very sandy
ferrugineous limestone and conglomerate to micro conglomerate consisting of
micrite, volcanics, dolomite, anhydrite, clay, microquartz and free quartz
fragments.
These beds are possibly equivalent to Hordos Formation. This part of the
section contains fauna from Aptian to Eocene age.
Absolute age determinations were not entirely conclusive but probably
indicate that the intrusive bodies are from different Miocene times.
The well did not reach the Graben floor.
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RIFTS AND DIAPIRS IN THE NORTHERN RED SEA
Yossi Martland John K. Hal1 2
1

2National Oceanographic Institute, Haifa
Geological Survey of Israel, Jerusalem

A series of rifts and diapirs was encountered in the bathyal section of the northern
Red Sea, north of latitude 26°30' N and south of the Straits of Tiran. Whereas the
general trend of the Red Sea is NW-SE, the rifts and the diapirs trend NNW-SSE and
in many places their trend is N-S. The lengths of the larger rifts exceed 70 km and
their widths are commonly 5-10 km; the vertical displacements along the boundary
faults of the rifts rarely exceed 250 m. The sedimentary fill in the rifts is well
bedded, showing a typical pattern of gradual subsidence so that the concavity of the
layers increases with depth. The thickness of the sedimentary fill reaches 1.2 sec
(reflection time) in places. Some of the rifts are tectonically and sedimentologically active, whereas others are filled with sediments to their brims and are considered to be presently inactive.
The diapiric structures in the northern Red Sea occur either along the axes of the
rifts or along the boundary faults. They stem from the Late Miocene evaporite sequence and form elongated features spatially and generically associated with the
rifts. The ascending diapirs uplift the sediments overlying them and drag upwards
adjacent layers; diapiric ridges 25-50 km long. protruding 200-400 m above the sea
floor, are common. In some places, where the evaporites reached surface, dissolution took place and collapsed structures can be discerned.
The northern Red Sea is a nascent
and diapirs indicate the tectonic
such regions. The NNW-SSE to N-S
rotation of the oceanic spreading
further that the spreading center

oceanic spreading center, and the numerous rifts
regime of uplift and tension characteristic of
trend of these structures indicates a clockwise
axis at the northern Red Sea. The data suggest
extends and propagates farther northwards.
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STABLE ISOTOPE FRACTIONATION STUDIES OF-TIMNA MINERALIZATION
Alan

M~tthews

Department of Geology, Institute of Earth Sciences,
The :.abrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904
Oxygen ( lB O/160 ) and carbon (13C/ 12 C) isotope compositions of carbonates
and manganese ore minerals have been measured with the aim of clarifying the
processes involved in Timna ,mineralization. The oxygen and carbon isotope
compositions of the different carbonate minerals define clearly distinguishable
groups on a plot of 15 1BO (SMm'l) ~ 15 13C (PDB). Average values are:
mineral
dolomites
calcites
apatites

formation
Nimra
Nimra/Nechustan/Mikhrot
Nechustan/Mikhrot

cS 1B O

(SMOW)%o
26.7 + 1.2
lB.7 + 2.B
19.B + 1.6

cS

13 c (PDB)%o
-1.7 + 1.4
-2.7
1.2
-B.6
1.0

+
+

The dolomite analyses appear to represent primary deposition in the Cambrian
sea, whereas the lower cS 1B O analyses of the calcites-are consistent with a
secondary origin by recrystallization of dolomite in the presence of groundwaters or under moderately warm temperatures «lOOoC). The low cS 13 C of the
-apatites point to high organic activity. However, the 15 18 0 values of the apatites
can be separated into two groupings; higher values of cS 1B O, 21-23%0 consistent
with Cambrian sedimentation and lower values of <21%0 in samples influenced by
the alteration front described by Bar-Matthews (19B3). The analyses fit the
depositional model proposed by Kolodny (19BO) for the Mishash of Southern
Israel. The dolomites are deposited under marine conditions, whereas the
apatites would be deposited in areas of high organic activity such as shallow
diagenetic basins partially isolated from the open sea. Subsequent diager-tic
reworking with the passage of the alteration front lowered the cS 1B O of the
apatites (and perhaps formed calcites in dolomitic rock). Uranium deposition
syngenetic with the apatites must have occurred in anoxic or reducing conditions.
The cS 1B O of quartz in manganese nodules reflect their detrital origin and
show no evidence for hydrothermal interaction. The analyses of the manganese
nodules fall into two groups: a higher group with average cS 1B o ~ 5%0' which
have not been altered, and a lower group with cS 1B O ~ 2%0' through which the
alteration front has passed. Thus the effect of the alteration front appears
to be the same as in case of the apatites; lowering of cS 1B O, which itself could
occur in a warm diagenetic environment or in the presence of low 1Bo waters
(e.g. ground-waters), but not under hydrothermal conditions.
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P-T-XaiD

CORDITIOBS

IB THE BIGH-GllADE OTAIIORPBIC ROCKS 01'
ROltTBEBR WADI KID. SINAI

corRAL

AND

Alan Matthews, Arthur Beymer, Oded Navon and Joshua Co chin
Institute of Earth Sciences, Hebrew University, Jerusalem
The development of thermodynamically constrained geothermometers and
geobarometers has greatly advanced the accuracy of pressure, temperature
and water activity estimates in medium and high-grade metamorphic rocks. We
report here the first'results of a program designed to assess the P-T-XH&O
(= PHaO/Ptotal) conditions associated with the metamorphic complexes of
eastern Sinai. The following procedures were used: a) exchange thermometry,
Mg2+/Fe 2+ partitioning between garnet and biotite (Ferry-Spear, 1981, calibration modified by Hodges and Spear, 1982); b) solid-solid reaction geobarometry, garnet-plagioclase-Al2Si05-quartz equilibria (calibration of
Newton and Hazelton, 1981, modified here to include andalusite as well as
sillimanite-bearing assemblages); c)!H 0 estimates using mineral fluid
reactions, muscovite-quartz-feldspar-Al2Sfo5-H20 equilibria (calibration of
Cheney and Guidotti, 1i79). Electron microprobe analyses of assemblages
from high-grade metapelites of central Wadi Kid (Navon, 1982) and northern
Wadi Kid (Reymer, 1982) yield the following results:
Metamorphic Rock

TOC*

P kbar

XHaO

---------------------------------------------------------~-----------------

Garnet zone, central W. Kid
Staurolite zone, central W. Kid
Cordierite-bearing gneisses, N W. Kid
*

temperatures

530 + 30
565 +" 30
620 +" 30

2.8 + 1.5
3.2 +" 1.0
3.4 +" 100

0.8 + 0.2
0.7 +" 0.2

deduced using EMF analyses of garnet rims

The P-T-XHaO estimates in the garnet and staurolite zones compare well
with those found for similar assemblages in Phanerozoic low-pressure metamorphic belts, such as the New England Province of eastern U.S.A. However,
several lines of evidence suggest that temperatures in the gneisses are too
low (i.e. are retrograde): a) the gneisses show evidence of melting
(Reymer, 1982) and minimum melting relations in granitic compositions
indicate that at 3 kbar temperatures must exceed 650 0 ; b) garnet cores give
higher temperatures than rims (~6500); c) in one sample (33A) a garnetbiotite temperature of 6800 C is independently confirmed by a ternary
feldspar-solvus temperature of 6700C. Garnet-cordierite equilibria also
yield 3.4 kbar as an independent pressure estimate in sample 33A.
The P-T estimates in the garnet and staurolite zones are probably
representative of the regional geothermal gradient in central Wadi Kid (45500 /km). The high temperatures and low pressures in the gneisses are
consistent with the anatectic origins proposed by Beymer (1982) and are
probably a product of the high heat flow associated with the extensive late
Precambrian magmatism in Sinai.
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MORPHOLOGY OF THE KARNEI HITTIN VOLCANO
Emanuel Mazor
Geo-Isotope Group, Weizmann Institute of Science
Karnei Hittin has a sharp profile, 100 m above the Tiberias-Nazareth road and 220 m
above the Nebi Shueib road. The lower slope, built of basalt is gentle while the
upper part is steep. The latter is part of a hard basalt rim, surrounding an internal
valley (lSOx400 m). The valley is a closed
drainage basin, 80 m deep on the
southern edge. It is filled with soil and seems to preset the crater of a last explosive stage.
In a quarry on the northern slope pyroclastic material is exposed, covering basalt.
Thus, it seems the volcano was active in various stages of lava extrusion and pyroclastic explosions, similar to volcanoes of the Golan e.g. Avital, Bental or the
Ram Crater lake.
Oppeheim (1962) presented a different view: "The present raised feature •.. is not
to be regarded as a relic of the volcanic core itself, its shape being rather
fortuitous". " ... three sides are determined by faults ... " "The hill itself is a
central intrusive core".
Air photos reveal, however, the volcano has rounded outlines with no immediate
faults and the existence of the internal valley fits an explosion crater rather
than a central intrusive core.
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STUDY OF FABRICS IN SEDIMENTARY FOLDS OF LISAN FORMATION
(Progress Report)
by

Y. 1'!imran and I. Karcz, Geological Survey of Israel

;0 gain insight into the possible orlgm and mechanism of the spectacular
so ft sediment deformation in the Lisan Formation, attempt was made to study
the fabrics of selected rock samples
employing scanning electron microscopy,
X ray gonio!'l1etry, and magnetic
succeptibility. The first results are outlined
below.
SW I study of apparently undeformed aragonite laminae from the White
('!iff l'f.'mher, revealed two main types of architectonic units of disposition of
arazonite: rosettes up to 10 microns in diameter,
consisting each of 50 to
100 arar,onite needles 2 to 3 microns long; and somewhat larger rosettes, 10
to 20 :nicrons in diameter and
consisting each of 10 to 20 neeldes up to 5
!11icrons long, each needle
showing fine fibrous substructure parallel to the
needle length.
The appearance of these two fahric elements was examined in
san~ples
across and along folds, with a particular attention to the transition
fr0'~' the thinning out Iimhs to the hinge zone. Ergodic interpretation
of the
('vi(l p nCI' suggests the foIIowing sequence of events: weak
compaction and
loosening or partial (lestruction of the rosettes;
progressive compaction and
,lest ruction of the larger rosettes;
continued compaction and destruction of
the sr'aIIer rosettes; and
finaIIy development of a preferred orientation by
reorientation of the
nee(lIes. The latter stage is gradual and probably could
1)(" subnivi(~cr.l according to rlegree of orientation. Remarkably enough very little
Lreakage of needles was observed, indicating a viscous-like regime. All
four
st;,,~es
are evident in SilllJples from along the folel limbs, however
in the
',i:1ge zone the fahric appears to be more loose, with many rosettes preserved
,In(: little evillence of preferre(l alignment. It
appears therefore that
r: (~for 'J' ,I t ion <.;('creases rath ... r than increases towar.:1s the fold hinge. In. all
sa:,- p10s SOT(' control is f'xerte r] by
larger silt r;rains dispersed within the
ilr,,'~onitc layers, ill SO:"1(" the
rosettes are sheltered by the neighbouring silt
i~r,li:1f; whicl~ p!"()(lucf' local
support skpleton.
Palco"lagnctic study in progress with F. Adclison and D. Tarling
~;'''''\'ci"th' upon ;Yllc) suggests that at least in some samples
depositional
f,,"ric exist ... ,.], ant' was "~(),.lifie(1 ,!uring th(' (IF'formation.
In samples from
,u:r()ss opc'n ilnr1 tight fo!rls, t':e succeptibility ellipsoids arf' aligned parallel to
t1. .. fflli1 ;Ixis, -1:1(1 their sl'ap'"
appears to depend on the structural position
',o;i t 1: "'i" vdlu('s
inCl"eilsinc: t()\"ards t!1e fold cores'. On the other hand, the "q"
v;d\l'~s
~('r()ss
op(~n
"nrl til~l:t folds ,10 :1Ot differ '''lIch, so that this
!'0.1atit)flSbi!; _;1~V 1'~ fortuitous .
.'\p;,!icIlio'l of th(~ X ray goniometry technique planned jointly with G.
('ertel ((',LA) r"n into difficulties in preparation of undisturhed
samples for
c!" 11~Jsis,
'r'I''CfJrdical in,,:dysis S',O\"S that in a,\,lition to
artificats of
',,,'c-"<1ni(>tl ()ri!~h, jJrn[oun,·1 c':ilnge ill the original
f;jl)ric may be inducp.d by
s'lr fa(" tC'1sio, lriv('>n i!lterfacf' p.ff('ct ,Iurinr, J(lsorption ann impregnation with
l·.-1r·l('lh~!.!.

S'J>..,till1f:(·S.
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AMPHIBOLE-CLINOPYROXENITE XENOLITHS FROM BIRKEl RAM:
ORIGIN AND EVIDENCE AGAINST THE MANTLE METASOMATISM HYPOTHESIS
David W. Mittlefehldt
Dept. of Geology and Mineralogy
Ben-Gurion University of the Negev
Beier Sheva
Alkaline basalts. such as those from the Golan, are generally too enriched il
incompatible trace elements to have come from any plausible primitive mantle compo
sition. For this reason, among others. petrologists have sought to explain the gen
sis of these basalts as partial melts from source regions enriched in the incompat
ible elements. One model calls for metasomatic enrichment of normal mantle by hydrous, trace element-rich fluids prior to basalt genesis. This model is based on·a
interpretation of the petrology and chemistry of amphibole-clinopyroxenite xenolit
from alkaline basalts plus the presence of altered mantle lherzolite and harzburgi
xenoliths in the same volcanics. Birket Ram contains a bimodal·xenolith suite composed of amphibole-clinopyroxenites and mafic granulites. The amphibole-clinopyroxenites are essentially identical to those used to establish the mantle metasomati
hypothesis. The mafic granulites are believed to be fragments of the lower crust b
low the Golan. No mantle lherzolites or harzburgites have been found at Birket Ram
The petrology of the Birket Ram amphibole-clinopyroxenites shows that these
xenoliths were fo~ via cr,ystallization processes in hydrous basaltic magmas,
rather than via metasomatism of peridotite. Clinopyroxene is in general enclosed i
and being replaced by, amphibole. This texture could be due to either magmatiC or
metasomatic processes. In some xenoliths, clinopyroxene crystal faces abut against
amphibole. suggesting co-crystallization of these two minerals. In other xenoliths
clinopyroxene is replacing amphibole. These textures, especially the latter. canna
be understood as metasomatic phenomena. but can be explained as magmatic textures.
Most of the xenoliths are invaded by basaltic glass which appears to·be distinct
from the host basalt that brought the xenoliths to the surface. The textures and
mineralogies of the amphibole-clinopyroxenite xenoliths plu~· the available phase e
quilibria data. suggest that the xenoliths were formed as crystal fractionates fra
alkaline basaltic magmas that were subsequently invaded by later melt batches.
Trace element data show that the xenoliths may be crystal fractionates from
the Gol~n basalts. Fractionation of clinopyroxene and amphibole will lead to decreasing Ni with increasing Zr. and this is what is observed for the Birket Ram
xenoliths. However. the xenolith suite cannot be explained as resulting from differentiation of one magma body. Phase equilibria predicts that the ratio amph/amp~
cpx should increase with differentiation and therefore this ratio sho~ld be positively correlated with Zr and negatively correlated with Ni. In the Birket Ram xer
lith suite there is no correlation between either Ni or Zr and mineralogy. From tt
textural and chemical data, it is believed that the amphibole-clinopyroxenites wer
formed as conduit fillings from many individual magma batches, rather than from or
large body of melt. The intimate association of the amphibole-clinopyroxenites wit
granulite-facies metabasites from the lower crust suggests that many, perhaps all,
of the amphibole-clinopyroxenites crystallized within the lower crust.
Data for the compatible element Ni can be used to show that metasomatism of
the mantle cannot explain the origin of the xenoliths. The Ni abundance of the am·
phibole-clinopyroxenites averages ~ 120 pg/g while that in normal mantle peridoti1
is ~ 2100 pg/g. Assuming that metasomatism does not leach Ni from the mantle peri·
dotites, then the amphibole-clinopyroxenites would represent at most ~ 61 original
peridotite and 941 new. metasomatically introduced material. Leaching of Ni from
the mantle by the metasomatizing fluids is an unlikely explanation for the lower'
content of the hypothesized altered mantle. It would require that the effective d'
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tribution coefficient (fluid/solid) for Ni be much greater than 1. However, it is
precisely this type of partitioning behavior that is called upon to explain the enrichment in incompatible trace elements in the metasomatized mantle.
--The petrologic and chemical data therefore support a crystal fractionation
nodel for the origin of the Birket Ram amphibole-clinopyroxenites. and show that
nantle metasomatism is an unlikely model for the genesis of these xenoliths. Because
the Birket Ram xenoliths are petrologically and chemically similar to amphibole:linopyroxenite xenoliths throughout the world. it is suggested that a magmatic.
"ather than a metasomatic. origin is responsible for the genesis of this xenolith
~ype.
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THE LOWER CRUST OF NORTHERN ISRAEL
David W. Mittlefehldt
Dept. of Geology and Mineralogy
Ben-Gurion University of the Negev
Beier Sheva

The basaltic centers of northern Israel are blessed with a profusion of xenc
liths of granulite facies metabasites. These xenoliths are composed of clinopyroxE
+ plagioclase ± garnet ± hornblende ± orthopyroxene ± rutile ± biotite ± spinel. A
atite and magnetite are ubiguitous accessory minerals. Scapolite is present in son
xenoliths where it occurs as alteration of the granulite facies minerals. Zircon ~
observed in one xenolith. The mineralogy shows that all of the xenoliths are basal
tic in composition and no metasediments or metagranitic rocks have been found. ThE
lack of quartz in the xenoliths shows that the parent rocks were silica-undersaturated basalts as there are s~veral quartz-producing metamorphic reactions in the
granulite facies that will yield modal quartz even in slightly silica-undersaturat
basalts. The textures are granoblastic or blastophitic with garnet occasionally bE
prophyroblasts. Some samples are fine-grained ( < 1 mm) with a homogeneous distrit
tion of minerals implying fine-grained, volcanic parent rocks. Other samples are
coarse-grained, with inhomogeneous mineral distribution and clearly show relict i!
neous texture. These samples undoubtedly were originally gabbros intruded at deptl
There are some regional differences in the xenoliths. Biotite has only been
found in the xenoliths from the Carmel, and the amount of rutile is much greater j
the Carmel xenoliths than in xenoliths from the Galilee or Golan. The Golan xenoliths (Birket Ram) are unique in that many of the xenoliths suffered metasomatism
ter the granulite facies metamorphism. This metasomatism is evidenced by abundant
hornblende replacing clinopyroxene. Metasomatism has not been observed in xenolitl
from any other locality.
The majority of the xenoliths are structureless and do not show well develol
banding or foliation. Banded gneisses have only been found in the Carmel. The gen4
al homogeneous textures suggest that the granulite facies metamorphism occurred UI
der lithostatic pressure with little or no directed, tectonic stress. Hence, orogl
is not envisioned as a cause of the metamorphism.
The mineralogy of these xenoliths suggests high temperatures and pressures 4
metamorphism. The temperatures have not yet been determined using any mineralogici
geothermometer, but the mineralogy can be used to set some limits. The breakdown I
hornblende occurs at temperatures of ~ 770-790 oC at B kbar pressure (the approximate lower pressure limit for garnet stability at BOQoC). Hence, the common occur·
rence of plag+cpx+garn, plus evidence for hornbleryde in some xenoliths suggests
that at least some of the anhydrous xenoliths probably were metamorphosed at P i
T higher than the limits set above. The pressure limit of B kbar implies minimum
crustal thickness of ~ 25 km at the time of metamorphism.
Seismic experiments show that total crustal thickness under the Carmel is a
bout 25 km, while that under the Galilee is probably 20 km or less. It appears
therefore, that the present crust is not thick enough to allow granulite facies
metamorphism even at the very base. The presently available data suggest that 1.
the granulite facies metamorphism is an ancient (Precambrian) event, 2. the bound
ary between the crystalline basement and the sedimentary column represents a majo
unconformity where more than ~ 15 km of material was eroded, and 3. the crust bel
the Galilee cannot be a fragment of the Tethys Ocean crust.
The P-wave velocity of the xenoliths would be in the range 6.B-7.2 km/sec.T
modeled Vp for the lower crust in the Carmel-Galilee area is 6.5-6.6 km/sec. Ther
fore the xenoliths cannot make up the bulk of the lower crust. It is likely that
they form a basal layer in the crust where Vp is intermediate between the normal
lo~er crustal values and the hi~her velocities characteristic for the mantle.Such
a layer was found under the Deaa Sea-Jordan rift valley by seismic experiments,
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suggesting that granulite facies metabasites may occur at the base of the crust under
the rift valley.
In the present day tectonic environment. new continental crust may be generated
in three settings. Island arc volcanism may stabilize oceanic crust and prevent its
subduction. Back arc basins may be saved from the fate of subduction by a barrier of
andesitic volcanoes. Atlantic-type continental margins may be the site of continental
growth if the sediments are effectively welded onto the oceanic crust. In all of
these settings. the very base of the new continental crust is a thin layer of basaltic
crust. Hence. if continental growth processes were essentially the same at the time
of formation of the northern Israel basement. one would expect a basal layer of
.
basaltic material in the region.
Future work on these xenoliths will attempt to characterize the nature of the
parent rocks and to determine the P-T conditions of metamorphism.
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PETROLOGY AND TRACE ELEMENT CHEMISTRY OF THE SHAHIRA PASS PLUTON
David W. Mittlefehldt and Amnon Ravina
Dept. of Geology and Mineralogy
Ben-Gurion University of the Negev
Beier Sheva
The Shahira Pass Pluton (SPP) is a complex dioritic body in the Pan-African
terrane of the Sinai. The pluton is composed of several intrusive phases varying
from hornblende gabbro to diorite to granodiorite. A small granite stock enclosed
within the pluton may also be genetically related to the pluton, but we do not yet
have chemical data on this stock. The earliest intrusive phase (Phase I) is a coarse
grained hornblende gabbro-diorite-quartz diorite. The major mineralogical phases of
this body are plagioclase and hornblende, with clinopyroxene being a major mineral
in only one collected sample. Interstitial phases include quartz, K-feldspar, apatite, sphene, opaques and occasionally biotite. The Phase I rocks were intruded by a
medium-grained, generally porphyritic diorite-quartz diorite-quartz monzodicrite
(Phase II). Phase II is similar to Phase I in mineralogy except that there is more
interstitial quartz, K-feldspar and sphene, and biotite replaces hornblende as the
major mafic mineral in the more felsic rocks. Phase III consists of granodiorites
varying from coarse-grained to medium-grained and porphyritic. Biotite is the major
mafic mineral in the granodiorites and quartz and K-feldspar are no longer relegated
to the interstices. Field evidence suggested that Phase III is intrusive into Phase
II, but the outcrops were not entirely unambiguous. The granodiorites were found sur
rounding the small granite stock, suggesting a genetic (differentiation) relationship between them. All of the samples show evidence for later metamorphism with minor development of chlorite, epidote, biotite and cummingtonite, plus changes in
hornblende composition.
Polished slabs were stained for K-feldspar and point counted for quartz, plagioclase, K-feldspar and mafics. In the SPP rocks, the ratio k-spar/qtz+plag+k-spar
varies from 0 to 0.26. This ratio is always less than 0.1 in the diorites-tonalitestrondhjemites found in ophiolite sequences. The textures of K-feldspar in the SPP
show that this mineral cannot be due to later metasomatic introduction of K into
typical ophiolitic felsic rocks.
Analyses for Ni, CUt Ga, Rb, Sr, Y, Zr and Nb were performed on 20 samples
covering all three intrusive phases. The trace element data support the argument
that the SPP is not part of an ophiolite. Diorites-tonalites-trondhjemites from ophiolites seldom contain more than 200 ~g/g Sr, while the Shahira Pass rocks generally contain> 500 ~g/g with Phase I rocks averaging ~ 900 ~g/g Sr. This, plus the
petrologic differences show that the SPP cannot be part of an ophiolite sequence irregardless of whether one considers ophiolites that were formed at mid-ocean ridges,
island arcs or back-arc basins.
The trace element data can be used to set some limits on the petrogenesis of
the SPP. The intimate relationship of the three Phases in the field, the general
similarity in mineralogy and crystallization sequence, and the similarity in trace
element chemistry suggest that the three intrusive Phases are all related to the
same magmatic episode. The abundances of incompatible elements, however, show that
the three Phases cannot be related to one another via any simple low pressure (i.e.
in situ) fractional crustallization scheme involving the observed mineralogies. For
example, both Y and Zr are incompatible during crystallization of dioritic melts
and will therefore show a positive correlation with each other in a magma sequence
formed by fractional crystallization. This is what is observed within each Phase of
the SPP. In contrast, Y is constant between Phases I and II (20~g/g) while Zr
in Phase II is a factor of 2 greater than in Phase I. Phase III contains less Y
(16 ± 3 ~g/g) than Phase I, but approximately 3x the Zr. In order to maintain con-
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stant or decreasing Y while Zr increases during differentiatiqn. a mineral that concentrates Y. such as garnet. would have to be a significant fraction (~ 10%) of the
crystallizing minerals. The Ni abundance in Phase II is higher than that in Phase I.
As high pressure differentiation would lead to lower Ni in the more differentiated
(more Zr-rich) rocks. a fractional crystallization relationship cannot exist between
Phase I and Phase II. Thus. it appears that the differences between Phases I and II
must be ascribed to differences in source region chemistry and/or partial melting
processes. Phase III may be related to Phase II via high pressure crystallization involving clinopyroxene and garnet. but more data are needed to evaluate this possibility. The signature of the high pressure differentiation has in part been obscured by
low pressure differentiation probably at the site of emplacement of the melts in the
crust. This low pressure fractionation is evidenced by decreasing Sr with increasing
Rb or Zr where the Sr abundance is controlled by fractionation of plagioclase.
The Shahira Pass Pluton is petrologically and chemically similar to gabbro-diorite plutons from Cenozoic island arcs and continental margin plutonic belts. The
abundances of Zr and Sr in the SPP are higher than generally observed for island arc
andesites. and are more compatible with the abundances obtained on continental margin
andesites. especially those from areas with abundant older (Precambrian) continental
crust. Hence. the presently available data suggest that at the time that the SPP was
emplaced. the Sinai was already effectively cratonized. More data on diorites and andesites from the Sinai. plus a better understanding of the petrogenesis of andesites
is needed in order to substantiate this suggestion.
This research is supported by the Fund for Basic Research administered by the
Israel Academy of Sciences and Humanities.
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K-Ar AGE DETERMINATION OF THE COVER BASALT SURROUNDING THE SEA OF GALILEE
G. Steinitz
Geological Survey, Jerusalem

D. Mor
Dept. of Geology, Hebrew University, Jerusalem

The Cover Basalt (S'ahulman, 1962), up to 150 meters thick, covers wide areas in
the Lower Galilee, in the southern Golan, in southern Syria and in northwest
Jordan. This formation was described by many workers, but the stratigraphic
details as well as its type section (from N. Issaschar to Kn. Jabul) were given
by Schulman (1962). The Cover Basalt overlies unconformab~y Neogene formations
(Fegas Tuff, Gesher, Bira, Hordos, Fik) and Eocence strata. Usually it forms
the uppermost unit in the areas over which it is developed. In the northern
part it is covered by Pleistocene basalts and in the Jordan Rift it is overlain
by a thick sequence of the Rift fill. It is a common assumption that the Cover
Basalt pr~cedes, in northern Israel, the formation of the present Rift Valley.
The age of the Cover Basalt has been debated for quit~ a while. From indirect
considerations - biostratigraphic, structural and others - ages ranging from
Middle Pliocene to Lower Pleistocene were quoted. Siedner and Horowitz (1974)
gave a K-Ar age·of 1.7-2 m.y., based on two samples from Tiberias and Kohav
Hayarden.
For K-Ar age determinations 22 samples were chosen from three sections:
1) The type section from the base of the Cover Basalt at N. Issaschar to the top
at Ch. Gabul.
2) southwest of the Sea of Galilee, from Yavneel and Mitzpe Kinarot to Poriya Illit
3) In the southern Golan, from Neot Golan to Mevo Hama.
The present results for the Cover Basalt are(Mor & Steinitz,1982):
Site

Stratigraphy

Ch. Gabul
Poriya IlUt
Mevo Hama

Top of Cover Basalt

No. Samples Mean age for site Mean age
2
3
5

3.22 ± 0.16
3.02 ± 0.10
3.12 ± 0.23

3
3
3
3

3.90
3.64
3.69
3.62

3.11 ± 0.18

------------- ------------------- ----------- ----------------- -----------

N. Issaschar I
Yavneel Quarry
Mitzpe Kinarot Base of Cover
Basalt
Neot Golan
I

I

± 0.38

± 0.61
± 0.19

I

I

13 .70 ± 0.361

± 0.14

Conclusions
a) The Cover Basalt flowed over an erosional surface synchronously (within the
error) 3.7 ± 0.4 m.y. ago.
b) The volcanic phase continued for some 0.6 m.y., terminating around
3.1 ± 0.2 m.y.
c) The major tectonic event leading to the formation of the present Rift Valley
in northern Israel, commenced not before some 3 m.y. ago.
d) The age of the Rift fill is not more than 3 m.y.
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MIDDLE-LATE PLEISTOCENE STRATIGRAPHY (BASED ON VIVIPARUS AND
MELANOPSIS) AND STABLE ISarOPE ANALYSIS OF THE L-12 BOREHOLE,
HULA BASIN, NORTHERN ISRAEL.
S. Mosbkovitz1 and M. Magaritz 2
1Geological Survey of Israel, Jerusalem.

2Weizmann Institute, Rehovot

Results of a study concerning the stratigraphical distribution of Viviparus and
Melanopsis shells along a 168 m continuously cored L-12 borehole, at the eastern
ma rgins of the Hula basin, are reported.
Occurrences, disappearances and morphological changes of the molluscan types
ha ve been noted !!long the studied section. Some of the changes in the Melanopsis
shells seem to be related to environmental factors as recorded by the stable isotope
data: enrichment of 180 and 13C, probably indicating a shallowing phase in the lake
history is concurrent with a predominency and abundance of a monotypic assemblage
of "distorted" Melanopsis during deposition of part of the Lower Lacustrine beds.
A preliminary stratigraphical scheme, based on the distribution of the various
types of Viviparus and Melanopsis during the Middle-Late Pleistocene is suggested
for the Hula basin.
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CORRELATION BETWEEN ELECTRICAL RESISTIVITY SOUNDINGS AND
HYDROGEOLOGY OF THE JUDEA GROUP
IN THE WESTERN AND CENTRAL GALILEE
H. Paparo
I.P.R.G .• Holon

E. Shachnai
Tahal Ltd .• Tel Aviv*

Geoelectric data for the Western and Central Galilee was studied and
the correlation with hydrostratigraphic units within the Judea Group
was evaluated.
The basic assumption of this research was the existence of a
relationship between computed electrical resistivity values for
geoelectric layers and lithology and between hydrogeological parameters
in the various stratigraphic units.
In the present study. correlation was obtained jn determining the
upper contact of the Judea Group and the upper and lower contacts of
the Dir Hanna formation. The base of the lower aquifer of the Judea
Group is identified in shallow measurements. Similarly. the Bina and
Sahnin formations appear as a single geoelectric unit. as do the
Karkara and Kamon members.
The research proves that hydrological parameters of the stratigraphical
and lithological units of the Judea Group have an almost negligible
effect on the computed resistivity.

* The research was performed while the author was at the Geological
Survey. Jerusalem.
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ORIGIN OF HORIZONTAL CLEAVAGE IN A LOW-PRESSURE
. METAMORPHIC TERRAIN (WADI KID, SE SINAI)
Arthur Reymer
Department of Geology, The Hebrew University, Jerusalem
Horizontal or shallow dipping cleavage is generally formed as the
result of simple shear deformation. Examples occur in the Alps, Himalayas
and Caledonides. Large-scale simple shear deformation in these areas is
connected with nappe tectonics and medium to high-pressure metamorphism.
The whole process is conceivably a result of continental collision.
Horizontal and shallow dipping cleavage is a penetrative structural
feature of large parts of Wadi Kid area. This cleavage is associated with a
NW trending mineral and pebble lineation. Cleavage is axial planar to
recumbent folds of varying tightness, and morphologically ranges from slaty
to crenulation cleavage. Mineral lineation is parallel to hinge lines.
Vertical shortening is estimated at about 60%.
Enveloping surfaces of recumbent folds define the orientation of
original bedding. Detailed mapping revealed that the bedding is generally
steeply dipping as result of large-scale upright early folds, labelled Fl.
Thus, recumbent folds and associated cleavage are labelled F2 and 82,
respectively. F2 folds are rarely asymmetrical. The D2 deformation phase
did not cause reorientation of older structures on regional scale. Moreover, the rotation angle between foliation trace included in porphyroblasts
and foliation in the matrix never exceeds 90 0 • Therefore, large-scale
simple shear can not be a mechanism for formation of horizontal cleavage in
Wadi Kid area.
Mineralogical and microstructural criteria permit determination of the
time relationship between metamorphism and deformation. Prograde metamorphic reactions took place from DI until after D2. Maximum metamorphic
conditions are defined by the breakdown of staurolite to biotite, muscovite
and andalusite. Rarely, sillimanite occurs. Maximum P, T conditions in
central Wadi Kid are estimated at less than 350 MPa and about 560 0 C. Highgrade anatectic rocks, diapirically emplaced and equilibrated at the same
erosion level,
yield similar pressure estimates. Metamorphic zones are
shallow dipping. It is suggested that heating took place isobarically.
Hence, metamorphism can be explained as a combination of burial and magmatic activity.
An alternative mechanism for formation of horizontal cleavage is
currently being investigated. The problem is to find the link between D2
deformation and metamorphism, which occurred simultaneously. It seems that
gravitational collapse alone can not account for the observed strain.
Additional strain could have come from intrusion of a large pluton, whose
inferred emplacement below the present erosion level could also be responsible ,for an additional raise in temperature in the overlying Kid Group.
The weakening effect on the rocks of this temperature increase, and the
enhancement of ductility when metamorphic reactions occur, must also be
taken into account. In any event, gravitational forces and thermal effects
are thought to be responsible for the observed vertical compression. Horizontal cleavage in other low-pressure terrains, such as the Pyrenees,
apparently formed under similar conditions.
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PALEOMAGNETIC INVESTIGATION OF THE FAULT STRUCTURE OF NORTHERN ISkAEL
Hagai Ron,

Department of Geology,

The Hebrew University, Jerusalem

The present study tests and confirms a kinematic model showing that rotation of faulted
blocks and strike slip displacement along their boundaries, are two contemporaneous
aspects of a single deformation process. One of the fundamental predictions of this
rigid block rotation model is a quantitative relationship among the faults spacing
(width of blocks), fault slip and sense and magnitude of rotations. Blocks will
rotate clockwise in left lateral faults domain, and anticlockwise in right lateral
faults domain (Fig. 1). The total strain, therefore, can be calculated from the
above structural parameters. Paleomagnetic measurements of rotation, independent of
the spacing and slip data, provided a rigorous test for the validity and accuracy
of the model.
The deformational history of Northern Israel was reconstructed, based on meso- to
macro-structures, paleomagnetic data and the geometric model.
(A) The Galilee has been intensively deformed by three sets of faults.
A right lateral set, trending NE, and its left lateral conjugate, trending NNW.
Lateral displacement is indicated by offset sedimentary breccia bodies, offset of
older anti clinical axes, rhomb shaped pull-apart grabens, horizontal slickensides
and sub vertical fault planes with alternating sense of vertical throw. The maximum
principal compressive stress axis indicated by tectonic stylolites trended E-W, in
accordance with the sense of shear on the conjugate sets of faults. Towards the west
these faults splay and curve to trend E-W with dip slip normal displacement. The
conjugate sets are truncated by late Miocene-early Pliocene peneplain and are therefore older.
A set of E-W trending normal faults, whose scarps are well expressed in the topography, respond to the horsts and grabens in the Galilee. These faults displace the
cover basalts (middle Pliocene in age) and the late Neogene peneplain. The faults are
therefore younger than the conjugate lateral sets.
The stress field responsible for the normal faulting phase, rejuvenate some of the
older lateral faults, now with a major vertical component of displacement (Mt. Hermon
faults). Both deformation phases associated with a continuous north-south extension
of the region. The transition from an east-west compressional field to a N-S tensional
field may have resulted from the formation of the morpho-tectonic valley along the
nearby segment of the Dead Sea transform.
(B) Mt •.Carmel, comprises an independent structural province, delimited by the major
Carmel Fault. Its southern part is dissected by N-S trending left lateral strike slip
faults. The lateral displacement is inferrred from offset Cretaceous volcanic edificeg
vertical fault planes and horizontal slickensides. Tectonic stylolites trending ~ 110
indicate the maximum compressive stress axis in accordance with the sense of shear
on the left lateral set. These faults are truncated by a peneplain, probably
correlative with the Galilee peneplain. The Northern part of Mt. Carmel is characterized by normal faults trending E-W to NNW.
(C) The rift valley margin. The western margin from Beit-Shean to Mt. Arbel has been
subjected to two phases of faulting; the Umm-Sabune shearing phase during late
Miocene to middle Pliocene and a normal faulting phase, post cover basalt. Small
scale faults reveal a pattern of conjugate sets of shear, right lateral faults
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trending 280 0 ~ 3000 and left lateral set trending N-S. Tectonic stylolites and dike
indicating the direction of the maximum principal stress axis, in accordance with th
sense of shear and slip on the conjugate sets.
On the eastern margins (the Golan) the dominant structures are N-S normal faults
parallei to the transform.
In all three regions, angles between sets of lateral faults and orientations of the
maximum compressive stress axis are larger compared to angles predicted by brittle
failure theories. Such geometry is typical for faults sets which underwent rotation.
Sampling for paleomagnetic measurements was done in the faulted blocks described
above. In Galilee and Mt. Carmel samples are of Cretaceous carbonates and basalts an,
in the rift valley margins samples are of Miocene and Pliocene basalts. All samples
were taken as field-drilled oriented cores. Remanent measurements were made on a
superconducting magnetometer. Statistical analysis was done by Fisher statistical
method.
•
The paleomagnetic

meas~rements

yield the following results:

(A) Galilee - the right lateral.faults domain shows 22.4 0 + 11.EPanticlockwise
horizontal rotation while the left lateral faults domain shows 23.3 0 + 10.5 0
clockwise rotation. Results from the western edge of the blocks, where no
rotation was 'predicted, yield the expected direction of magnetization as
inferred from stable Africa (Fig. 2).
(E)

Mt. Carmel - paleomagnetic declinations obtained from the Cretaceous basalts and
limestones from the blocks in the southern part of the area indicate a clockwise
horizontal rotation of 34.6 0 + 11.70 • Samples from rocks of the same age from thE
northern part of Mt. Carmel yield the expected declination for'the Upper Cretacee
as derived from stable Africa and therefore no rotation occurred here (Fig. 2).

(C) The paleomagnetic measurements from the western margins of the rift valley showec
anitclockwise rotation of 53.10 + 14.10 since the Miocene and 16.2 0 + 10.9 0 sine
the Pliocene. Therefore the rotation observed here is a consequenc,= of right
lateral shear (Umm-Sabuna shearing phase). The Pliocene basalts of the Golan
yield the expected declination for that time as obtained from stable Africa, and
hence no rotation observed here, at least since the Pliocene.
The sense and amount of the predicted rotation as calculated for each faults domain,
using the structural data and the geometric model, is in excellent agreement with
values obtained by the totally independent paleomagnetic method. The large angles
between the faults sets and the orientation of maximum principal compressive stress
are indeed the consequence of the rotations. Calculation of the total strain shows
that the Galilee and Mt. Carmel underwent north-south extension of 20% ~ 30%, and the
western margins of the rift valley elongate about 50% in NE direction. These values
demonstrate that the mechanism of strike slip faulting and rotation is a simple and a
efficient way to achieve large amounts of deformation.
The faults sets of northern Israel and the large amount of deformation are a conseque
of local compressional intensive stress field. This field results from the combinatio
of the left lateral shear and the Yammoune segment of the Dead-Sea transform. The
Yammoune forms an obstacle to the lateral slip along the transform. As a results,
intensive N-S extensional deformation develops in the crust in northern Israel and
increases towards the Lebanon and Anti-Lebanon area. This deformation of the crust is
the mechanism by which the obstacle is overcome, enabling continued activity of the
transform.
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ROTATION OF FlLOCKS BORDERED BY TWO SETS OF
STRIKE SLIP FAL) LT S

A. Initial configuration
B. After· deformation

B

Fig. 1
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PRELIMINARY RESULTS FROM ISRAEL'S SEISMOGRAPHIC NETWORK
Yair Rotstein and Eliahu Arieh
Institute for Petroleum Research and Geophysics
The seismographic network of Israel has been operational since September
1981. The countrywide network includes 12 stations which telemeter data
via radio and telephone to a central recording station in Holon. In
addition a portable six-station network was put into operation at the
same time in the Dead Sea region. The portable network was operated
in that area until July 1981 when it was transferred to cover the Dead
Sea rift in northern Israel.
Data from the stations of the portable network is transmitted to a local
recording center. This data is synchronized with the data from the
countrywide system and can be used ~ogether with it.
A few observations may be made from the data collected:
1.

In the Dead Sea trough all the observed seismic activity is in the
northern basin and its immediate surroundings. The most seismically
active is the deep part of the basin and there is little activity
near the western boundary faults of the rift.

2.

Seismic activity has been observed along the western flanks of the
Judean and Hebron mountains.

3.

Seismic activity has been observed in the Galilee and in the vicinity
of the Mount Carmel fault.

4.

Earthquakes have been observed in a few offshore locations.

5.

One earthquake has been located in the Central Negev.
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THE ROLE OF OCEANIC PLATEAUS AND ACCRETION TECTONICS
IN THE EASTERN MEDITERRANEAN
Yair Rotstein* and Zvi Ben Avraham**
Oceanic plateaus are bathymetric highs with shallow water above them and
with steep slopes. When these structures, which are embedded in the ocean
floor, reach a subduction plate boundary they collide with and are accreted
onto the continental plate. There is a growing alwareness as to the
importance of accretion in plate boundary tectonics, but not a great deal
is known about this process. The eastern Mediterranean may prove to be
an excellent area in which to study accretion.
Many bathymetric highs which can be classified as oceanic plateaus are
embedded in the seafloor of the eastern Mediterranean. Some of these
structures, such as the Anaximander and Hecataeus seamounts, seem to have
already been accreted to Eurasia. Others, such as the Medina rise, have
clearly not yet arrived at the subduction plate boundary. Many of the
oceanic plateaus of the eastern Mediterranean seem, however, to be
currently involved in plate boundary tectonics. This is particularly
evident in the Hellenic arc. The existence of a complex pattern of
bathymetric deeps in the Hellenic arc, rather than one continuous trench,
can be explained by ongoing accretion. Thus, the various deeps in the
Hellenic arc reflect the outward shift of the subduction process when
oceanic plateaus collide with the arc. Outward shift of subduction also
causes entrapment of detached subducting oceanic slabs. This may be the
reason for the unusually wide and complex seismic zone and the lack of
Pacific type Benioff zone in the Hellenic arc. Detached oceanic slab
beyond the accreted Anaximander oceanic plateau is the source of deep
seismicity in the region of the Gulf of Antalya.

*
**

Institute for Petroleum Research and Geophysics
Tel Aviv University
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RAN'lt:lliE ANALYSIS AS A MODEL FOR IJNDERSTAEiHJIlG
THE lI'AULT AND JOINT REGIME .... lWRTH vms'!:' O[i'

IJAT(~ lUt:l'lF'
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Uzi
Saltzman
"Engineering Geology and flock Eneineerin[;"
8a Hamelakha St. Ramat Gan
A'pa'tternof two contemporaneous systems of faults and joints
have been ·defined in certain areas on the western rim of t!Je
J9r~an Rift Valley. The age of these contemporaneous systems
,il:i\1 i~:tel "Gover :f3asalt". Its significance is best observed in
the 'area North West 9f Lake Kinneret.
The' geometry of both systems of faults and joints, enables the
performance of the "Rankine Analysis", and through it - the
u.nderstanding of the stress field causing the formation of ti.e
contemporaneous systems.
RanJdne Analysis is used in the evaluations and comnutations
of stresses acting ·on retaining structures. Rc:mlc::ne- AYlslysis
also forms the basis for the calculations of beaI'inr.~ capac:i.ties
of roele and Goil, and in the better uno.erutantlin{.'. of p:ouncl
movements caused by overlonding throu€;h uuil t ~.; l;rLl.ctures.
Tlle origin of the contemporaneous fault systems is in 3.
horizontal compression ( Cij - parallel, to the curface, V.3 norlnal to the surface). One roovenent is t~khlt place Irmn SOUtr1
to North, having a N15E bearing, and a pa:>:allel one tai:ing
place flom North to South havine a SI5\"! h.r"lnc.
The combination of both movements causes ·:;he fc)rmation of t!lC
pre "Cover Basalt", contem~oraneous fault systems.
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THE CONNECTION BETWEEN THE TWO MAJOR NORMAL FAULT SYSTEMS
OF THE GALILEE IN THE VICINITY OF ITS CENTRAL ANTICLINAL AXIS
Uzi
Saltzman
"Engineering Geology and Rock Engineering"
Sa Hamelakha st. Ramat Gan
The following discussion involves the connection and relation
the Eastern normal fault system (from Belvoir to Har Kna an) and
the Western normal fault system (from Nazareth to B:Lq at Be1t
Hakerem) •
The Eastern fault system intersects the Western one, along and in
the vicinity of the central anticlinal axis of the Galilee (from
Har Tabor to Har Mitzpe Yamim).
The magnitude of displacement decreases of the intersections
between each pair of intersecting faults. The vertical component
of displacement is the predominant one at the site of
intersection.
Three intersection sites are discussed, located along the
following fault lines:
1. Karnei Hitin - Har Nimra - Har Tur an
2. Har Arbel - Har Ravid - Har Hakotz
3. Har Kur - Nahal Amud - Har Mitzpe Yamim
The intersection areas show patterns of connection between the
two normal fault systems, partially assisted by rejuvenated pre
existing fault systems.
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RECENT ROCKSLIDES OF LARGE TURONIAN BLOCKS AT THE FOOT OF MA' ALEH AQRABBIM
Yair Shiloni
Geological Survey of Israel, Jerusalem
In the course of a survey for phosphates in the Yorke'am and Aqrabbim fields*
great masses of Turonian rocks were found in displaced position, and from field
relations and the general morphology of the area it is clear that these masses
are single-block rockslides. To date some 15 of these rockslides have been
located along a stretch between the entrance of Makhtesh Qatan (in the NE) and
the connecting road between Oron and the zin plant (in the SW). The blocks
recline along the steep dip slope of the SE flank of the Hazera anticline and
consist of Turonian strata belonging to the Derorim, Shivta-and Nezer formations.
The individual blocks are sometimes very large. They are detached slabs some
1/2 sq km in area and some 40 m thick or even more. Their volume is therefore
several millions of cubic meters. Sliding occurred over a shaly stratum of
the Derorim Formation, with slipways several hundred meters long. Scars along
the upper part of the slope mark the points of detachment.
Sliding blocks were brought to a standstill by hitting against protruding
outcrops of the same formation or the overlying Mishash strata, or came to rest
on the more horizontal terraces of the Zin Valley, at the foot of the dip slope.
The blocks were often scattered and fractured in the process, and sizable parts
of the substrate were sheared off.
The rockslides appear to be young in age, for" the following reasons:
a. The surface on which they recline, and thus preserve, is the same as the
one exposed today, i.e. serrated interfluves of the trellis network at the
base of the slope. The interfluves are formed by channels which cut from
the Mishash down to the Menuha Formation, and viewed frontally from the
synclinal Zin Valley they form triangular, dark-varnished flatirons, apex
pointing uphill. The blocks overlie this morphology and are thus younger
than this erosional sta~e.
b. At the time of sliding 1t seems that the enticline already had reached its
present-day amplitude, and its surface slope of ±40 o .
A good illustration, among other localities, can be taken from a block reclining
on horizontal alluvium at coord. 1625/0345, below the ascent of Ma'aleh Aqrabbim
(the blOCk is seen to be superimposed by apparently doubling the Turonian
section in its uphill edge) .
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Beside the great rockslides, many less massive blocks have been found in young
alluvium terraces flanking the Yorke'am South phosphate field, also at the foot
of the anticlinal ridge. These blocks are nevertheless hundreds to thousands
cubic m in volume, too massive to be interpreted as fluvial transport. The
connection between this slide debris and the described blocks is being
investigated.
Two mechanisms may be responsible for the massive rockslides:
a) A high d~gree of water saturation in the Derorim shales, caused either by
heavy rainfall during periods of wetter climate, or connected to a higher
groundwater table. The latter possibility is suggested by the nearby
presence of relics of Mazzar marls, testimony to a Pliocene lake or gulf
at the foot of the Hazera anticline.
b)

Tectonic (seismic) triggering. G. Eran* found evidence for post-Pliocene
displacement in the form of a linear feature affecting the Zin Valley,
terraces, parallel to the main fold axis (The ~a~era lineament) .

The role of massive rockslides in the evolution of the landscape, as well as
its possible causes,. are being investigated further.

*G. Eran, 1982. - Proceedings of the Annual Meeting of the Israel Geological
Society in Elat.
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ASHDOO AREA
GEOLOGICAL ANALYSIS OF GEOPHYSICAL AND OIPMETER LOGS
Abner Shomrony
Oil Exploration (Investments) Ltd./University of Tel Aviv
ABSTRACT
The geophysical and dipmeter logs of the wells in the Ashdod area (Ashdod,
Shetulim and Hof Ashdod wells), were analysed lithologically to determine the
depositional environment. The geophysical logs were divided into sections
several meters to tens of meters thick, according to their characteristics
(increase in resistivity and radioactivity, serrated logs, etc.). Synthetic
logs were created from the raw data of the dipmeter:
1.

Activity log - describes vertical lithological variations.

2.

Correlativity log - describes the horizontal lithological
variation and the planerity of the beds.

The results of the analysis are:
Yafo Formation (Ashdod 4)
~~vqi'im

Formation (Ashdod 4) -

The dipmeter analysis indicates
deposition in slope environment.
Features of slumping are observed in
the section which was deposited in
sabkha conditions.

Ziqim Formation (Ashdod 4)

The section was deposited in slope
environment •.

Bet Guvrin Formation
(Ashdod 1 & 4)

The logs indicate deposition in estuarrc
conditions and there are sand bodies
which wer~ transported to the northwest.

Helez, Telamim and Mashen
formations

These were deposited on the shelf under
high-energy conditions. They change
laterally into the Talme-Yafe facies
(slope environment sediments) trrough
unconformities.

Kidod and Beier Sheva
formations

This section was checked in the Ashdod
2-6 wells. It was removed by erosion
from the Ashdod 1 area. Both formations
were deposited on the outer shelf.

Zohar, Karmon and Sederot
formations

The section was penetrated in all the
Ashdod wells. The irregularity of
bedding in the section, except for the
well-bedded Karmon Formation, prohibits
proper analysis of the dipmeter log.
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DRILLING AND TESTING FOR ASHDOD SHALLOW GAS
A. Shomrony and Dr. H. Fligelman
Oil Exploration (Investments) Ltd.
Evaluation of a shallow gas prospect in the Ashdod area has been carried
out with the aid of geophysical logs. Eight shallow wells were drilled to
about 500m in the Neogene marls and claystones of the Saqiye Group in the
Ashdod area. The wells were drilled after gas blew out from a shallow
sandy lens while drilling to a Jurassic oil reservoir. The wells were
drilled on a trend paralleling the present coastline. The reservoir was
originally considered to be a longshore channel fill.
The first well encountered two gas-bearing zones while the
remainder were almost barren of hydrocarbons.
Lenses of coarsening-upward sediments are indicated by characteristic patterns on the geophysical logs and are currently interpreted
to be of offshore bar origin. Poor correlation of the few markers in the
discussed interval show a gentle regional dip to the west. The dip is a
combined effect of drape on top of a marked unconformity and differential
compaction. As such, the sand bars - which are tilted to the west - form
stratigraphic traps at their uplifted eastern pinchout.
According to the introduced concept, small gas reservoirs in the
order of 1 to 2 BCF are expected to be found. The rock on the eastern
side may be characterized by low permeability values and, as a consequence, low production rates of 0.5 to 1 MMscf/d will be obtained.
Results of existing pressure transient tests stand in accordance with the
geological description.
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STAGES

IN

THE

GEOLOGICAL HISTORY

OF

KARNAI-HITTIN

(based on findings of the quarry, Coord. 1933/2456)
SHLOMO SHOVAL
Everyman's University, Tel-Aviv
Recent quarrying of pyroclastic material on the northern slopes of the Karnai-Hittin
volcano has exposed the following cross-section which supports the geological history
of this region, as suggested by M. Oppenheim (1962).
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The oldest unit of the cross-section is an (Eocene) limestone which is the country
rock.
The middle unit of the cross-section is a (Neoge~ basalt flow, which unconformably
overlies the limestone. An erosion micro-relief is seen between them. This seems
to be the first outcrop in this region where the unconformity plane is directly observable, not being covered by talus.
The youngest unit of the cross-section, overlying the basalt flow, consists of pyroclastic rock. In the quarry the pyroclastic rocks are arranged in layers of tuff,
lapilli tuff and agglomerate (including volcanic bombs), indicating repeated volcanic
explosions. These layers dip ca. 30 0 northwards, possibly indicating stratification
on the slopes of the volcano, although inclination due to faulting is a possibility.
The fault in the cross-section di.splaces the basalt layer and the pyroclastic rocks.
This observation supports Oppenheim's suggestion that the volcanic activity at KarnaiHittin occurred before faulting. The direction of the fault is approximately E-W
(N80 0 W) - the direction attributed by Oppenheim to Pleistocene faulting. The plane of
the fault dips ca. 65 0 N and is slightly convex. There is an additional fault plane
within the pyroclastic rocks in the quarry. This fault plane has slickenside inclined
diagonally 80 0 W. The inclination of the slickensides and the convex fault plane indicate a horizontal motion component in the fault.
It has been noted that a dyke exposed 200 m north of the Lavi Junction (coord.
1923/2431, reported by Zvi Erez, Everyman's University), is oriented N70 0 W, almost
parallel to the above mentioned fault. The familiar dyke near ''Nabi Shueib" (coord.
1926/2456) is similarly oriented.
Reference: Oppenheim M.J., Bull. Res. Counc. of Israel Vol. 11G2 (1962).
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ALGAL MAT:

AN IMPORTANT BUILDER OF THE NEGEV PHOSPHORITES
David Soudry
Geological Survey of Israel

Microscopic and SEM observations indicate that cyanobacterial activity was most
significant in the formation of the Campanian Negev phosphorites. One aspect of
such activity is the development of economical phosphorites through the binding of
phosphate'particles. These rocks often demonstrate a conspicuous Qlanarcryptalgal
lamination, the algal binder being fossilized as intertwined phosphatic sheaths
which seal off and coat the phosphate grains. Different types of sheaths probably
representing the remnants of a cyanobacterial community were found. Thick apatite
overgrowth commonly deforms the microbial fossils converting them into barely
recognizable forms.
Fabrication of phosphate particles is another important aspect of the microbial
activity. Phosphate algal coated grains (micro-oncolites) are a common constituent
of the economic Negev phosphorites, the algal coating consisting of stacked phosphatic
tubes and colonies of coccoid unicells with an apatite infilling. Phosphatic sheath
bundles and different types of algalclasts represent other kinds of phosphate
particles produced by algae. Obliteration of algal structur~s is common, resulting
in an undifferentiated groundmass of cryptocrystalline apatite.
Facies distribution indicates intensive cyanobacterial colonization of the Campanian semi emergent to shallow stibmergent - Negev flats, prevailing during periodic
sea-level lowering and progradation, stimulated by the evaporitic conditions which
then developed.
From the extremely close connection between the microbial structures and the
phosphatization processes, we can speculate that cyanobacteria, - besides
functioning as a phosphorite builder - also took an active part in phosphorus
accumUlation.
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RADIOMETRIC AGE OF THE BASALT IN THE BOTTOM OF NOTERA 3 WELL (HULA VALLEY)
G. steinitz
Geological Survey, Jerusalem

D. Mor
Dept. of Geology, Hebrew University, Jerusalem

Notera 3 well was drilled in 1981 by oil Exploration (Investments) Ltd. in the
central part of the Hula basin. The sequence penetrated included peat, lignite,
marls, freshwater limestones, sands and conglomerates, as well as basalt flows.
Preliminary palynologic investigations indicated a Miocene age to the lowest part
of the sequence (Kashai, 1981).
Several basalt samples from depths of 2,070-2,427 meters were analysed by the
K-Ar age determination method. 50-90 mesh whole rock fractions were used. K was
determined by the atomic absorbtion method. Argon, extracted by fusion of the
samples in a glass line, was diluted with 38Ar tracer and was statically
measured in MM1200B mass spectrometer. First results published (Steinitz & Mor,
1982) are given here in a corrected manner after re-evaluation of the system
constants. The results are:
Depth in meters
2,070-80
2,264-73
2,321-30
2,418-27

Age (m.y.)
1.8
1.6
1.4
1.8
1.7

±
±
±
±
±

0.9
0.6
0.7
0.6
0.3

It is concluded that:
a) The mean age of the basalts from this depth is 1.7 ± 0.1 m.y., i.e. of
lower fleistocene age.
b)

If the Cover Basalt (see also Mor & Steinitz, this volume) exists within the
Hula Valley its depth is more than 2.4 km.

c)

According to these data an average rate of lowering of the basin can be
estimated at 1.45 mm/yr.

References
Kashai, E., 1981. The Hula Valley - an unconventional habitat of natural
gas. Oil exploration in Israel, Abst. Israel Geol. Soc. Symp., Jerusalem,
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LAND USE MAP OF THE SAFED REGION
by
D. Wachs, D. Levitte, A. Olshina
Geological Survey of Israel

The land use map of the Safed region allows -the incorporation of engineering
geology and environmental gemogy considerations in regional planning. This map
combines the information from a series of geological and other maps and may be
used by the planner who is not familiar with geological concepts and the detailed
geology of the area. The different map units delineate areas which are suitable for
various types of structures and uses. The proceedure by which the final map was
produced is illustrated below:

Topographic Map

Geological 'tap

I

Pemleability Map

Engineering Geology Map

t
t

Slope Map

Slope Stability Map

t

Aggrl'gate and Cement Map

Seismic Risk Map

LAND-USE :\tAP

The topographic and geological maps for,m the basis for the preparation of all
the other maps. A 1:20,000 scale geological map, based on both previous work as
well as mapping carried out especially for this project, was prepared. In addition, a
slope analysis map which allows rapid and easy determination of the steepest slopes
was also prepared. This is an important factor in determining the slope stability.
The engineering geology map defines the relevant engineering properties of
the different rock types. These properties were determined from measurements of
the compression and shear wave velocities carried out in the field. Field
measurements were preferred over laboratory work because the strata measured
were not disturbed by sampling and transportation to the laboratory, and the effects
of such factors as jointing, weathering and karst could be measured directly.
The engineering geology and slope analysis maps were used as the basis for
the preparation of the slope stability map. Slopes of 6 Q -17D in rock type m were
classified as unstable, and slopes greater than 17 G in the same unit as very unstable.
The engineering geology and slope stability maps were used as a base for the
preparation of a relative seismic risk map. Those slopes defined as unstable and
very unstable are those of greatest
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seismic risk, especially during the winter months when they are wet. The area in
the north-eastern part of the map was also defined as a high seismic risk area
because of the presence of the unconsoldated sediments and soils and its proximity
to the Rift Valley. The water permeability map is divided into three unitspermeable, impermeable and of varying permeability as a result of vertical or
horizontal changes. The permeability was determined qualitatively only, with more
weight being given to karstic features and jointing than to intergranular porosity.
The final land use map is the summary of all the above maps and presents
the planner with a convenient guide as to the type of structure most suited to
each unit. This should reduce the possible damage in case of earthquake as much as
possible, as well as reducing the overall costs of development.
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MARINE INTERCALATIONS WITHIN THE NETAFIM FORMATION IN SOUTHEASTERN SINAI
Tuvia Weissbrod and Amihai Sneh
Geological Survey of Israel, Jerusalem.
The Netafim Formation is one of the formations comprising the clastic sequence
("Nubian Sandstone") in southern Israel and Sinai. It consists mainly of brownred cross-bedded sandstones, most of which were deposited in a fluviatile system
draining to the north or west, in all likelihood in the time span ranging from
Middle Cambrian to Lower Ordovician.
Whereas in southern Israel and southwestern Sinai this formation is underlain by
other Cambrian rock units {Amudei Shelomo, Timna and Shehoret formations). in
southeastern Sinai it directly overlies a peneplain surface of the Precambrian
crystalline basement. Various parts of the formation in this area display alternating
siltstone and sandstone units whose sedimentary structures and trace fossils are
indicative of a marine environment of deposition.
In the vicinity of 'En Umm Ahmad the lower part of the formation is built of siltstone
and sandstone alternations, in which flaser structures and Diplocretarion trace
fOssils are abundant. This marine sectio~which is about 20 m thick, is known only
from this locality; it fills a shallow depression in the basemnnt surface, and has
consequently been preserved. The upper part of the Netafim Formation which overlies
the marine section is built of 60 m of fluviatile sandstones.
In Wadi Umm Mara three units can be distinguished within the Netafim Formation:
The lower and upper units are 30 m and more than 10 m thick, respectively, and are
built of fluviatile sandstones, whereas the middle unit, which is 60 m thick, is
dominated by siltstone units, with intermittent sandstone layers. Numerous trace
fossils -(:··.ost likely Skolithos) which possibly indicate a littoral marine environment,
are prevalent in the siltstones.
The alternating marine and continental sediments within the Netafim Formation, as well
as the marine transgressions,known from the Timna Formation and part9 of the
Shehoret Formation, reflect repeated shoreline fluctuations during the Cambrian
throughout Israel and Sinai.
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THE GRAIN SIZE OF THE FRANCOLITE FROM THE PHOSPHORITES IN CONNECTION
WITH THE ORON SYNCLINE
Tomi Wiegner
Tami (1MI) - Institute for Research and Development, Ltd., Haifa
In the framework of a research carried out at 1MI about the mineralogical and
petrographic changes of the phosphorites over the length, breadth and depth,
different types of phosphorites (white, and brown) from different Oron fields,
(4D, 4B-C) perpendicular to the syncline were tested'.
The selective dissolution of the calcite from phosphorite rocks, that made it
possible to test the grain size distribution and general chemical composition of
the francolite, was carried out by means of a fast (several hours) standard method
developed at 1MI.
Very slight differences have been found between the different layers of the same
section and almost none between equivalent layer samples of the different sections
as regards the mode fraction.
The intermediate layer samples of the different sections seem to have more fines
(minus 200 mesh). Slight differences were found between the white phosphorite
samples and those of the brown phosphorite as regards the fraction containing
more than 75 percent weight of the francolite and also as regards the amount of
biogenic francolite.
The liberation of the francolite begins at the same particle size for almost all
the samples studied.
Acknowledgement
Thanks are due to Prof. V. Rohrlich of the Mineral Engineering Department of the
T~chnion for her useful advice.
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THE JOINT PATTERN OF THE EOCENE ROCKS, BET GUVRIN SYNCLINE
M. Yarkoni and A, Flexer
Tel-Aviv University, Dept. of Geophysics and Planetary Sciences
A series of joint measurements were conducted in some 100 sites in Bet Guvrin
syncline in order to try and relate joint characteristics with their dimensions,
and possibly to a regional tectonic framework. The area of study is composed of
horizontal to sub-horizontal Eocene chalk and chalky limestone of the Zor'a Fm.
with the following members (bottom first):
Adulam Mbr. - chalk, silicified chalk, layers and concretions of flint.
Maresha Mbr. - soft homogeneous chalk, marly in places.
Joint measurements were conducted in both members. In the Maresha Mbr. measurements
were carried out predominantly in numerous man-made caves, while the majority of
data in the Adulam Mbr. were obtained from outcrops.
The following parameters were checked: rock type, bedding, thickness, dip of strata,
joint bearings and dips, joint density and opening, secondary filling direction and
amount of displacement. In order to economize measurements, the sampling system
in crossed lines (Polyshook, 1980) was adopted.
Preliminary results
following:

(~ithout

an accurate statistical analysis) indicate the

(a) The Eocene rocks, in the area of the Bet-Guvrin Syncline are jointed in sets
perpendicular to the bedding and in the following trends:
Maresha Mb r.
150 0
70 0
30 0

50 0 and 120 0

Adulam Mbr.
150 0
70 0

30 0
90 0

The joint orientations are similar to bearings observed in Eocene rocks in other
parts of the country (Polyshook, 1980).
(b) At this stage of the study, no substantial differences were observed in joint
bearings between the Maresha and Adulam members, excluding one direction which
might be significant.
(c) A closely spaced joint pattern is observed in the non-homogeneous bedded
chalky limestone of the Adulam Mbr. whereas the homogeneous massive soft chalk is
of the Maresha Mbr. is characterized by low joint density.
(d) The main secondary infilling of the joints is chalky material and brittle
marly chalk. In places calcite and gypsum occur with crystals generally perpendicular to the joint surfaces.
(e) Despite of the numerous measurements no clear cut slickensides or signs of
displacement were observed so far.
(f) The measured jOint bearings match lineament trends as observed in air photos
and unpublished geologic maps.
Reference
Polyshook, B., 1980, Jointing of Eocene rocks in the Ein-Ziq area, the Avedat
Plateau: M.Sc. thesis, Tel-Aviv University.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE JUDEA AND THE TALME-YAFE GROUPS
A. Yelin Dror * , A. Flexer * , H. Fligelman**
*Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University
**Oil Exploration (Investments) Ltd.
The Talme-Yafe Group interfingers with the Judea Group over a relatively narrow
area (5-10 km) east of and subparallel to the present shoreline.
The Talme-Yafe Group (Albian-Turonian) is confined predominantly to the subsurface
of western Israel and consists mainly of detritic ~arbonates. Its thickness ranges
between more than 2000 m in the west (Item 1 borehole) and zero m in the east
(Gan Yavne boreholes). The stratigraphy and petrography of this group was described
extensively by: Cohen 1969, Derin 1970, Bein 1974, Bein & Gvirtzman 1976, Bein and
Weiler 1976.
The Judea Group (Albian-Turonian) consists mostly of carbonates such as limestones
and dolomites. The present study deals only with its western subcrop belt, ·where
it interfingers with the Talme-Yafe Group. Where contacts are identifiable, it
consists of (from bottom to top) the Yakhini, Yagur, Negba and Dalyya/Bina Formations. Elsewhere, it consists of the Judea Group Undivided. It's thickness ranges
between zero m in the west to over 1000 m in the east. The Group was discussed by
numerous authors, e.g. Arkin and Hamaoui, 1967.
The interfingering complex overlies unconformably the Gevar'am Group and the Heletz
and Telamim Formations, and is overlain unconformably by the Saqiye Group. The
intervening Hashphela Group is usually missing.
The studied sequence was penetrated by about 100 boreholes. However, the lithologic
information is very scanty because of extensive loss of circulation and/or blind
drilling. Identification of the lithologies is currently being carried out by an
extensive processing of electric log data.
The technique is based on simultaneous solution of several equations that describe
the pattern of the following "porosity logs": Acoustic, density and neutron,
,,,hereby the porosity and percentage of the main lithologies are obtained. The
number of lithologies that can be identified is equal to the number of the porosity
logs employed. Other logs such as Gamma-ray and Sp, can yield independently the
clay percentage of the studied rock sequence. The log interpretation procedure
involves two steps. First, the lithology is identified by simultaneous graphic
presentation of the following data: Density versus Acoustic, Acoustic versus
Neutron, and Density versus Neutron. A different method involves the simultaneous
presentation of the parametars "X" ~ "N" from all three porosity logs, where:

"M" - is provided by the Acoustic and Density logs
"N" - is provided by the Neutron and Density logs.
In this system every lithologic parameter of the rock is represented independently
of its porosity, by a point. The possible lithologic parameters are determined by
the position of the log data in the system. All the graphic presentations are
carried out by computer program.
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ECONOMIC PHOSPHATE IN THE ARAD VALLEY
A MAJOR DISCOVERY - 20 YEARS TOO LATE?
E. Zohar, Y. Shiloni, G. Vamush
Geological Survey of Israel, Jerusalem
During the past thxee years, a multi-institution countrywide survey of phosphates,
has been carried out by the Geological Survey, Negev Phosphates Ltd., the data
processing unit of IMI and the Earth Sciences Research Asministration. The aim
of this project is to locate, characterize and evaluate the phosphate reserves
available in the country for medium and long range industrial planning.
It was in this framework that an investigation of the Arad Valley was undertaken.
This had been superficially prospected during the early sixties, but only during
the renewed exploration was it surprisingly revealed to contain large quantities
of economic phosphate. For the last two years, intensive drillings were made
in the area between the Kidod and Zohar ridges in the east, Mount Ira in the west,
Tel Malkhata in the south, and Dabeshet in the north. Some IS, 000 samples were
Collected from 200 dust drillholes, 10 core - boreholes and 10 trenches. These
were analysed for P20S and selectively for other compounds. It appears that
under a relative thin mask of loessic soil and sand or conglomerates (of Neogene
origin?), there are vast areas (tens of km2 ) consisting of a complex of rocks
belonging to the Upper Mishash Formation which include 2-4 phosphorite layers,
1-4 m thick each.
Newly prepared geological and structural maps reveal that the basin is composed
of secondary structures and therefore the thickness of the overburden (composed
of marls and shales of the Taqiye and Ghareb formations)varies considerably
although the topography is gentle. The Ghareb and Mishash formations in part of
the region are metamorphosed in a similar manner to that in the Hatrurim basin.
Extreme changes were observed in the average P 2 0 S contents of the various
phosphorite layers throughout the basin; nevertheless there is a considerable
zone of enrichment in which the
two upper layers contain about 30% P 2 0 S •
In a relative small area (several kmL) the uppermost layer contains aIm thick
section with an average of 33-34% P 20 S • The upper layer also contains 130-180 ppm
uranium, 0.2-0.4% organic matter and 0.3-0.6% chlorine.
The two upper layers which are recommended for exploitation are separated from
one another by barren material composed of chert horizons, porcelanites and
limestone concretions similar to the section of the upper Mishash at Zefa Ef'e
and the Rotem Plain.
It is now estimated that raw material reserves under an overburden (m 2 ) to ore
(tons) ratio of 1 to 3 are about 200 million tons of ore averaging 27.S% P 20 S ;
included in this ore are some 7S million tons of raw material with 30% or more P 20 S •
A further ISO million tons of lower grade (23-2S% P2 0 S ) ore have higher overburden
to ore ratios (about 3 to S).
The Negev Phosphates Company has recently suggested the commencement of a national
project termed "The Zohar Project" to exploit these phosphates. Because of their
vicinity to the town of Arad and the ecological and environmental difficulties
which could arise from the exploitation of the phosphates, and because the area
is also needed by other "clients" (Beduins, farmers of new settlements in the
Hebron Mnts., indstrial plants, and the army) it is not yet clear whether this
discovery has not been twenty years too late after the initial settling of Arad.
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,
,

)השP

גפט

בע"מ,

עןת(

ת.ד, 11548 .
תל-אביב . 61114
מאיר

רחי

דןרןו

המחי

מרדכי

בע"מ,

גפט

,

המכ ז ן

המכזו

הגיאזלזגי,

מי נסטר

חמכן ו

צבי

,

הגיאןלזגי,

דו,

לישראל

בע"מ,

,
. 61111

MAS M. ,סHז MCELMURRY
 RY ST . ,ס204, HICK
DARDANELLE, ARKANSAS 72834 ,
U. S. A.

,

מלזל

אבי

,

ההידרזלן ג ' ,

השרןת
ת .ד , 6381 .
ירןשלים 91066

עמגןאל,
)השקעזת(

ת.ד, 11548 .
תל-אביב . 61114
מזשקן ביץ

מימרן

יעP

ב,

העברית,

,
.

מןרבינס' P
חפןשי

,
. 61111

תל-אביב

,

ל ג יאן לן ג יה

ירושלים

לישראל בע"מ,

תכגןו
ת.ד11170 .

לישרא'כ

האןניברסיטה
גבעת

חי ים,

חמ'ס

.

המים

רם

פלנטריים,

מירז

ת.ד, 11170 .
תל-אב יב . 61111
מןר

גפט

זגיאזפיס' P

ה,

,

מן בשן ביץ

תכגןו

,

מלכי ישראל , 30
ירזשלים . 95501

, 10

הג'כבזע

גבעתי ים

ןמיגרלןגיח,

מלכי ישראל , 30
ירזשל'ס . 95501

. 69978

דני

המכזן

תל-אביב

מאןר

פא ז 'כ

למחP

ר 'יית

רי

תכגזו
ת .ד 11170 .

צבי

תל-אב יב

מי טלפחלדט ג 1

חמים

לגיאןפיס'P

רמת-אביב

לגיאןלןגיה

מיכלסז ו

, 47

הרצל

בו-גזריזו

בנגב,

ת.ד, 1717 .
חזלז ן . 58117

,

ז ה

ת .ד , 26 .
רחזבזת . 76100

ת .ד , 653 .
באר-שבע . 84105

,

לרן ואן יגו

מאןר

מכז ן

אןגיברסיטת

ת .ד , 3720 .
ירןשלים . 91036

דגי

ז יצמן

מיטלפהלדט דןד,

גיאןפרוספP

המכן ו

~נ ןאל,
למדע,

שמעןו

רחי

,
,

,

יהןדה

תל-אביב

הג יאז לן גי

מ'ככי ישרא'כ , 30
ירזשלים . 95501

בע"מ,

מליס

אלז ו

.

הלןי

, 112

.

מגדל שמזאל,
מרכי

סיגרם

למדעי

ת.ד, 12 .
רתןבזת . 76100

ה PרP

ע

ןהמים

כהן

)דןסט(

ג ן ה

י עקב

י רןשלי ם
כהן

רןת •

לוי

• 509/75

·

צפגיה.

גפט

חפןשי

בע"מ •

)השקעןת(

ת.ד• 11548 .
תל-אביב . 61114
אן רי

כפרי

המ.כ ן ן

לוי

•
•

•

המח'
גבעת

רם.

'"!כ

·

'"!כ

שא ו

הגיאולןגי

לו יטה

דב •

המכון

הגיאולוגי

לןריאן
חפןשי

פלי
גפט

ישר •
)השקעות(

בע"מ.

המים

לישראל

בע"מ.

ת .ד • 11170 .
תל-אביב . 61111

לךר בןעך

לבג גרט שטפן •
כביש עכו • 22
קרית ביאליק .
לבגון

עמוס.

המכון

גבעת רמ •
ירושלימ ·
מכון

גפופ

וגיאופיסיקה.

ת.ד• 1717 .
חולון . 58117
לבגת
החוג

ומדעים

תל-אביב.

רמת-אבי ב •

פלגטרייס.

החוג

אבי,

לגיאופיסיקה

תל-אבי ב

. 69978

. 69978

לןךבוע}.
האוגיברסיופה

ברבו

העברית.

המח'

לגיאולוגיה.

גבעת

רם.

·

}אב.
הגיאולוגי.

מלכי ישראל • 30
ירושלים . 95501

,

הגיאולוגי,

מלכי ישראל • 30
ירושלים . 95501
לגגוצקי
רח'

ששת

רמת

השרו

ומדעימ

תל-אביב,

רמת-אבי ב,

המכון

• 26

·

אוגיברסיטת

לנג

י רושלים

האוגיברסיטה

ליפשיץ

אלכס •

תל-אב יב

רח'

שו

למ ית •

הגפט.

תל-אבי ב

לגיאופיסיקה

אןגיברסיטת

העברית.

לגיאולוגיה.

לי פס ו ו

למחקרי

•

האוניברסיטה

המח'

לוי

•

ת.ד• 11548 .
תל-אבי ב . 61114

דב •

המכון

ל•

•

מלכי י  IIIראל • 30
ירושלים . 95501
תכגון

יצחק •
הגיאולןגי.

מלכי ישראל • 30
ירושלים . 95501

ברכה.

המכון

. 36000

משען ל חרדון • 15
באר-שבע · 84733

העברית.

לגיאןלוגיה.

• 69

מלכי ישראל • 30
ירושלים . 95501
לוי

האןגיברסיטה

ירןשלים

רח'

ופבע ון

מלכי ישראל • 30
ירןשלים . 95501
'"!כ

לוי

יוס ' "1
הדגגיות

המכןן

הג יאן לן גי

אמיתי

יאיר.

הגלעד , 14/2
ערד . 80700

יוסף,

הימי ם , 9
ן . 47247

פלנטריי,

זjושל

אליהז,

מרכי

סיגרס

למדעי

הקרjוע

זהמיס,

ת ,ד, 12 ,
רחז בזת , 76100
אליהז

יהר
משרד

רח'

יאי ר

זהתשתית,

המכןן

עירא,

יילברפרב

,

דאר

עו י

יק

'.

המלאכה

/ 8א

,

ישראל •

המח ,
גבעת

טאjור

יה •

•
לישראל

בע"מ.

נפט

וגיאופיסיקה.

אןגיברסיטת

פלנטריים.

ןמדע'ס

טלמן

תל-אביב.

פלנטרי'ס,

תל'-אבי ב •

I

, 69978

,
העברית.

המח'

לגיאולוגיה,

גבעת

רס •

ירק ו נ

 ,משה •

המח'

לגיאןפיסיjוה

•
)השjועןת(

אלי

ת,ד• 10010 ,
יר ןשלי ם ,

•

ולמדעים

תל-אביב.

רמת-אבי ב •
תל-אב יב , 69978

ית

ת,ד• 11548 ,
תל-אביב , 61114
טגגבאזס

דן

ומדעים

ישראלי עמוס •
המעי יו • 28
גבעת 'ים , 53376

רמ-תאבי ב •
תל-אבן ב , 69978
חפןשי

עגת.

אןגיברסיטת

אמיר,

לגיאןפיסיjוה

גפט

•

לגיאופיסיקה

יעלון

פןל.

אלי

חיפה

, 32000

האוגיברסיטה

ת,ד• 1717 ,
חולון , 58117
החוג

גפט

ןגיאןפיסיקה.

ירו של ' , D

למחקרי

טויסטר

jורית

אז נ יברסיטת

ת,ד• 11170 ,
תל-אביב , 61111
המכון

,,

הטכגי וו

החןג

ירו של ' , 0
חרש

השןפט

רןת.

תל-אב יב

ארנן ן

18870

מחצב'ס.

רמת-אבי ב

המ'ס

השזפט.

יליו-דרור

העברית.

רס •

פ

העברית,

למחקרי

הגדסת

,

ל ג יאן לן ג

צבי

,

י

ית •

ת,ד• 1717 ,
חןלו ו , 58117
יןבל

האוגיברסיטה

תכנון

רמת

יו בל

'•

ד

הארץ.

.,

רמת

המכון

מלכי ישראל , 30
ירןשליס , 95501
רח'

ל ג יאז ג רפ יה

קבזץ

אריה,

הג יאן לן ג

רמת-גן

למדעי

ידידיה

מלכי ישראל , 30
ירןשל'ס , 95501

ילצמן

•
כדור

האוגיברסיטה

הגיאןלזגי

המכן ן

אהרו

המח ,

ירזשל'ס,

יילברמן

המכןן

המכזן

, 234

יפז

טרבטמו

גפט

ת,ד11717 ,
חזלז ו , 58117

,

האגרגיה

פ

1 ,

למחjורי

וגיאןפיסיjוה.

בע"מ

,

1j

ד

ר

תכנון

.,

המ'ס

לישראל

ת,ד• 11170 ,
תל-אביב , 61111
כה ו

אבי ג דור

המכון

,

הגיאוכ'וגי.

מלכי ישראל • 30
ירושלים , 95501

בע"מ.

פלנטריים,

גבריאל,

הוניג

העברית,

האוניברסיטה

ואוביש

גדען • 1

הובכ ו 1

הג יאז לן

המח'

לגיאולוגיה,

ובלכי

גבעת

רמ,

ירושלים

ירושלימ

ישראל

אברהמ,

הוניגשטייו

המכ ו ו הג יאו ל ו ג
מלכי ישראל , 30
ירושלימ

תמי

' ,

הופר

דורית,

ו

,

הובכוו

הירש

דאר

.,ק
גפט

וגיאופיסיקה,

יבגח

רח'

משח,

,

תל-אביב,

קרית

לובדעים

ומדעים

פלנטריים,

ובדוייקים,

האוגיברסיטה,

תל-אב יב

קוב"ג

אלז ירה,
העברית,

הובח'

לגיאזלזגיה,

גבעת

רם,

ירושלים

·

זיסברזד

l

הג יאו ל ו

רח  ,ב1
,

הלמו
קבו!"

א•,

לזת

·

לייה •

האזניברסיטה

ו

ר~כון

הובת'
גבעת

רם,

צ יזו

·

ובלכי

רת'

רזן,

ירזשל'ס

נ

,.

לובחקרי

גפש

דניאל,
הגיאזלזגי,
ישראל

ירזשל'ס

·

,2

העברית,

לגיאזלזגיה,

הגריק

אזרי

,

ת .ד , 1717 .
חולון . 58117
וקס

עוביגדב

ג• ,

. 95423

ייש ו בסק •

הובכון

ירושלי מ

טוביה,

מלכי ישראל , 30
ירזשל'ס . 95501

ירושל'ס

דז בי

הלר-קלאי

,

ו ירצבורגר

יטבתה,

דא רגע

למחקר

רמת-אביב,

· 69978

האוניברסיטה

סביבתי

,7

,

ת .ד , 9001 .
באר-שבע . 84190

חמכ ו
הלי!"

דזד,

חיחידה

לגיאופיסיקה

בע"מ,

ת.ד, 11548 .
תל-אבי ב . 61114

יעקב,

החןג

, 61

יחי קאל ,
נפט )השקעזת(

זיינר

הפקןלטה

.

הפסגה

ז 'ילר
חפושי

פרגסיס,

,

גרעיני,

יר ןשלי . D

ובלכי ישראל , 30
ירושלימ . 95501
הלן

עך

' ,

למחקר

וידר

הג יאו ל ו גי

אזניברסיטת

)השקעות(

בע"מ,

נחלשןרק,

ת.ד, 1717 .
חןלו ו . 58117
הובכ ו ו

נפופ

ו לק1

מרכך

ת.ד, 10170 .
ירושלימ . 91101
לובתקרי

' ,

ת.ד• 11548 .
תל-אביב . 61114

מלכי ישראל , 30
ירושכ"מ . 95501

הילברנד

אור

חפןשי

הגיאולוגי,

הן רו בי!"

מכז ן

למחקר

ןלפתןח בע"מ,

ת .ד • 313 .
תיפה . 31002

. 95501

אהרו

טןובי,

)אימי(

זו לי
המכוו

, 30

. 95501

·
זויגנר

ג• ,

, 30

. 95501

וגיאופיסיקח,

גלברמו
המכון

אלוירה.
נפט

למחקרי

וגיאופיסיקה.

ת.ד• 1717 .
חןלו ן . 58117
ג ל ו טר

פא ו לה •

המכוו

למחקרי

רח'

מלכי ישראל
ירושלים 95501

רמב" ו

נפט

אוניברסיטת

המחי

בן-גורירן

לגיאןלןגיה

גלעד

•7

·

המכןו

, ,

. rד • 6381 .
ירושלים . 91066
נרןס

.

אפרים •
נפט בע"מ •

דימנט
שרותי
רחי תבואות
תל-אבי ב

טןביה,

עיו

הגיאןלוגי,

מלכי ישראל • 30
ירושלים . 95501

ההידר ו לו ג

יברץ

ליביה •

דיאב

בית שאו

כרוס

10805

מלכי

שרלמית
הגיאןלןגי

,

דן

ישראל

;רן ס ן ב ,
ןפןשי

יו רם

ץ

,

נ.ד• 11548 .
ניכ-אביב . 61114

בע"מ •

. 95501

לקרקע ו מ  ,ם •
ז ו לjונ ' •

מכן ו

ת .ד

, 30

יואל,

מרכז

)השקעןת(

הגיאןלןגי,

ירושלים

ו.לכי ישראל • 30
·רושיכי ם . 95501
גפט

.

גינט.

המכון
 jמכןן

הארץ

•3

הגציב,

דלמו

•6 .

ביתדגן·

דנקמפ שאןל.
רוסןביץ

 jמכ ן ו

לידיה.

הג יאן ל ו ג

'•

:יככ  ,ישראיכ • 30
רושיכים . 95501

מחצבי • D

הנדסת
jורית

הטכנ יו ו

חיפה

. 32000

דררקמו
ררוגסן
ילה

פיי<-כפ.

ררשלי ם

·

רייצר

ישעיהו,

ח' נןרדאן , 40
מת-השרן ן · 47269
מכזו

יחזקאל,
הגיאולרגי.

דר ו ר  ,על יזה •
הפוספטים

חברת

בנגב.

ת .ד • 435 .
דימונה .

מנחם.

הגיאןלןגי,

לכי ישראל , 30
רןשלים . 95501
רפן נ jול

העברית.

מחי

לגיאןלז ג י • n

כעת

רם,

·

•

דjול

עמי

רחי

רjואנטי

תל-אביב

•5

.

הןלגיןו·

צב ' ,

~וניברסיטה

רזשלים

•

מלכי ישראל • 30
ירושלים . 95501

, 236/15

רינברג

המכון

חמכןן

הגיאולוגי

מלכי ישראל • 30
ירןשלים . 95501

בנגב.

ןמינרלןגיה.

ת .ד • 653 .
באר-שבע . 84105

דרור •

חשרןת

j:

אשר •

דו רו ן

וגיאופיסיקה.

.

אלכסנדר.

ירושלים

ר.ג

המכון

• 30

ת.ד• 1717 .
חולו ו . 58117
גליק

דן יטש

ין ~'ע •
הגיאולוגי.

•

בר-גרא

תכגוו

•.

ג ן בדסמ יופז

בישראב

המיס

בע"מ.

ת.ד• 11170 .
תב-אביב . 61111
ברגר

גןבדשמידט

הגיאובןגי

•

המכן ן

מבכי ישראב • 30
ירןשבים . 95501
גדעו ו

ברעם

גפופ

חפושי

•
בע"מ •

)השקעות(

המכדו·

גדביהז

•
•

מבכי ישראב • 30
ירושבים . 95501
גבר

בארי

המחי

בן-גוריוו

בגיאובוגיה

בגגב.

ומיגרבוגיה.

ת .ד • 653 .
באר-שבע . 84105

קמפןס

שדה

ג ז כ יק

אברהם •

החב'

גזופמן
תכגון

בישראב

בע"מ.

ת .ד • 11170 .
תב-אביב . 61111
המכ ו ו

משה •

ג ז כף
חפןשי

גפופ

ג יב

דו

המכזן

גזלדברג

המכזו

' •

המכןו

העברית.

אריה •
הגיאזכןגי,

אביהן,

כגיאזפיסיקה
כמדעים

זמדעים

רמת-אביב,

. 69978
דב.

הגיאןבןגי

,

•

גכאירגה,

בו-גזריןו

בגגב.

ןמיגרלוגיה.

ת .ד • 653 .
באר-שבע . 84105

ת .ד • 1717 .
תזבז ו . 58117

גפט

ןגיאופיסיקח.

חגיאןבןגי.

מבכי ישראב , 30
ירזשבים . 95501
גבאי

מרק •
למחקרי

חמכןו

תכגזו

עמי

ר•

המים

בישראב

בע"מ,

ת .ד , 11170 .
תב-אב יב . 61111
גבבזע

תכגןו

' ,.
המים

לישראב

ת.ד, 11170 .
תל-אביב . 61111

פכגטריים

מדןייקים.

האןגיברסיטה.

גיגזבזרג

המכןו

תב-אביב,

מבכי ישראב , 30
ירושביס . 95501

בגיאזבזגיה

ג ז בדמו
חמכוו

•

מלכי ישראכ • 30
ירןשבים . 95501

קרית

הר הצופיס •
ירושליס .

המח'

בע"מ.

•

תב-אב יב

לארכיאזבןגיה.

אזגיברסיטת

•

הגיאןבןגי

הפקזבטה

פאזל.

ג ן לדבר ירו ו

בע"מ,

מבכי ישראב • 30
ירןשבים . 95501

החןג

מבכי ישראל • 30
ירושביס . 95501
האוגיברסיופה

ןאגמים

)השקעות(

אןגיברסיטת

הג יאו ב ו ג

.

ימים

םבמן ו

גיגצבןרג

ג ו בדברג

בןקר

כחקר

ג יכת
המים

בו-גןריוו

בגגב,

ת .ד • 11548 .
תכ-אביב . 61114

•

יוס"\.

כחקר

ע"ש

בכאןשטיי ן

•

ת .ד • 8030 .
חיפה . 31080

הגיאדבדגר

אוניברסיופת

נעמי

•

המדבר

אןגיברסיטת

ת.ד• 11548 .
תב-אביב . 61114
גבירצמו

החבי

ימים

ח .ד , 8030 .
חיפה . 31080

יצחק.

המכו ו

בחקר

,

קופ זר

,
ןאגמים

בע"מ,

בע"מ,

זכביגדר
zנכ ז ן

לזרח.

בן

•

חג יאן ל ז גי

'גכי ישראל • 30
וזשלים . 95501
ןגן

דוד.

'ידא

:נזן

חמים

ו.כןן

בגימיגי

םחתי

,

,ן נ

,

בר

•

מר'ס,

 Iחי
:עת

נ ן

,

ינמתקרי

נפט

ןגיאןפיסיקח,

,ד , 1717 .
יכן ו , 58117
יזמנפלד

דב,

צבי

•

יכמחקרי

גפט

זגיאןפיסיקח,

ושי

.

ין סו

ין סו

חמים

,

לישראל

בע"מ,

יזסו,

יכמתקרי

נפט

וגיאופיסיקח,

חמכןו

ישראיכ

, 30

, 95501

,

ברן גר

אילן

חמכןן

למתקרי

גפט

)ר Uhקעות(

ד, 11548 .
-אביב . 61114

ןגיאןפיסיקח,

בראן ו

משח,

גיאןפרןספקטס

בע"מ,

ברטן ב

יןסו,

המכןו

חגיאןלןגי,

מלכי ישראינ , 30
ירןשל'ס . 95501

שיכוס,
נפט

בר

תמרח,

חגיאולזגי,

ת .ד , 3720 .
ירןשיכ'ס ,

ד, 1717 ,
לן ו . 58117
יקו

בר

,
, 105

ת,ד, 1717 ,
חןיכן ן . 58117

ד, 1717 ,
יכן ו . 58117
כןו

רתי

מלכי

חגיאזלןגי,

הרןש

מתי

ארלזזןרןב

ירןשלי ם

יכי ישראיכ , 30
'זשיכ'ס . 95501
,כןו

,

חמים

ת ,ד• 11170 .
תל-אב יב , 61111

. 0

ארי

' ,

לישראל בע"מ,

ג יאן טכג ית

תכנןו

צדי ק,

נכןו

יןסי

תכגןו

חעבר ית

רס,

נכןן

ג ידי

,

חג יאן יכן ג

תל-אבי ב

לגיאןלןגיח,

·ןשיכ'

אןגן

,5
. 55000

מלכי ישראיכ , 30
ירןשיכ'ס , 95501

~כי ישראל , 30
"ןשלים . 95501
'יכסקי

בקיכר נתו
יצתק שדח
רחי

בר

עמןס,

ברס יטח

ןמיגרלןגיח,

,

חמכ ן ו

~כי ישראל , 30
ןשלים . 95501'ין

לגיאןלןגיח

קרית

חגיאןלןגי,

ו.כן ן

תיים.
בן-גןריןן

בנגב,

ת .ד , 653 .
באר-בשע . 84105

לישראל בע"מ,

חג יאן לן גי

מ"נתקרי

אזגיברסיתט

.ד • 11170 .
~-אביב · 61111
'יט מ יכאל

גפט

ת.ד, 1717 .
תןלן ן . 58117

כרת גשר בע  nמ •
ז' בן יחזדח , 99
'נ-אב יב · 63401
אזרי,

גיא

חמכןן

יןבל,

וג~אןפיסיקח,

בע"מ,

ברטן רא יעקב ,
רתי בן-דןר , 13
ירושל'ס , 96103

ישראל

אליעזרי

,

כלג'מ בע"מ ליטוש
רח'

בצלאל

רמת

.

גן

אלמגור
חמכ

l

ן

מלכ ,

, 52

גדעון

,
, ,

• 30

ישראל

חמכון

ת.ד, 1717 .
חזלו ו . 58117

חג יאו ל ו ג

ירושלימ

ויצוא

אבגי

חן

('"גת)

אריה

,

אליחו

,

למחקרי

נפט

,

ארליך

אלי ן

המכון

חג יאזל ו ג

מלכי

. 95501

ישראל

ירושל'ס

' ,

, 30

. 95501

אלמוגי-לביו

אהובה,

ארליך

שרה.

האוגיברסיטה

העברית.

המכון

הגיאזלזגי

לג יאןלו ג

חמח'

רמ

גבעת

ירו של ים
אלר ו ו

יה •

אפרת,

רח'

תרפ"ד

, 11

רמת

השרון

. 47200

אמיתי

אןגיברסיטת

המח'

מלכי

,
·

•
 lמיגרלוגיה.

ת .ד , 653 .
באר-שבע . 84105
רח'

ירו ו

מרדכי

ירושלי ם

אקר

,
, 15

מלכי

ארד

ארנ ון

המכוו

מלכי

' ,

בגימיו

• 30

בהט

r

,ב'

המח'

ארי

• 30

•

מלכי

ארךי

רח'
רמת

ג ו

ישראל

tבבביגדר

ורמכוו

אבגר.

.

ה ג יאו לו ג

ירושלימ

ת .ד , 39328 .
רמת אביב •
תל-אבי ב . 69011
קרי נ יצי

לגיאולוגיה

בוגושרון·

הפתוחה,

80

בן-גוריון

ת .ד • 653 .
באר-שבע . 84105
המכון

צבי

זאב.

הגיאולוגי,

אוניברסיטת

•

האוניברסיטה

בו-גוריון

בגגב,

לגיאוגרפיה,

המכוו

. 95501

ירושלים

למחקרי

מלכי ישראל , 30
ירושלימ . 95501

הגיאולוגי,

ישראל

אריה,

נפט

ןגיאופיסיקה,

דן,

בגיו

. 95501

ירושלים

. 95501

ת .ד • 653 .
באר-שבע . 84105

עמוס •
הג יאו ל ו ג

, 30

ת.ד, 1717 .
חזלוו . 58117

המח'

דליה,

ישראל

המכון

באומו

רח' דג יאל , 14
תל-אביב . 65314
המכון

ישראל

אזגיברסיטת

·

אקסלרוד

המכוו

הגיאולזגי.

ירושלים

בן-גוריןן

היהודי

. 95501

ארקי ו

מלכ ,

בכגב.

, 30

יעקב,

אשכנךי

לגיאולוגיח

אמי ת ,

ישראל

ירושל'ס

אורלי

וגיאופיסיקח,

)דירה

• ( 23

' ,

, 30

. 95501
,ך'-nר"'נב

הגיאולוגי,

מלכי ישראל , 30
ירושלים . 95501

בגגב,

ומינרלוגיה,

הגיאןלןגית

החברה

הישראלית

=========================
שמןת

ןכתןבןת

החברים

===============:====:

רא ן בן

אבי ב

אזרן

•

האןניברסיטה

ת .ד

חפזש'

הפתןחה.

אביב.

תל-אבי ב

. 69011

אביגןר אב'
אןנ'ברס'טת
המחי

אייל

•
בן-גןריןן

המחי

בנגב.

ןמינרלןגיה.

ת .ד , 653 .
באר-שבע . 84105

המח'
גבעת

רם,

.

המכןן

•

מלכי

אדלר

החב'

לחקר

א ילנ

ימ'ם

ןאגמים

בע"מ.

ת .ד • 8030 .
חיפה . 31080
אפר'ם,

קןנסןרציןם

ח יפ;:ו

•4

.

אן לש ינה

 nמכ ן ן

אברהם •

הג יאן לן ג

' •

מלכ~ ישראל • 30
ירןשלים . 95501
אןריןן

מכן ן
מחי

,

המכןן

נפט

) • ( 1977

למדע •

אייזטןפים,

ת .ד • 26 .
רחן בזת . 76100

•

• 30

. 9:;501

שמען ן

•

הגיאזלןגי

•

מלכי ישראל • 30
ירןשל'ס 95501
המכון

אריה,

לחקר

ע"W

בלאוw

בן-גוריןן

בנגב,

המדבר

אוניברטיטת
קמפזט

שדה

איתמר

אריה

המכון

הגיאולוגי

בןקר

,
,

מלכי ישראל , 30
ירושלי . 95501 D
אלדד

ניר,

ן יצמן

אבנר

ישראל

איטר

לחיפןשי

ומינרלןג'ה.

•

הגיאןלןגי

ירןשלים

.

אלי ק,

פי

לגיאןלןג'ה

איילן ן

אבי טל יהן א
האטד
רחי

בן-גןריזן

בנגב.

ת .ד • 653 .
באר-שבע . 84105

, 49

רחי

ת .ד , 653 .
באר-שבע . 84105

המחי

העברית,

לג'אןלןגיה.

הגפן

לג'אזלןגיה

בנגב.

ןמינרלןגיה.

א·ד ר m ..,וומ •

אביגדדב,

אהרןני

בן-גזריןן

אןניברסיטת

האןנ'ברסיטה

באר-שבע

יהזדה.

אזניברס'טת

לגיאןלןגיה

ירןשלים

נפט

ת .ד , 11548 .
תל-אב'ב . 61114

• 39328 .

רמת

יאב •
)השקעזת(

בע"מ,

המכון
מלכי

חנה

,

הגיאולוגי
ישראל

ירן  Wל'ס

, 30

. 95501

,

טיין

,
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תחבה

תצפית מכביש רמת בית ג  Iר:

,2

מתצפית זאת ריאים היטב את המבנה של הירסטים

יגרבנים של מרכז ידרים הגליל .כייינם של מבנים אלה היא מזרח מערב ,שעיר ההעתקה

של העתקים אלה היא קטן מערבה .מתצפית זאת ניתן להבחין בקי השבירה של צלמין פקיעין
שהיא אחד מקיי השבירה השמאליים בכייר

•NNW

תחנה  3תצפית מכביש הכניסה לצמפה תרשים:תפצית על העתק פקיעיר שהיא העתק שמאלי
ימסיט גיפי ברקציה סדימנטרית בשעיר מצטבר של  2,500מטר .מתצפית זאת ניתר לראית
צפינה
דית.

תחנה

כייני

ימערבה את המשטח האריזיבי המייקני ,אשר איני

- 4

מ-

מיעתק ע"י עמרכית השברים הצמי-

העתק כביש סמיע :העתק זה היא אחד הענפים המתפצלים מהעתק פקיעין

 NwלEW -

ימשנה את

יאת מגמת ההעתקה עליי מאלכסינית שמאלית לנירמלית בהתאמה.

מישיר ההעתק חשיף ימירכב משני מישירים ,האחד ירטיקלי בכייר  NWיהשני בנטייה של 60 0

צפינה .קי החיתיך ביר שני מישירים אלה מגדיר

את כייר

יקטיר התניעה על ההעתק ,יהה-

עתקה הסטרטיגרפית מגדירה את מגמת התניעה .הבליק הצפיני הנחית היא תצירת עין זיתים

)סנטיר(יהבליק הדרימי המירם היא תצירת יניח מגיל טיריר תחתיר.
תחנה  5תחצבת תרשיחא :התצירה החשיפה במחצבה זי היא גיר יניח בפציאס קלקארניטי.
במחשיף ניתר לראית אלמנטים מזיסטריקטירלים ,שבעזרתם ניתר להגדיר את סגניר המעיית

יכייני המאמצים .האלמנטים הנראים הם סטיליליטים טקטיניים בכייר מזרח מערב ,שברינים
הפוכים בכייר צפיר דרים ,שברינים ימניים בכייר  , NEשברינים שמאליים בכייר NW
וסדקים קלציטיים בכוור מזרח מערב .על השברונים השונים מפותחים סטילוליטים אלכסיניים

המגדירים את מגמת התנועה עליהם.

(\.(/

סה"כ האלמנטים מגדירים משטר מאמצים בו כוור הלחיצה המקסימלי הוא מזרח עמ~כוור

הל  tlיצה המינימלי הוא צפור דרום

) ( G'?o

יכוור הלחיצה הבינוני היא ורטיקלי ) (.G'a

משטר זה אופיני ליצירת מערכות גזירה אופקית בכוונים הנצפים.
תחנה

6

תצפית מהר זבול :תצפית צפונה לצפוך הגליל ודרום הלבנון .המשטר הארוזיבי

בולט בנוף ןההעתקים החוצים אותו בד"כ לא באים לידי ביטוי מורפולוגי.

תחנה  , 7העתק דלתור :העתק ימיני מדורג היוצר גרבר מתיחתי מעויר .מלוי הגרבן הנר
תצורות סנונירת ושוליו המורמים הם החלק העליור של חבורת יהודה )גיר בענה( .מערבה
מהגרבר משנה ההעתק את כוונו למזרח מערב ומגמת ההעתקה עליו הופכת לנורמלית ימנית.
בקטע זה מכוסה ההעתק בחלקיו בבזלת כסיל ילכר הוא מוקדם לה.
תחנה  8מחצבת כפר שמאי :תחנה זו ממוקמת על קו ההעתקה של שברי הר מירור .ניתר לראות
מספר מישירי העתקה עקריים ,ררטיקליים עם סימני החלקה גדולים במיוחד .בחלק הדררמי

של המחצבה חשיפים מספר מישירי העתקה שכיונם

NE

וגם הם מראים תנועה אופקית כנראה

ימנית.

על חלק ממישורי ההעתקה ניתר לראות שתי מערכות של סימני החלקה,איפקיים יאנכיים כאשר
האנכיים חיצים את האיפקיים .מכאר
המסקנה שהעתקים אלה ניצרי בפאזת השבירה המייקנית
יפעלי מחדש בפאזת השבירה הצעירה.
תחנה  9מצפה הימים :תצפית מכביש עכו צפת מעל מושב אמירים ,מתצפית זאת ניתר לראות
ידרים הגליל המירכב ממערכות של הורסטים רגרבינים.
את מבנה מרכז

91
םייר מםן

3

==-=-=-=-=-=-=-בעילת

הגליל

בנמנה

חגי ריי
המחלקה לגיאיליגיה האיניברםיטה העברית -ירישלים

נמיא

==-=-

מבנה השבירה בגליל הנם תרצאה של שתי פאזית שבייה עקייית בנית גיל שינה אשר
מבטארת מעררת של התארכרת בכררר צפרר דירם רהתקצירת בכררר מזיח מעיב.
מעיכרת השביים מרפיערת בדרמינים מרגדיים לפי החלרקה הבאה:

א .שתי מעיכרת צמרדרת

) (conjugate

NE

של העתקלם ארפקיים; מעיכרת שביים ארפקיים

 .דימיר שבליה זה מפרתח בעיקי בצפרר הגליל יבדירם
ימניים אשי כירנם הרא
הלבנרר .להעתקלם אלה איר בד"כ בלטרי מררפרלרגי.
דרמלר שני במעיכת זאת הנר דרמירר של העתקים ארפקללם שמאליים אשי כררנם הרא

• NNW

דרמלו זה מפרתח בעיקי במיכז הגליל .לחלק מהעתקלם אלה בלטרל מריפרלרגי

ניכי.

מעיכת צמרדה זר גדרעה ע"י משטח אירזיבי אשי מרבחר היטב בנרף .בדירם הלבנרר
נמצאלם םדלמנטלם מרלניים מירקניים על פני משטח זה רגילם מירקר תיכרר עד עלירר.
לפלכך נראה שזהר גלל המשטח האירזלבל רלכר פאזת שבליה זר היא מגיל מלרקר.
נתרנלם פלארמגנטללם מיאלם שהמעיכ השמאללת עביה ירטצלה עם כררר השערר רהמעיכת

הימנלת נגד כררר השערר בשערי של

8

. 20 0-25

במעיב הגליל ההעתקים של המעיכרת הצמרדרת משנים את כררנם ראת מגמת ההעתקה
עליהם מארפקית לאלכסרנית רנרימלית.
ב .מעיכת שניה של העתקים היא מעיכת של העתקים נרימליים בכררר מזיח מעיב .להעתקים
אלה ביטרי מריפרלרגי ניכי בנרף רירצי מבנים של הריסטים רגיננים .מעיכת זאת
מפיתחת בדירם רמיכז הגליל רמעתיקה את המשטח האירזיבי המירקני רכר את נזלת
הכסרי שגילה פלירקר עלירר .פאזת שבייה זאת מפעילה מחדש מספי העתקים של המעיכית
הארפקירת רתרימת יכיב ריטיקלי לסה"כ ההעתקה עליהם ,למשל העתקי הי מיירר.
מבנים קטנים כגרר שניים ,עריקים קלציטיים רטטילרליטים טקטרניים ,נמצאים בהתאמה
עם מעיכית המבנים הגדילים שבעזיתם ניתר להגדיי את טגנרר המעררת הכללי ראת
שדית המאמצים אשי יציי את מערכית השביים.

טה"כ המעיית שמבטאים המבנים הקטנים

יהגדרלים מיאים על התאיכית בכייר צפיר דיים של הגליל בשתי פאזית השבירה.
תאיר התחנית

==-=-=-=-=-=-

תחנה  1תצפית נטפים :תצפית על העתקי גיבר ביר בית נטיפה רהירטט התירער יהרי בית
נטיפה .העתקים אלה הם העתקים נירמליים בכייר מזיח מערב הייצרים טיפיגרפיה חייפה.

הבזלת הניאית משני צידי ההעתק היא בזלת הבטיי.
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 ככל הנראה את המעברלם בלך סבלבת רכס ייחרללייבעל רמת.פאצללסלם אלה מללצגלם
- בה מתבצעת דרלר. רסבלבה לגרנרלת בעלת רמת אנרגיה מכנלת נמרכה.אנרגלה גברהה
.מלטלזצלה חלקלת

שרלמת םפררת

=-=-=-=-=-=-=

Freund , R., 1959. On the stratigraphy and tectonics of the Upper
Cretaceous in Western Galilee •
Bull. Res. Counc. of Israel. Vol. 8 G, pp • 43-50 •
Freund, R., 1965. Upper Cretaceous reefs in Northen Israe1 •
Israel J. Earth Sci. Vol 14, pp . 108-121 •
Golani, U., 1961. On the Cenomanian - Turonian lithostratigraphy of
,
Central Galilee •
Bull. Res. Counc. of Israel, Vol. 10 G pp • 115-146
Kafr;, U., 1972. L;thostrat;graphy and Env;ronment of depos;t;on ,
Judea Group, Weatepn and Central Gal;lee, Israel •
Geol. Surv. Israel Bu וו. No. 54, 56 pp •
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סלעי תצררת ירקא מעידים הן על קשר טיב עם הים הפתרח ,שאיפשר התפתחרת אמרניטים,
רהן על מערכת זרמים שםיפקה מרכיבים קלסטיים כחרסית ,גרגירי קרררץ( מהיבשה הסמרכה.
םלעי תצרררת ינרח רקישק ערברים לדילימיט סכנין בשרלי האגן ,פרטי מעברי פאצייס
אלה אינם מרכרים די ים ,ארלם נראה שהם מתפתחים על חשברן סלעי הקרמפלכסים השרביתיים
רעל חשברו סדימנטים לגרנריים ששקער מחרץ לאגן.
הארפי המירחד של אגו ירקא נעלם לקראת סר  qהטרררו .בתקרפה זר שרקע באזרר כרלר סדימנט
אחיד למדי ,הרא הגיר הסטילרליטי ,בירמיקריטי של תצירת בינה.

המםליל
אתיר
==-=-=-

-נ~ :

תחנה  •1הר גילרן.
תצפית צפרנה על היחסים בין תצררת ינרח ,ירקא רקישק בשרליים המזרחיים של אגן ירקא

רעל מעברי הפאצייס לדילרמיט סכניו.

תחנה  . 2סביברת הר גמל .
תצפירת רבדיקה מקררב של מרכיבי הקרמפלכסים השרביתיים רתצררת ירקא .תרפערת מירחדרת:
א .יחסים לטרליים ביו שרנירת לסלעי תצררת ירקא.
ב .פרטי המגע ביו סלעי הטאלרס של אחת משרנירת ינרח רסלעי תצררת ירקא המרנחים מעלי-
הם.

ג .סטררקטרררת רבידה צרלבת בסלעי תצררת קישק,רההרפעה המירחדת של סטילרליטים.
ד .שרנירת קטנרת מצררררת כקרררצרליט( בתצררת קישק.
תחנה

.3

סביברת פקיעין.

ביקרר במחשרפי הברקציה הסדימנטרית רהברקציה הטקטרנית בפקיעין .הדגמת תכרנרתיה של
הברקציה הסדימנטרית האינטראפררמצירבלית ,רבין השאר :א( היחסים הבלתי מרפרעים בין
הליתרלרגיית אשר משתתפית בדפררצמיה .ב( סדרי הגידל יסרגי הדפררמציה השרבים ,רהה-
בחנה העקבית בין הפרגמנטים העשייים מדילר~יקריט רהמטריכס של הדרלרמיט הגס.
מחצבת ה"שישי" של פקיעין ממרקמת על אחד מההעתקים הראשיים של הגליל .במחצבה זר
מיצאים את שבי סרגי ברקציה ,האחת סדימנטרית כ כפי שתיאר למעלה( רהשביה טקטרנית.
גרפי הברקציה הסדימבטרית של פקיעין ממרקמים במרחקים שרבים לאררך ההעתק,רהדבר
מאפשר הגדרתי כהעתק של תזרזה ארפקית שמאלית ,שהתנרעה המצטברת לארכר היא 2,500
תחנה

'.מ

.4

מבט על שרנית שבררה בבסיס תצררת סכבין ,ביחסים במתאימים לתצירת ינרח .בנקרדת התצפית
על הכביש בראה טאלרס השרבית במצב של דילרמיטיזציה מתקדמת.
תחנה

.5

צרמת כישור.

במקרם זה בחשפים מספר פאצייסים המייצגים את סביבות ההשקעה של שרלי אגן ירקא והם:
א .קלקארניטים רקלציררדיטים בעלי רבידה צולבת .עובי היחידות הבידדות היא בתחום של

מספר ס"מ ועד מספר דצימטרים ,והו מייצגית גלי חול רגלרנים )  esו  (. rippמגמת
השיכוב הצולב היא בכוובים מניגדים והדבר מעיד על השקעה בהשפעת זרמי גיאות ושפל.

ב.

גירים ביימיקריטיים ,המכילים במקרמות סטררקטרררת נבירה.

ג .דילימיט קלציטי גס גביש ,בעל שכבתיות גסה ,העיבר מזרחה לדרלרמיט תצררת סכביו.
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.3

בםלעים בעלי פרגמנטציה מתיבה ,ציריתיהם של פרגמנטים םמיכים בדרך כלל תיאמים זה
לזה.

.4

גיפי הברקציה מכילים מיגייו של גדלי גרגר )בתחים של מםפר·מילימטרים יעד מםפר
מטרים(

ישל םטריקטיררת דפירצמיה )קמטים םימטריים יאםימטריים ,תיפעית מתיחה

רהתקצררת ,רפרגמנטציה אינטנסיבלת(  .הפרקםנצטיה העדינה אינה קשירה בהכרח ילכי
אינה תיצאה של הדפירמציה האינטנסיבית ייתר .בניסף לכך ,סטריקטירית הדפירצםיה
איני מכילית שרם כיררי מגמתי מיעדף.

.5

גרפי ברקציה בידדים נעים בגדלם

מכמה מטרים יעד כמה מאית מטרים .גיפים אלה מיק-

פים בשכבית בלתי מיפרעית.
מעדייית אלה מתבקשית המםקנית הבאית:

א .הברקצי·ית המתיארית אינו קלסטיית ,אלא הו תיצאה של דפירמציה יפרגמנטציה מקימית,
תרך תזיזה מיגבלת של החלקיקים.

ב .עיתיי הדפירצמיה חרפף בחלקר לתהליך הדרלימיטיזציה,

להתבצע לכי בעימק קבררה

קטי.

ג .ההבחנה העקבית ביי מרכיבי הפרגנמטים למטריכם מעידה בי בעת הדפירצמיה היה הדילי-
מיט האפנרקריסטליני מרקשה יחסית,

רהתנהג בחימר פריך,

ראילי הסדימנט המירצג כירם

עווי הדילימיט הגם היה עדייי רך ,יהתנהג בחימר פלסטי.
על מנגניו הדפירמציה רסיביתיי קיימים חיליקי דעית ,אילם נראה כי המדיבר בהתמיטטי-
ירת יקריםית תיך םדימנטריית מקימיית ילא בגלישית .םיבת ההתמיטטית היא כבל הנראה

בתניחת שכבית מיצקית יצפיפית יחסית על גבי שכבית נישאית מים .שחריר פתאימי של המים
היייה בהתאם לכך ,מנגניו להתאמה גרביטטיבית ,יטיבת ההתמיטטית.
שינריי צאפיים בסלעי הקנרםו עלירי

•-

טיריו

הםקירה המיבאת.בזה מביסםת ,ריבה ככילה על עבידיתיי היםידית של פריינד

( 1965

בעבידיתיי אלה הדגים פריינד את קיימר של אגו

( Freund , 1959

)להלו אגי ירקא( בריחב

6-7

קוומ

יבכיייו צ  Sי-מזי בגליל העמרבי .באגו זה קיימים טיפיםי פאציים מייחדים המתפתחים על
חשביו תציררת םכניו יבינה ,השרלטית באזירים אחרים בצפיו הארץ .יחםים פצאיאליים
יםטרטיגרפיים אלה מיצגים םכימתית בצייר • 2

בהתאם למידל המקירי של פריינד התפתחי באגו המתיאר שני דירית של קימפלכםים שיניתי ים,
כ תצירת יניח יתצירת קישק ,חלק תחתיו( המיפרדים עווי םידרה של חייאר יגיר נישאת
אמיניטים ,שגילה טיריו תחתיו )תצירת ירקא( .פריינד םבר כי סיימי של הדיר הראשיי
היה אריע אריזיבי ,יכי תצררת ירקא מינחת באי התאמה על תצירת יניח .קיימית עדייית

מםיימית·,על כל פנים ,להתפתחייית שינייתיית במקביל לשקיעת הםדימנטים הקרבינטים-
חיראריים של תצררת ירקא.

םלעי הקימפלכםים השיניתיים מייצגים את מרכז השינית )המירכב בדרך כלל מרםק של רירז-
סטים ,גםטריפידים יאיםטראית ,חםרי םטריקטירית גידרל מקיריית( יאת אגפי השינית
)המירכבים מטאלים של קלצירידיט  ,קלקארניט יקלציסילטיט( ,בעלי נטיית מקיריית.

 etsוו pe

םלעים קרבינטיים ניםפים שהיפעתם מיגבלת לאגו םדימנטרי זה ,הם גירים נישאי
בעלי רבידה צילבת מיבהקת .מקירם של ה ets -וו  peאיני בריר ,יפריינד מציע כי ניצרי
בלגינה הרדידה הסמיכה לאגו .יכי שקיעתם היתה מביקרת על ידי מערכת זרמים יגלים שפעלה
בניצב לשילי האגו.

8S
סייר מסן

2

שינויי פאצייס ובעיות פטרוגרפיות בחבורת יהודה בגליל
איתר

שש

המחלקה לגיאולוגיה האוניברסיטה העברית

מסגרת סטרטיגרפית

=

-==--=-=-==-כ~

 aniו (Go

החלוקה הסטרטיגרפית הבסיסית של חבורת יהודה בגליל כפי שסוכמה על ידי גולני
 ( 1961מורכבת )מלמטה כלפי מעלה( מהתצורות כמור ,דיר חנא ,סכניר ובינה .כבר בעבודה
פאצייסים שונים )קרטוניים גיריים

זו זוהו

עבודותיהם של

כפרי) ( Kafri 1972

ופרוינד

ודולומיטיים( בתצורת דיר חנא .בעקבות

) ( Freund , 1959 , 1965

הוגדרו יחידות סטרטי-

גרפיות נוספות ,והוכרה חשיבותם של מעברי פאצייס ביר יחידות אשר קודם לכר נחשבו
כמונחות זו על גבי זו.

בשלב זה לא קיימת עדייר מסגרת סטרטיגרפית כוללת של חבורת יהודה בגליל והסקירה
להלר תעשה בנפרד לחלק התיכור והחלק העללור של החבורה.
תצירת סכנלי

-

דיר חנא

בעבודתו של כפרי )  ( Kafri , 1972הוסברו שינויי עובי מהירים של התצורות הנדונות ,המלווים
בשינויים ליתולוגיים ,כבטוי לשינויי פאצייס .הצגה םכימתית של היחסים הםטרטיגפיים -
פאציאליים הללו מובאת בציור

של כפרי
םה

) ( Kafri , 1972

זו ,שינויי

תנאים בתימטריים,

.1

התפיסה המוצגת בציור זה מבוםםת בחלקה על עבודותיהם

רור )עבודת גמר( וששובייר

) (. Sass and Bein , 1978

בהתאם לתפי-

פאציים אלה מבטאים את קיומר של סביבות השקעה בו זמניות ,בהר שררו
סדימנטריים

הממצאים הפאוניסטיים

ודיאגנטיים שונים.

והפטרוגרפיים,

וכר

הסטרוקטורות הםדימנטריות המקוריות מעידים כי

סלעי הפאצייס הקרטוני שקעו באגנים ימיים בתוך הפלטפורמה הקרבונטית הקרטיקונית ,ואי-

לו הסלעים הדולומיטיים נוצרו במגבהות רדודות ביר האגנים .בהתאמה עם כך ,המעברים
הפאציאליים קרטור-גיר-דולומיט מסיבי )סכניר(

-

דולומיט משוכב ולמינרי ,הם ביטוי

להשקעה ודי~  iגנזה באזורים בעלי מליחות הולכת ועולה .השינויים הבתימטריים והכימיים
הללו השפיעו הר על התנאים האקולוגיים )וכתוצאה מכך על המאספים הביולוגיים המקוריים
ועל הפעילות הבנתונית( והר על התהליכים הדיאגנטיים )ליתיפינקציה ,דולומיטיזציה,

צרור( .

ראוי לצייר כי שינויי הפאצייס הללו אינם מלווים בהבדלי עצמות כוללות,

ולפיכך ,ההבד-

ללם הבתימטריים שהתקיימו על פני הפלטפורמה לא נגרמו על ידי גורמים טקטונדים מתמשכים.
בשלב זה איי מודל משביע רצוי היכול להסביר את קיומם של אגנים במקום אחד במשך תקופה
של מאות אלפי או מספר מליוני שנים.

אזורי הגבול ביי רצועות הפאציים השונותמאופייניםבמיגוור ניכר של חילופים

ליתולוגיים,

ושכיחים בהם הופעת ברקציות ופסאודוקונגלומרטים .דרך יצירתי של סטרוקטורות אלה אינה

אחידה ואינה ברורה בכל מקום .ביי השאר ניתי להדגים מנגנונים טקטוניים )ברקציה של
שבירה(

וקרםטיים )התמוטטויות בחללים( .מאידך ,אחת מהופעות הברקציה השכיחות ,המופיעה

הדולומיט (?)

באזורי המעבר ביי דולומיט סכניר לדולומיט דיר חנא בגליל )פרט יערה
של כפרי(היא תופעה אינטראפורצמיונלית.ברקציות אלה נחקרו על ידי חגי רוי )עבודת גמר(,
ובעקבות מחקר זה התברר כי הי תוצאה ש 5דפורצמיה ושבירה פנקונטמפורבלת לםדימנצטיה.
תכונותיהי של ברקציות אלה ,והעדויות לדרך יצירתי הי:
 . 1הברקציות מפותחות באזורים בהם יש חילוף ליתולוגי של שכבות דולומיט אפור,גם גביש
ודולרמיט בהיר ,אפנרקריסטליני ולמינרי .

.2

ככלל הפרגמנטים של הברקציה מורכבים מהדולומיט האפנוקריסטליני ,ואילו המטריכ~

מורכג

מהדולומיט הגס.
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)תרשים

גיש הר מיריו

(4

בגרש הר מיררן התעברת פרט ארש הנקרה לערבי רב על חשברן תצררת טחניו כלפי מערב)לכררו
צרריאל( רמזרח )לכררן מררן רנחל עמרד( מרפיעים מחדש "לשרנרת" דרלרמיט טחניו המתעבים
מזרחה רמערבה על חשברן פרט ראש הנקרה .על שינריי הפציאט ניתן לעמרד מקררב בחתר נחל
צבערן

בדרו

סכים )שרחים

לגרש

חלב.

(s

טכמה כללית של שינריי פציאט בחבררת יהרדה בגליל.
מרדל השקיעה )תרשים

(6

מרצע מרדל של דיפרנציאציה של מפתן יבשת רדרד ל"מגבהרת" ר"אגנים" בעלי הבדל בתימטרי
מזערי .על גבי ה"מגבהרת" נרצר הפציאט הדרלרמיטי רב"אגנים" שקע הפציאס הקירטרני .דבר זה
מתאפשר ע"י טקטרניקה טינטדימנטרית המבטיחה במשר זמן רב רבקביערת גיארגרפית קירמם של
הבדלים אלה.

~ --------(~ b o s i n - - - - - - - -ל' ~ ridve ------ר~ bosin --
) ~ ridV8--

Formotion

 onuhץ

ף-t

...ב

I nlerlido

~Yo'oro Member

Yo'oro Memb...
~

'וו..

"..::ג.....
....ג.....

_~ -J...:

~ ......L..-

......1-

~

..

~

- ~~/~~~.~~~~~~~Sokhninי-

--1.-

~---י---

-J-

--י_--

....c..

...-ג.....

'--,-..L.

Formotion

ן

~

-

----1..-.

..

-

.r
.....l-

----L...-

1.

/

•

~

~

~

7

.-J

....J.-

/_/.J_7L/.,-'~_-

//

-'- ..

Sokhnin Formotio

y

//
/
.-;:::::Q
~~ד - ~~ ..L.י-
- -'- ~ ('r7 / /י~ - -ב...-::.ר~,,ב[)..::-'-

<'

/

ח

/
T

Rosh Honiqro Member
'-ד~~~~-/"'Y-r("'irך,.....---,---'----
~
r.'":r:_c
-"-זו~_: -'- -'-- .:.. j - - - ' -./

/

/

/

1

ן

-ד

// /

A model of deposition. Upper Judea Group. Western Galilee

/
 Memberם Korkar

Figure 6

I
o

Western Galilee
-'-

~

r-

~

....J...ו....

ךr

-!-

Central Galilee

--l-

....J.-

.J.-

-.l.-'---

--L....-

--l-l-.

-l-

--L-

--J-J..-

Grou p

--l...-

rr-

--L...

-L....

-l..-

-.L.....

-.J-J..-

~

-l-

---L

r-

--L...

-.L.....

-'-

-'--

-!-

-'-

--....."
פ

-ו

~

--L-

-l........נ....

-'-

--ל

:!::!=:=:ב::;::I

/

.וב

--l..-

-L.

-.L.....
1

---L
.....L....

-l...

-'--

-L-

--l...-

8i'na Fm~_'_

/.....---

---'--L

ft·

-.L.....

-=

Bi'n0tZfQ

::

/

l

---L-

ךr

rבJ

--י--

.R
,.

..L.-

-ו

--l..-

-L

_

---.l--

Deir HO  חחa Fm •

-L_ Rosh HO  חiqra Mbr.

r-

-ו

--l-

~
..

-J..-

!..
_ L

כO

--l-

-~-

- - l - . -.l.-

;§; ב1-11 ·

::~~!;;=~~~~~;ד--~~-=--~~~:~~~גL:~~~~~:t~~~

-

::;::-....L..-..-..L-.-r---'----r---'-----,--.. I

E

- ._-

- - -

v.

-L

םץ

gurFm .
K ar k 0 r  םM b r .

ן

-

/ ד

r!.

--,-.1--,--L .

•
z=--------r- ~

--;-~-_.

 =ז:..z..~~'T. --.;=_ב

Y  םgur Fm . '--7 _.

Kam  םn Mbr .

נ::;

r-

•

 ~דKarkaro MtiLl

-_.~~-

r-

Kesulot
Fm •
,_ ..
.

~

~

Dolomile
C O  חlocl

ES:9

Limesl  חםe

~

Chalk

Zolmon

1"'","'1

~-

Fm.

M0 r I

~

Cherl

Erosion  םI conlocl

Figure 5 Generalized field relations between Cretaceous rock units in Galilee (not to scale)

4974

82
במעבר מזרחה לכררו הר מנרר ערברת תצררת םחניו לטרלית לפרט ראש הנקרה רלתצררת ינרח כאשר
האקרירלנט של תצררת םחניו מתבטא בדרגש גיר גריפארת מצרמצם .במעבר תרפערת דדרלרמיטיז-

ציה.

בקעת פםרטה

)תרשים

(2

במבט מדררם על השיליים הצפרניים של בקעת פםיטה

נתו לרארת במזרח את המעבר הלטרלי מערבה

מפרט ראש הנקרה העבה לתצררת םחניו המתעבה על חשברנר רערבר גם
מערבה ירתר שרב מתקיים מעבר

אזיר צרריאל הר דביל

הרא לטרלית לתצררת ינרח.

פציאלי אל פרט ראש הנקרה בערבי נכר.

)תשרים ( 3

במעבר מדררם מערב-לצפרו מזרח

מהר פקיעיו להר זברל נתו להבחיו בנחל כזיב המזרחי שינריי

פציאם חריפים~תצררת םחניו מתדקקת לערבי של  20 - 30מן באזרר צרריאל הר דברל רעל חשברנה
מתעבה פרט ראש הנקרה רמתפתחת תצררת ינרח.מזרחה ירתר באזרר חררפיש נעלמת מחדש תצררת

ינרח רתצררת םחניו לאירר הקר בית גו-חררפש מאתצבעת עם פרט ראש הנקרה במררדרת המערביים

של גרש

הר מיררו.
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אזור רכס הסולם

באזור ראש הנקרה מבצבץ גג פרט כרכרה הקשה של תצורת יגור ומעליו רצף עבה של קירטון ראש
הנקרה עד לגג הרכס .בקצה העליון של הרכס ליד לבונה עדשה קטנה של דולומיט סחנין העוברת
ראש הנקרה.

לטרלית לקירטוו

במעבר מזרחה לכווו בצת מתאצבע קירטוו ראש הנקרה עם דולומיט סחניו המתפתח על חשבונו.
המעברים הלטרליים ההדרגתיים מובחנים לאורר פתילי כביש המערכת המטפס במעלה הרכס.
אזיר נחל

E

נמר

-

-

אדמלת

-

נחל בצת

)תרשים

הר מנור.

(1

Iribin

Adomil
I

I

.......

'--'-

-'-

.........

-

-'-

-'-

,......,.

 n Zeitim Formotionו ' E

-'-

-'--

-'-

.......

........

..

-'--

---'- __ """",
...L-

/

1

T

I

-'-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ד

/

/

/

/

/

/

/

/

ד

J--

ד

7
/-

;;;.

/

.........

/

-'-

ד

-

-'-

-- ' - .........

-'-

---'-

--'-

.......

-'-

'--'-

.........

ך

-'-

-'-

-'-

-'--

.

ך

Iמ  iOום s'j"hnin FO'j

-'-

---'-

-'--

~

-'-

ך

"

 ra Memberם'Ya

/

-'-

-

/-

""~ T-'-

7

/

/

/

-'-

ן.

ם  liם  rmם Fום  r ZefםH

! n~~ r ~~,,םץ

/

/

/

-'-

~-'- -I -.......

ד

ד

ד

':!f

/

/

/

/
:::::::i-.

/

/

-'--

.........

-'--

~ "-.J-

/

/

/
/

ך

/
/

/

/

 lion /ם  khnin FormםS

/

/

"1

/
/

-'-

-'-

-'-

" :-T
/

/

-'-

זr-.z- -
.......
.....

...L-

"~"""

/

-'-

-'-

-'-

-'-

'- -'- -'nT ~ -" lio~... L..,---L- ", :~~:-ם  rmם Fם~"" L ~": ~i

==~ ion J ~~~:ו~ F~ m'1.r

-'-

Nohol Nomer

-'--

-'--

fn

---

-I

W

-י-

-'-

Member
-J....

Erosive contact

-

7

/

...... .......
.......

Rosh Honiqro

7

/

..ג:.

....L

-'-

ך

!
/

c.z....

-'-

.......

-'-

-'-

'--'-

........

-

~

---'-

.......

.....L-

.ו  iמ uמ  wooו  beו.םומסC

 C Adami t rcgionןFigure 1 Generalized scheme of facics changcs in tl

בעליה לאידמית דרר נחל מעלה נחל נמר לפרטראש הנקרה בעובי לא נכר בתת הקרקע ,ותצורת
סחנין ובינה מפותחות .דולומלט סחנין מסלבי ברקציוזי ,תצורת בלנה בעל מבנה "רלפל"
עם מערית ותצורת הר צפת קונפורמית מעליה.

קרוב לאידמית מעבר לטרלי של תצורת סחנין פרט ראש הנקרה עבה המונח על פרט כרכרה בנחל
בצת ימעליו לשירות תצורת יניח .סחנין

ובינה צמומצמים אמד.

בין איומית להר מנור מרזבה בה מתפתח שוב דולומיט סחנין על חשבון פרט ארש הנקרה ,בשוליו
קיירציליטים ,בבסיס המרזבה מעינות בצת ובגג חצרות סנוניים ארוזביים חתורים לתור תצורת
הר צפת .המרזבה יהתופעות האריזיביות ייצרים כויו צפוו מערב -ורום מזרח לכווו אקרית.
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םירי םם( 1
==-=-=-=-=-=-=-=-
.לברלל צפלםא כתברnר לתדדח

א.

כ~ל

תכמרר תגלארלרגל .לור.ללם.

6.30 - 7.30

-

8.15 - 8.45

-

7.30 - 8.15

נטיעה

נצרת

ראש הנקרה.

מבט ער רכט הטירם ,גג תצירת יגיר ,קירטין ראש הבקרה מפיתח.

מעבר לטררי באזיר שלימי לדירימיט טכנין

-

הריכה ראירר הכביש

באזיר המעבר.

עליה לאידמית ,מבט על בחל נמר ,טכנין יבינה מפיתחים .מעבר ליד
אידמית לראש הנקרה מפיתח יתצירת יניח.

8.45 - 10.00

אזיר אידמית

-

-

הר מניר

-

מעברים פציאלייס בין אידמית להר מביר.

מעבר מתצירת טכנין עבה לראש הנקרה ייניח .יחט טטריקטירלי,
דדילימיטים ,קיירציליטים ,חצרית אריזיביים בטבין ,יחט היפעת

המעינית לשינייי הפציאט.

10.00 - 11.00

-

11.00 - 11.30

-

נטיעה דרן זר Yית

-

אבן מנחם

-

בירנית

-

ארקיש

-

ציריאל ,מבט

של שינייי הפציאט בבק Yת פטיטה.
מבט על שיבייי פציאט מכיין ציריאר להר זבנר .התדקקית טכבין

ל~יין מזרח ,התעבית ראש הבקרה ייביח.

- 11.30 - 13.00

 yליה מחירפ~ להר זביל נחתן :ראש הבקרה

-

טכבין דק ~ יביח עבה

-

ביבה (?) מבט על שיבייי הפציאט רכיין הר מירין ,התדקקית טכבין
יהתעבית ראש הבקרה.

13.45 - 13.00

-

13.45 - 14.15

-

14.1i - 15.30

-

אריחת צהרים.

עליה להר מירין ,גג תצירת יגיר ,רביד צירב בדירימיט ,ראש הבקרה

מפיתח ,שיביית ,מבט לכיין בחר עמיד ,התעבית מחדש שר הפציאט

הדילימיטי.
ירידה מהר מירין

,

שיבייי פציאט ליד בחר צבעין ,התפתחית הפציאט

הדילימיטי לכיין מזרח.
חזרה לבצרת.

t

צ
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גלישרת צעיררת של גרשי םלע טרררניים באזרר שלמרגלרת עמלה העקרבים

יאיר שילרני
המכרו הגיארלרגי ,יררשלים
גלישרת ענק של סלעים מגיל טרררו הרבחנר ,רארפייו נלמד רנחקר במהלך סקר לפרספטים
בשדרת עקרבים רירקעם המתבצע מבסגרת משרתפת של חברת "פרספטים בנגב" רהמכרו הגיארלרגי*.
כ 15-גבערת הבנרירת מגרשי ענק משרבכים של סלעי תצרררת דרררים ,שבטה רנצל ארתרר
רהרגדרר כגלישרת בקטע שאררכר כ 15-ק"מ ,שביו פתח המכתש הקטו )בצפוו( לביו בכיש אררוו-
מפעל ציו )בדררם( ,למרגלרת האגף הדררם-מזרחי של קמר חצרה**.

ניתן לחשב נפח של כ 10-מילירן מ"ק רירתר לגרשים הגדרלים )כל אחז( רזאת לפי שטח השתרערת
המגיע ~-ל קמ"ר רהערבי של חתך הסלעים המגיע ל  40-מן רירתר .מישרר ההחלקה הרא שבכת
חרסירת מתצררת דרררים רניתן לזהרת ברכס חצרה את צלקרת הגלישה משם נרתקר הגרשים ואת
מישררי ההחלקה שעל גביהן נער מברדר רהרתעקר ממקרמם המקררי דע כמה מארת מטרים תרך כדי
התרסקות רשבירה.

הגלישרת מכסרת מררפרלרגיה
ארפיים הצעיר של "הגושים הגלרשים מרסק מהערבדות ראב.רת:
שהיא דרמה מאד לזאת של הירם ומשמרות למעשה את המגע הארפייני לתצורות מישאש ומנוחה בשולי
האגפים התלולים של האנטיקלינרת והמתבטא בד"כ בנףג בשורה של בגערת שחרררת רנמרכרת.

נראה שבעת שהגלישרת ארער היתה המאפליטרדה של הקמר כבר בשיאה רלאגף המרנרקלינלי היתה

בכר זוית הטיה של כ-ס. 40

ממש למרגלות מעלה העקרבים ,בנ.צ.מ 1625/0345 .מצרי גןש גלרש מעל למילרי של סחף
וקונגלומרטים צעירים בערבי של  30מן רירתר )גוש זה גרר Qלהכפלה מדרמה של החתך הטרררני,
אשר חלקר הפרנה לרכס ההררי מונח מעל שכברת טרררניות נטוירת(.
מיפוי מדיקדק של טרסרת הסחף הצעיררת בשדה ירקעם-דרים מראה שהו מכילרת בתרכו גרשים
גלישים הרבה ירתר קטנים )כמה מארת-אלפי מ"ק כל אחד( רגם כנראה מפילרת של סחף יברץ אך
הקשר בין תיפערת אלה לתופעה שתיארה למעלה איני בררר וייבדק בהשמך למחקר הנרכחי.

שתי סיבית בבחנית כגורם אפשרי לגלישית:
רוויין במים של תצירת דרירים יבעיקר החרסיית שבתצררה זאת תכוצאה מתקרפרת גשומרת
•1

יחסית בכער י/אי פני מים גבוהים הנרמזים מחירארים צעירים של תצירת מזר ששקעי כנראה
בימה אי אגם.

.2

קשר ללינאמנט חצרה*** אשר פררש כקר המבטא שבירה של טרסרת סחף צעיררת כתיצאה מקימיט
מבקרה זה אפשר שהזעזרעים רשינריי זרית הדמרין הקשירים בקימיט היר
פרסט פלירקני.
גירם מפעיל לגלישרת.

*בעבידות השדה של  i1שלב שהתבצע במסגרת "סקר פרספטים ארצי"
מ .פלדליט.

**

כמה מגלישות אלה מרפר בק.מ.
הגיארלוגי ,מ.מ. 79/6 .

,ןרע*** .,ג

- . 1982

1:50,000

ב1980-

על ידי א .אלררו,

הרצאה בכינוס החברה הגיארלוגית אבילת.

השתתף כגיארלרג

.- 1980

דר"ח המכרו
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הגיל הרדירמטרי של הבזלרת בתחתית קדרח נרטרה ) 3עמק החרלה(
ג.

ד.

שטייניץ

המכרן הגיארלרגי ,יררשלים

מרר

המחלקה לגיארלרגיה ,הארניברםיטה העברית

הקדרח חדר כ  2,500-מטר של

קדרח נרטרה  3נקדח ב 1981-ע"י חברת חנ"ה בעמק החרלה.

בדיקה

כברל ,חרראר ,חרל ,גיר אגמי ,קירטרן רקרנגלרמרט כמר גם קילרחי בזלת.
פלינרלרגית ראשרנית הניחה גיל מירקני לחלקר התחתרן של הקדרח ) (. Kashai , 1981

אשלגן-ארג רן .

מבםפר דרגמארת בזלת מהערמקים  2,427-2,070מן נקבער גילים רדירמטריים בשיטת
מכרת האשלגן נבדקה בבליעה אטרמית.
הבדיקרת ברצער על פרקצירת  90-50מש של הםלע השלם.

ארגרן מרצה מהדרגמא בקר זכרכית על ידי התכה רנמהל עם מםמן של  . 38Arיחםי האיזרטרפים
נמדדר םטטית במם-םפקטררמטר  . MM1200Bתרצארת ראשרנירת שפררםמר ) (Steinitz & Mor , 1982
ניתנרת כאן בצררה מתרקנת עקב קביעה מחרדשת של קברעי המערכת.
ערמק במטרים

2,070-80
2,264-73

"

"

2,321-30
2,418-27

גיל במילירן

0.9
0.6
0.7
0.6
0.3

:t
:t
:t
:t
:t

התרצארת שהתקבלר הן:

שנה

1.8
1.6
1.4
1.8
1.7

התרצארת שהתקבלר מאפשררת להיזיק

א(

הגיל הממרצע של הדרגמארת מתחרם ערמקים זה הרא
פלייםטרקן תחתרן.

ב(

אם בקרקעית עמק החרלה מצריה בזלת הכיםרי ) 3.7-3.1
חרברת זר( הרי שהיא מצריה בערמק הגדרל מ  2.4-ק"מ.

ג(

בהתאם לנתרנים אלה קצב שקיעת

.,ש.מ כלרמר מגיל

1.7 :t 0.1
מ.ש.

-

קרקעית עמק החרלה היא לפחרת

ראה גם מרר רשטייניץ,

1.45

מילימטר לשנה.

מקרררת

Kashai, E., 1981. The Hu1a Va11ey - an unconventiona1 habitat of natura1
gas. Oi1 exp1oration in Israe1, Abst. Israe1 Geo1. Soc. Symp ,.
• Jerusa1em , 1981
Steinitz, G. and Mor, D., 1982. K-Ar ages of basa1t samp1es from 2,000-2,450
• meter interva1 of the Notera 3 we11. Isr. Geo1. Surv. Rep. ME/ 82/5
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אשדוד

א.

-

קדיחה

שומרוני,

חיפושי

מאגרי גז

נפט

ומבחניט לגז רדוד

פליגלמו

ר"ר א.

)השקעות(

כעי'מ

רדודים כאזור אשדוד הוערכו מכחינה גיאולוגית כעזרת לוגים

גיאופיסיים.

שמונה קידוחים נקדחו כאזור לעומקים של כ-

ופצלים של חכורת סקיה

500

מ'

לחווארים

)מגיל ניאוגו( .הקידוחים כוצעו לאחר פריצת גז

מעדשת חול שנחדרה כעומק לא רכ כזמר

קדיחה למטרות כיורא .הקידוחים

\

סומנו על קו מקביל לקו החוף של היום כהנחה שהמאגר האפשרי לגז הוא
מילוי שוחה על ידי זרמי-ים לאורך החוף הניאוגני.

בקידוח הראשוו

נחדרו שתי שכבות שהכילו

ולא נמצאו הידרוקרבונים.

גז ,אך כקידוחים האחרים כמעט

באנליזה של הלוגים הגיאופיזיים נצפו תופעות

של סדימנטים קלסטיים ,שהולכים וגסים כל-פי מעלה ,שפירושם האפשרי גופי
מחסום של חול ,בים ,לאורך החוף .בחתך רוחב נראים גופים אלה כעדשות
קמורות כלפי מעלה.

מסמנו~ אחדים שנתנו לקורלציה )ברמת אמינות נמוכה(

מצביעים על דיפ כללי מתוו

למערב .הדיפ הוא תוצאה משולבת של גלישת

סדימנטים על מישור מובהק של אי-התאמה ודחיסה דיפרנציאלית .גופי החול
האמוריס מהווים אם כר

-

בגלל ההטיה שלהם למערכ

-

מלכודות סטרטיגרפיות

בנקודת ההצטצממות המורמת שלהם כמזרח.

בהסתמר על מנגנוו הלכידה ,מאגרי גז קטניס ,בסדר גודל של 2-1
רגל מעוקב,

חזויים להמצא באתר.

סלעי המאגר באגף המזרחי אמופיינים

כנראה ע"י ערכים נמוכים של חדירויות,

איטי של

1-0.5

מיליארד

וכתוצאה מכר תתאפשר הפקה בקצב

מליוו רגל מעוקב גז ביום .תוצאות קיימות של מבחני לחץ

קצרים נצמאות בהתאמה לתיאור הגיאולוגי.

74

נתוח סביבות שקיעה על-ידי לוגים גיאופיזייים
ודיפמטר נאזור אשדוד

אבנר שומרוני,

העברדה הנ"ל

חפושי

נפט

)השקעות(

בע"מ/אוניברסיטת ת"א.

באזור אשדוד בו נקדחו שמונה קדוחי נפט6 .

קדוחי אשדור ,שתולים

וחרף אשרוד חלקם הגדול חדר לחבורת ערד.

נתוח תנאי השקיעה נעשה על ידי שילוב אינפורמציה מלוגים גיאופיזיים והדיפמטר
בשיטות

א.
ב.
ג.

הבאות:

ניתוח ליתולוגי מהלוגים הגיאופיזיים בנוסף לתאור הליתולוגי בפי שנכחב בקירוח.
חלוקת הלוגים והפרדתם ליחידות מסדר גורל של מספר מטרים ער עשרות מטרים בהתאם
לאופייך )עליה בהתנגרות חשמלית ,עליה ברדיואקטיביות ,לוגים משוננים ובוי(.
יצירת לוגים מלאכותיים מלוג ריפמטר המתארים את השכרב:
 ,- 1לוג אקטיביות המתאר שינויים אנכיים ביחידת הסלע.
לוג קורלציה המתאר את האחידות האופקית וטיב השיכוב של יחידת הסלע.
.2
נתוח תנאי ההשקעה העלה את המצמאים הבאים-:
תצורת יפו )אשרור  - ( 4נתרח ריפמטר מראה על שקיעה בתנאי מררוך היבשת.

תצורת
תצורת

מבקיעים באשרור - 4
זיקים) ,אשרוד ( 4

שקעה בתנאי סבחה

שקיעה בתנאי

 1ו - ( 4-

מדרוך

-

נראים בחתך סימני גלישה ותנועה.

היבשת.

תצורת בית גובריך) ,אשדור
וזרימת גופי חול לכיווך צפוך מערב.
החתך הקריטקוני נברק בבל הקדוחים ויש אינדקציות ברורות של שקיעה בתנאי מררוך
)היבשת( של תצורת תלמי-יפה וסימני גלישות בפרט לשוך יהורה.
תצורת חלץ ,תלמים ומשעך שקעו על המדף היבשתי בתנאי אנרגיה גבוהים ויש מעבר
פציאלי לטרלי לעתים דרך אי התאמה לתצורת תלמי  -יפה ששקעה על המררוך.
תצורת כ~רור ובאר-שבע נברקו בבל הקרוחים חוץ מבאשרור  1שם החתך הוסר.
תנאי שקיעה הם כנראה של מרף חיצוני.
תצורת זוהר ,כרמוך ושדרות נחררו אמנם במעט בכל הקרוחים ,אך אופי החתך ,חוץ
מבתצורת כרמוך

המשוכבת יפה,

הלוגים מורים על תנאי שקיעה אסטואריים

מגביל ביותר את אפשרות הפענוח.

73
שלביס בהיטסןריה הגיאןלןגית של קרני-חיטיו

)עדיי ית םו הםחצבה ,נווצ ( 1933/2456

נkי--.J

האיניברטיטה הפתיחה ,תל-אביב

חציבה סל חימר פיריקלטטי בםרגלית הצפיניים סל הר-הגעס קרני-חיטיו חספה לאחרינה חתר טלעים
)אייר להלן( התימך בהצעתי סל"מן איפנהיים )  ( 1962על אידית טדר האיר יעים באזיר זה.

צפךן-מ r

דרדט-מערב

רח

v

vvvvvvvvvvv

vvvvV\fVV
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היחידה התחתינה בחתך
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vvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvv.
vvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvv
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מ

קרא

:

מלעים
 Dירד Pלםטיים

בזלת

גירן 1: : : : : : : : :

טלעי גיר )מתקיפת האיאיקן( הםהייים את טלע הטביבה.

היחידה האםצעית בחתך  -סכבת בזלת )מתיר הניאיגו( הםינחת באי-התאםה על-גבי הגיר ,כסביניהם
םיקרי-תבליט איריזי ,זהי כנראה םחסיף ראסין באזיר קרני-חיטין סבי נראה מיסיר אי-התאםה
ללא כיטיי סל טליט.
היחידה העליינה בחתן  -טלעים פיריקלטטיים הםינחים על-גבי סכבת הבזלת .במחצבה עריכים טלעים
אלה ברבדים סל טיף ,טיף-לפילי יאגלימרט )הםלייים פצצית יילקניית( ,הםציינים התפרצייית
חיזרית ינסנית סל הר-הגעס .נטיית הרבדים כ  300-צפינה מציינת כנראה הרבדה בםירד הר-הגעס,
אם כי תיתכן הטיה בסל הסבירה.
הסבר המיצג בחתך מעתיק את סכבת הבזלת יהטלעים הפיריקלטטיים .תצפית זי תימכת בהנחתי של
איפנהיים כי הפעילית היילקנית בקרני-חיטין קדםה לסבירה .כיייני סל הסבר היא בקיריב םזרח-
םערב )  - ( N800Wכייין המציין על-ידי איפנהיים כסבירה פלייטטיקנית .מיסיר הסבר ניטה 65°
צפינה יהיא קמיר במקצת .מיסיר סבר ניטף נראה בטלעים הפיריקלטטיים במחצבה יעליי טיםני
החלקה המליכטנים  80°מערבה .נטיית טיםני ההחלקה יכן םיסיר השבר הקמיר מרםזים על רכיב
תניעה איפקי

בסבר.

ראיי לצייו ,כי דייק החסיף כ  200-םן מצפין לציםת לביא )נייצ  - 1923/2431דייח על-ידי צבי
ארז ,האיניברטיטה הפתיחה( ,כיייני wס)  - (N70מקביל בקיריב לכייין השבירה שציין לעיל.
גם כיייני סל הדיק הםיכר ליד "נבי שעיביי )בייצ  ( 1926/2456היא דימה.

מקירית;

Oppenheim M.J., Bull. Res. Counc. of Israel, Vol.11G2 (1962).
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RO  זA  זION OF BLOCKS 60RDERED BY  זWO SE  זS OF
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A, Initial configuration
B. AfterO defarmation
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,ליל .בכרמל רבשרלים המערביים של הבקע הזרירת ביר כררני מערכרת השבירה לביר ציר המאמץ
:קרי גדרלרת מר הזרירת הצפרירת בהתאם לתאררירת של כניעה פריכה .מצב זה ארפיני למערכרת
:ירה שעברר טברב תרר כדי תהליר המערת.

,יהמ לצררר קביעת כררני הבלרקים בשיטרת פלארמגנטירת .התבצעה בבלרקים המרגבלים ע"י מערכרת
בגליל רבכרמל נדגמר טלעים קרברנטים ררלקנים מגיל קרטיקרר עלירר .בשרלי הבקע
 Iבירה שתרארר.
נערבי נדגמר בזלרת מגיל מירקר רפלירקר רבגרלר בנלרת מגיל פלירקר רבטה"כ כ  700 -דרגמארת.
 Iהדרגמארת נקדחר רכררנר נמדד בשדה .האנליזה הפלארמגנטית התבצעה במגנטרמטר קרירגני .העברד
רמיצרע רקטררי על כדרר .המדידרת הפלארמגנטירת הראר שמערכת הגזירה הימנית
 Iטטיטטי כלל אנליזה

נגד כררר השערר ראילר מערכת
 Iצפרר הגליל רדררם הלבנרר עברה טברב של 22.4° +11.6°
,זירה השמאלית בגליל עברה טברב של  23.3° + 10.50עם כררר השערר .המדידרת ממערב הגליל נתנר

 Iכררר המיגנרט הצפרי לקרטיקרר העלירר בישראל ,כפי שחרשב מנתרני הפלטה האפריקאית היציבה,
~יכר

לא עבר אזרר זה טברב,

)צירר

(. 2

נדידרת הפלארמגנטירת מדררם הכרמל הראר שמערכת הגזירה השמאלית באזרר זה עברה טברב של

 34.60+ 11 '.עם כררר השערר .טלעים בני ארתר גיל מהחלק הצפרני של הכרמל הראר את כררי המיגנרט
:פרי 7קרטיקרר העלירר בישראל) .צירר (. 2

 Iרצארת הפלארמגנטירת מר השרליים המערביים של הבקע הראר טברב של  53.1°+14.1°נגד כררר השערר
נז המירקר ר  16.20+10.90 -בארתר כררי מאז הפלירקר .לפיכר מערכת הגזירה הימנית היא הגררמת

 Iנדב זה .מרצע על כר ,שגזירה ימנית זר הינה תרצאה של השלב הלחיצתי-גזירתי של ארם טברנה.
:זלרת הפלירקנירת מי הגרלר הראר את הכררי הצפרי לפלירקי ,בישראל ,כפי שחרשב מנתרני הפלטה
נפריקאית היציבה ,לפיכר לא עברר כל ררטציה )צירר (. 2

נרירת רמגמרת הטברב במערכרת הגזירה השרנרת שחרשבר מתרר המרדל הגארמטרי נצמארת בהתאמה טרבה

נד לערכים המדרדים בשיטה הפלארמגנטית .נתרני טברב אלה מטבירים לפיכר את הזרירת הגדרלרת שביי
זרירת אלה הי אכי תרצאה של שלרב הטברב עם
:רכרת השברים לביי כררני צירי המאמץ העיקריים.
'ירה ארפקית.

 Iרב המעררת שעבר האזרר מראה שהכרמל רהגליל התארכר בכררי כללי צפרי דררם בשערר של
 Iרלים המערביים של הבקע התארכר בכררי צפרר מזרח בשערר של כ  . 50% -מכאי שמערכרת של גזירה

20%-30%

'פקית הר מנגנרר יעיל להשגת כמרת גדרלה של מעררת בלתי רציף בקררם.

רכמרירת הסברב של מערכרת השבירה ,כפי שחרשבר מנתרני המבנה ,לביי נתרני
נתאם ביי כררני
את המרדל ראת
 Iברב שהתקבלר בשיטרת פלארמגנטירת ,שהי בלתי תלרירת בנתרני המעררת ,מאשר
חטים הכמרתיים הנרבעים ממנר.

:רכרת השברים בצפרר ישראל הירצררת את כמרת המעררת הגדרלה שעבר האזרר ,נרצרר בהשפעת שדה
נמץ לחיצתי בערצמה מקרמית גדרלה .שדה מקרמי זה נרצר כתרצאה מר הגזירה השמאלית לאררר הקטע
:פרני של הטרנספררם רהמכשרל לתנרעה היחטית ביר הפלטרת בקטע העתק הימרנה .מעררת מתיחתי
'יף של הקררם בכררר כללי צפרי דררם מתפתח בגליל רמתגבר באזרר הלבנרי
נשר התנרעה הארפקית לאררר קטע זה.

רהחרמרי

רמאפשר את

O

מחקר פלארמגנטי

ד

רםטררקטררלי של מערכרת השבירה בצפרי ישראל
חגי

ררי

המחלקה לגיארלרגיה,

הארניברםיטה העברית

בעברדה זי נבחי יאישר מידל קינמטי המראה שהעתקית על מערכית של שברי תזיזה ארפקית רםברב של
הבלרקים המרגלבים על'ידי הם שני הבטים של ארתה תרפעה .לפי מרדל זה קיים קשר כמרתי ביי הםברב
העתקה ,המרררח שביי ההעתקים )ררחב הבלרקים( רהיחםים הזייתיים של כררני השבירה
מחד ,לביי
מתרך הניתרח הגארמטרי ערלה כי מערכרת ההעתקים חיברת להםתרבב יכי מגמת הםביב הפרכה
מאידך.
מכאי שעל פי נתרני המבנה ניתי לחזרת את מגמת הםברב,
למגמת ההעתקה בכל מערכת) ,צירר(1-

לחשב את כמרתי רכי לחשב את המעררת הכללי שעבר האזרר.

מדידרת פלאימגנטירת ,שהי באיפי מרחלט

בלתי תלוירת בנתוני המבנה ובמעוות ,שמשו לבחינתו ואישררו של המרדל.

המחקר נערך באזררי שבירה נבחרים בצפרי ישראל אשר ףתפתחותם קשורה לתנרעת הגזירה השמאלית לאירך
גבול הפלטות ,תניעה המתבטאת בבקע הירדי רהעתק הימונה .על פי המרדל התאורטי ,נתרני מעירת

מםדרי גרדל שונים יהנתרנים הפלארמגנטיים.שרחזרר הםטררית המעוות יתמרנת המבנה של צפוי ישראל
רדרים הלבנוי:
(א) גליל  -שתי מערכרת שבירה ארפקירת ,ה~חת ימנית שכררנה צפן מזן .רהשניה שמאלית שכרינה צפן
מערכרת אלי מעתיקות צירי קמיט יגיפי ברקציה םדימנטרית רייצרית גרבנים~וחתיים
צפן מען.

מעוינים כאשר ההעתקה אופקית יהשברים מדירגים .מישירי ההעתקים הם אנכיים ,בעלי םימני החלקה
איפקיים יכירי הזריקה האנכית משתנה לאירכם .םטיליליטים טקטיניים מבטאים את כייי המאמץ
הלחיצתי העקרי שכוונר מזרח מערב ,בהתאמה למגמרת גזירה אלי .במערב הגליל שברים אלה משנים
את כורנם למזרח מערנ רמתפצלים ,ומגמת ההעתקה עליהם משתנה מאיפקית לנורמלית .מערכית אלי
גדועות ע"י משטח ארוזיני שגילו כנראה םוף מיוקי עד פליוקי מיקדם יהי על כי קדימות לי.

מערכית של שנרים נירמלים בכיוי כללי מזרח מערנ יוצרת נגליל הירםטים יגרננים נכייי זה.

שברים אלו מעתיקים את המשטח האריזיבי של הנאוגי המארחר ואת נזלת הכסוי )אשר גילה פלייקי

תיכיי( .גילם ,על כי ,צעיר מי המערכות האיפקיית .משטר המאמצים אשר ייצר ימפעיל את
השברים הנירמליים ,מפעיל מחדש מםפר העתקים נמערכית האיפקירת ,העתיקרת ירתר ,יגירם לתנרעה
אנכית עליהם )העתקי הר-מירוי למשל( • שני משטחי המאמץ ,העתיק יהצעיר יי~ר ,גירמים נגליל
למעורת םיפי של מתיחה נכויי צפיי דרים .שיניי משטר המאמצים ,ממשטר לחיצתי מזרח  -מערנ
למשטר נו ציר המאמץ העקרי הוא אנכי ,קשור לשלב הצעיר של היייצרות הבקע.
(ב) כרמל  -נדרימי מערכת העתקה אופקית שמאלית אשר כירנה צפוי  -דרום.
מערכת זאת מעתיקה מבנים וילקניים ימארפינת ע"י מישררי שבירה אנכיים י oימני החלקה ארפקיים.

םטיליליטים טקטוניים נכייי'  '" 110צמינתאת כווי הליחצה העקרי ,נהתאמה לכורי גזירה זה.

מערכת.

זר גדועה ע"י משטח ארוזיני

שגילו ,דימה ,כנראה לגיל שמטח הגדרע שנגליל .צפרי

הכרמל מאיפיי נעיקר ע"י שנירה נורמלית נכווי מזרח מערנ עד מען צפן מען.
(ג) אזור שולי שבקע מיגדר כאך כאזרר שעממק בית שאי יעד הארנל נמערב ,והגילי נמזרח .שילי
הנקע המערניים מאיפינים ע"י שני םגנונרת שבירה

םוףB

אלי

ייקי עד התחלת פליוקי(

280

"' •

:

םגניי לחיצתי

-

גזירתי

)אום םנרנה

-

יםגניי של העתקה נורמלית מאוחרת לבזלת הכסיי .כווך העתקים

מבנים קטנים מראים מגמת גזירה ימנית בכיוי 300 0

280 0

ימגמת גזירה

שמאלית בכויי צפיך דרים ,בהתאמה עם כויי של גזירה שמאלית לאורך הנקע .כווי םטילרליטים
טקטיניים רדיקים מגדירים את כווני המאמץ העקרי הנמצא בהתאמה עם כיוני הגזירה הימני

השמאלי.

בצידי המזרחי של הבקע,

בשולי רמת הגילי ,טגנוי המערות השילט הוא מערכות של שנירה נורמלית

נכררך צפיך דרים ,נמקביל להעתקים האופקיים השמאליים לאררך השקע.
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חשיבותו של רמות ימיות בטקטוניקה של מזרח היפ התיכוו
יאיר רוטשטייר*

צבי בר-אברהם**

*המכור למחקרי נפט וגיאופיסיקה
**אוניברסיטת תל-אביב

רמות ימיות הינר אזורים מוגבהים בים אשר שוליהר תלולים והים מעליהר רדוד.
אכשר מבנים אלו ,המהוים חלק מהפלטה הימית ,מגיעים לאזור שקיעת הפלטה הימית
הם מתנגשים עם הפלטה היבשתית ולאחר מכר נספחים אליה .קיימת הכרה גוברת
והולכת של החשיבות של סיפוח רמות ימיות בטקטוניקה של אזורי שקיעת הפלטות
אבל רק מעט ידוע על התהליך .מזרח הים התיכור עשוי להיות אתר מצויר ללימוד
התהליך של סיפרח רמות ימיות .כמה ממבנים אלו ,לדוגמה הרי האנקסימנדר והקטאוס,
נספחו כבר ללא ספק לפלטה האסינית-ארופאית .כמה אחרות כמו הר המדינה התת ימי
עדייר רחוקות מגבול הפלטה ואינר מעורבות בטקטוניקה המיוחדת של גבול זה .נראה,

לעומת זאת ,כי רבות מהרמות הימיות במזרח הים התיכור מעורבות באופר פעיל בתהליכים
הטקטוניים של הגבול ביר הפלטה הימית והיבשתית .במיוחד בולטת מעורבות זו באזור
הקשת ההלנית .באזור זה הבטימטריה מסובכת במיוחד.במקום תעלה הנובעת משקיעת הפלטה
הימית ,ניתר להבחיר במספר תעלות במבנה מסובך .מורכבות זו ניתנת להסבר על ידי

תאורית הסיפוח .התעלה הנובעת משקיעת הפלטה הימית נודדת כלפי חוץ אל מאחורי כל
רמה ימית הנספחת לפלטה היבשתית .הנדידה כלפי חוץ של אזור השקיעה גורם גם ללכידה
של חלקי פלטה ימית אשר כבר נמצאים בתהליך השקיעה באזור הגבול הקודם .זו עשויה
להיות הסיבה מדוע הסייסמיות המלווה את הקשת ההלנית גם היא שונה מזו של קשתות
האוקינוס השקט .אזור הבניוף באוקינוס השקט הינו מוגדר וצר ואילו בקשת ההלנית
האזור הסייסמי העמוק הינו רחב ומורכב הרבה יותר .רצועה של פלטה ימית הנמצאת
מאחורי הרי האנקסימנדר שהם כנראה רמה ימית אשר נספחה כבר לאנטוליה ,היא כנראה
המקור לרעידות האדמה העמוקות באזור מפרץ אנטליה.
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תרצארת ראשרנרת מהרשת הםייםמרלרגית של ישראל
לאלר ררטשטיין

אליהר אריה

המכרן למחקרי נפט רגיארפיםיקה

הרשת הםייםמרלרגית של ישראל הרפעלה בצררה םדירה החל מחרדש םפטמבר

. 1981

הרשת כרללת שתים עשרה תחנרת כרשת כלל ארצית רתחנרת אלר מעביררת את
נתרניהן ברדיר רבטלפרן למרכז רישרם בחרלרן .בנרםף הרפעלה בארתר מרעד
רשת ניידת בת שש תחנרת אשר מרקמה עד ירלי  1982באזרר ים המלח רמארתר
מרעד מםביב לבקע בצפרן הארץ .תחנרת הרשת הניידת משדררת נתרניהן למרכז
רישרם מקרמי ררישרם זה מתראם עם רישרם התחנרת של הרשת הארצית כר שניתן
להשתמש באינפררמציה משתי השרתרת כאחד.

בתארר הפעילרת הםייםמית אשר נרשמה עד כה רארירת לצירן מירחד העיבדרת הבארת:

.1

באזרר ים המלח כל הפעילרת אשר נצפתה מררכזת באגן הצפרנכ רבםביבתר המידית.
החלק הפעיל מבחינה םייםמית הינר החלק המרכזי )העמרק( .לערמת זאת כמעט רלא
נצפתה פעילרת םייםמית במערב האגם רלאררר מצרקי ההעתקים מבערב הבקע.

.2

נצפתה פעילרת םייםמית בשיפרלים המערביים של הרי יהרדה רהרי חבררן.

.3

נצפתה פעילרת םייםמית באזרר הגליל רבקרבת שבר הכרמל.

.4

נצפתה פעילרת םייםמית מבםפר מקרמרת מרל חרפי ישראל.

.5

נשרם אררע ברדד בנגב המרכזי.
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מתאם ביר תוצאות מדידות התנגדות חשלמית לביר

הידרוגיאולוגיה לש חבורת יהודה בגליל המערבי והמרכזי

חיים פפרר

עמנ ראל שכנאי

ממנ" ג-חר לרו

תה"ל בע"מ* -תל-אב יב

במםגרת המחקר נבדק המתאם ביו היחידרת ההידררםטרטיגרפירת של חבררת יהרדה
בגליל המערבי רהמרכזי לביו תרצארת מדידרת התנגדות חשמלית )מדידרת ערמק(.

הנחת היםרד במחקר קירם יחםי גרמליו ביו ערכי התנגדרת חשמלית מחרשבת של
גרשים גיארחשמליים לביו ליתרלרגיה רפרמטרים הידררגיאולרגיים ביחידרת
הםטרטיגרפירת השרנרת.

במחקר הרשג מתאם בקביעת המגע העלירו של חבררת יהרדה רהמגע העלירו

רהתחתוו

של תצררת דיר חנה .בםים האקרריפר התחתרו של חבררת יהרדה מזרהה במדידרת
הרדודות .כמו כו ,הוגדרו במחקר כגושים גיאוחשמליים אחידים תצורת בינה
וםכניו

רהפרטים כרכרה

וכמרו.

הוכח במחקר שפרמטרים ההידררלרגיים ביחידרת הםטרטיגרפיות והליתרלוגירת
השונרת של חבורת יהודה ,השמפיעים על ערכי ההתנגדריות המחושבות ,הם בעלי
משקל מרעט.

*

המחקר נעשה בהיותו של המחבר במכוו הגיארלרגי-יררשלים.
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הדגמת מפות ,חתביס ודוחות )חבורת בורבוב( מתור בבJו בתוביס ממוחשב )פרוייjוט ייאטלםיי[

 . yפלכטר* ,ד.גיל **
* החוג

.א,

לבנת* ,

א.

טויטטר* ,נ.שפרן*

ו Yנת

ילין-דרור*

לגיאופיטיקה ולמד Yים פלנטריים אוניברטיטת תל-אביב

**המכון הגיאולוגי,

ירושלים

מ  yרכת בנק הנתונים הממוחשב של קידוחי נפט ,קידוחי מים  yמוקים ומחשופי שדה נבחרים
מבוטטת  yל כ  500-נקודות .מ  yרכת זו שהוכנה עבור ח~  Iה מאפשרת שליפה מהירה של דוחות ,מפוו
שונות

וחתכים.

מוצגת בזה טדרת המפות הבאה של חבורת כורנוב:

מפת קונטורים )למשל :איזולית( ,מפת בטיט

טטרוקטורלית ,מפות פאליאוגיאולוגיות ") Yין הצפור" ו"מבט התול "( yת ומפות ליתופציאם
המדגימות שימוש בשני אופנים של חלוקת המרחב הליתי )משולש קרומבוון וטלוט ומשולש יימתמט
טהור(

המפות מלוות בדו"ח חלקי.

טדרת מפות זו מדגימה רק חלק קטן מהאפשרויות הגנוזות במ yרכת.

ltJI
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דרגרת הפיחרם של חמרים אררגניים בחתך הטדימנטן'י
בז  :rהר רבצרק תמררר :דירך ראשרני במשמערתם לגבי

ההטטרריה התרמלית של האיזרר בעזרת שיטת

חנך קיש

שמערך פיינשטייך

Loptin

ררג'נלד שגם

המחלקה לגיארלרגיה רמינרלרגיה ארנ' בך-גררירך בנגב
!:יחום של החרמר האררגני )"מטמררפיזם

אררגני"( בחתך הטדימנטרי של קדרחי זרהר וצרק תמררר
s Ro) vitriniteו?( מיצג בארפך כללי דרגרת פיחרם
הפיחרם  ( Ro )~/שהתקבל איננר אחיד רמארפייך על ידי
של החתך  Jקרתיקרן תחתרך  -טריאט עלירך( ,דרגרת

פי שנקבע על ידי מדידות reflectance
 (. 1% Roהפררפיל האנכי של
ז.וכרת
נוי בשפרע עם הערמק ( 1 :בחלק העלירן
לחום עד  0.5 % Roרשפרע נמרך של)  0.12 - 0.15 A %Ro/Kmר ( 2 -בחלק העמרק )טריאט ר פרם (
~גות הפיחרם הן מ  O.5%Roעד  0.85-1 %Roבערמק ,רשפרע גברה' ירתר של • 0.27-0.29A % Ro/Km
>ברדה זר נעשה נטירך להגדיר את המטגרת של משטר החרם עם הזמן  ( ATO/Km) t -שאחראי
זורצררת פררפיל הפיחום שנמדד בחתך; זאת על ידי  ( 1שחזרר התפתחרת ערמק הקבררה עם הזמן על

»

רי בנית עקרמת קבררה על טמך הנתרנים הטטרטיגרפיים ר-

נ - TT

שיטת

(2

חשרבי אינדקט זמך·טמפרטורה

(. Lopatin

~רמת הקבורה שהתקבלה מנתרני החתך הנדרן מארפיינת על ידי שני שלבים עקריים :שלב ראשרן עד
 tרררן המאוחר  -התפתחרת דינמית עם שלרשה מחזררי שקיעה וביניהם אי התאמרת רהשלב המארחר,
ירתר מתרנרת עם תררמה מעטה יחטיח
;טנון ראילך ,שמאופיין ככל הנראה על ידי תנרערת אנכירת
נומק הקבורה .מחשרבי  TTIבקרמבינציה עם עקרמת הקבררה שהתקבלה ערלה שפררפיל הפיחרם שנמדד

 rלק העלירן של החתך התפתח ככל הנראה בתנאים של גרדיינט גיארתרמלי נמרך , 2~/~:בדרמה
יה שנמדד כירם בקדרחים שנחקרו .יחד עם זה ,ערכי TTI
 iנחה של גרדיינט גיאותרמלי של  , 20~ /Kmנמרכים בארפך משמערתי ביחט לרמת הפיחרם ) ( Ro

שמתקבלים לגבי החלק העמרק של החתך,

:מדדה;
~טר

ומכאך

חרם

גברה

ניתן להטיק שהתפתחרת הפיחרם בחלק זה של' החתך נעשתה ,לפחרת בחלקה ,בתנאי

•

ירתר •

'תך לארר האמרר לעיל להגדיר שני תנאים עיקריים אשר מרדל כלשהרא של

( ATo/Km)t

ננרת עליהם( 1 :
 jדרם עם גרדיינטים גברהים ירתר רהמארחר עם גרדיינטים נמרכים יחטית ) (, 20~ /Km

שנבחך חייב

התפתחרת הפיחרם של החרמר האררגני בחתך תחת שני משטרים תרמליים שרנים

'ן ה-

TTI

שנגזר מהמרדל המרצע רערכי ה-

Ro

-

ר( 2 -התאמה

שנמדדר בחתך.

 Iגרת של  ~To/Km)tמעין זר ,שערנה על הדרישרת שהרגדרר ,ניתך לקבל ממרדל הפרטתי דר שלבי

 Iניח :א .בשלב הראשרך גרדיינט ממרצע של  , 30~ /Kmרלאחריר
 , 20/~ 1כשהמעבר מ 30~/KIn -ל ,20~ /Km -חל ,בטביברת•80 Ma ,
 Iאמה ט,נבה ,לדרגרת הפיחרם ש,נמדדר בשני חלקי

ב.שלב עם גרדיינט ממ~ע של

חשרבי  ,T.TIש.בגזרים ממר~ Tז\ מראים

החתך .

ירב ארלי להזכיר שלמררת ההתאמה הטרבה שהרשגה על ידי מרדל זה ראינדיקצירת ראשרנירת
בחרמים נרטפיםלגבי ההנחה של שנרי במשטר החרם בטביברת  , 80 Maהרי שמדרבר במטגרת טכמטית
~בד .יהיה זה ארלי טפקרלטיבי מדי לנטרת בשלב זה להציע ביתר פררט מה היתה הפרנקציה
 jאמיתית" של  (AT/Km)tשמירצגת על ידי שני ה"ערכים הממרצעים" שהזכרר .בכל מקרה ,מידת
ורפש בבחירת פרנקציה מעין זר מרגבלת על ידי התנאים הבטיטיים שהגדרר.
,בי ההטטרריה הגיאולרגית של האיזרר ,מצביעה המטגרת המרצעת בארפך כללי על כך שתקרפת
 Iקיעה והצטבררת הטדימנטים במשך התקרפה המזרזראית עד לטנרך היתה מלררה במשטר חרם ברמה

נרצעת של כ • 30~ /Km

:ארחר עם

מתבקש לקשר את הקיררר המשרער לרמה ממרצעת נמרכה של כ 20~ /Km -בקרתיקרך

השנרי הרגירנלי במשטר הטטררקטררלי למשטר קרמפרטירנלי ,ככל הנראה בהקשר להתחלת

רצררת המבנים של ה"קשת הטררית" .נראה שמשטר נמרך זה ,שתראם גם לתרצארת שמתקבלרת ממדידרת
:פרטררה בברררת הקדרח ,ארפיינר לחתך לכל אררך התקרפה מטרף הקרטיקרך עד ימינר.

:זרת המרדל שהרצג ניתך לשחזר את התפתחרת "חלרן הנפט" בחתך עם הזמך רהערמק רלעשרת הערכה
Iשרנית לגבי השלב בהתפתחרת הגיארלרגית שבר הגיער טלעי מקרר פרטנציאליים לדרגת פיחרם בה
,יר לצפרת להררצררת נפט.

כרצרננר להרדרת לקרן הדר·לארמית "רוב~ ,ארה"ב
~ממננ

ראפשרו

פרטרט

מחקר

זה.

-

ישראל

רלחברת חפרשי נפט )השקערת( בע"מ
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הובשת רהאגז

מבגה מדררז

ו,

המכרז

טקר

טייטמי

את מדררן

שערבדר

למחקרו

שברצע לאחררגה

היבשת

פרלקמז

רהאגן

עד

הטטרטיגרפיה

קלגג

גפט רגוארפוםוקה,

בעזרת מערכת

הימי

רב

כ 9-

חרלרז

עררצית חדישה מכטה,

ישראל,

העמרק שמרל

בעזרת תכגה מתקדמת מאפשרים
ערמקים של

העמרק שמרל

רא,

ושראל

לראשרגה

ק"מ מתחת

בן

החתכים הטייטמייט

לימרד מבגה תת הקרקע

לפגי

השאר,

רהערכת

הים,

התמרכה הטטררקטררלית המתקבלת מררכבת ממטפר פאזרת טקטרכירת עיקרירת
של

א,

קימרט

רשבירה,

פאזה עתיקה,
המ~ררים

ב,

כדלהלן:

ככראה מגיל מטרזראי

ככראה את

פאזה מגיל קרטיקרז
רגירכלית חזקה,
הגביל

~

ג,

הצפרכי

יהמצרי

של מבכה הכרמל שהתגלה

תחתרז,

קדרם

אר

בקימרט מקרמי

מזרחי

פאזית מגיל קרטיקרן
מערבה,

ד,

המשכר

קדרם,

של המשך

ירתר,

רבשבירה,

גרשים

לראשרכה במחקר זה,

המתבטאת באי

לפאזה זר

התאמה

משתייכים שברי

מבכה הכרמל,

עליין-טרצואר ,של שבירה ,קימיט

רהטיה רגייכלית

לפאזית אלי קשיר מבכה אכטיקליכלי שהתגלה לראשיכה במחקר זה,
מיל הגליל המערבי

ידרים לבכרן,

פאזרת צעיררת הקשירית בהירצרית אגד
פלייטטיקגי,
המזרחי

המתבטאת במבכה

כטריים,

לפאזרת אלר

של האיזרר,

קשררה

הטדרה האיפירטית

יהאגד

הפליי-

גם התררממית מבכה הכרמל בחלקר

63
נסירו לרביזיה בסטרטיגרפיה של הניארגו בבקע ים המלח
אמרץ עגנרו

רהמכרו הגיארלרגי

הארניברסיטה העברית,

הקררלציה הסטרטיגרפית המקרבלת בבקע מתבססת על ההנחה שחדירה ימית יחידה הציפה
את הבקע .מכאו הקררלציה ביו משקעים ימיים  -לגרנריים ממקרמרת רפציאסים שרנים
בבקע.לארר זאת מקרבו לקשרר את מוח סדרם ומשקעים מארינים  -בראקיים מגיו פליר-
קו ,הפזררים מעמק יזרעאו רעד למכתש הקטו ,שם הם ערברים וטרוית וקרנגלרמרט
הערבה.

הקררלציה הסטרטיגרפית המקרכלת

פלייםטרקו
פלירקו

תצררת סדרם

מי רקו

)תצררת חצבה

תצררת עמררה

(?

~

~

תצררת מזר

f

קרנגלרמרט הערבה
תצררת חצבה.

אם הםדימנטים הבראקיים )תצררת מזר( מייצגים את שרוי הוגרנה שבה שקע מלח םדרם ,הרי

שמערכת הנחוים שהשקיעה את קרנגורמרט הערבה ,המכיו מרכיבים מגמטיים ,םיפקה דטריטרD
גם ווגרנה זר .במקרה זה קשה והביו כיצד בפצוים המשרכבים במלח םדרם

הגD

)

'בחלק הקוסטי

רביו המינרלים הכבדים( נעדרים מרכיבים מגמטיים ,כמר אלר שצמריים בקרנגורמרט

הערבה.

הקררלציה הסטרטיגרפית המרצעת
~לי רקו

תצררת עמררה

קרנגלרמרט הערבה

ז.ירקו?

תצררת סדרם

תצררת חצבה

 iקררוציה המרצעת מתבםםת על' ניתרח ההרכב הפטררלרגי של מרכיבים קלםטיים בהקשר פוי-
 tרגיארגרפי .בתצררת עמררה נפרצים מרכיבים מגמטיים חמרצים רבםיסיים .ניתו לשער שהמר-
:יבים המגמטיים החמרצים )המצריים בתצררת עמררה רערבה( הרבאר בנחלים שניקזר םועי
נשתית בדררם ,בשרלי הבקע .מקרר המרכלבלם המגמטיים הבסיםיים מהתשתית החשרפה במצרק
;העתקים המזרחי ,אר בררוקנים מעבר הלרדו.
;שקעת התצרררת הנעדררת מרכלבים מגמטללם )תצררת

חצבה בערבה רתצררת םדרם(

קדמה לשורשה

ולררעים:

.:יצירת מערכת נלקרז מאזררלם מגמטלים חמרצים בדררם או שקע ים המלח.
.:חשלפת תשתית בםיסית ממזרח לים המלח.
 :.התפרצרת ררלקנים בעבר הירדו .
שקעת התצרררת ערבה ,עמררה רמזר מארחרת ואיררע )  (1רכו ו ( 2 ) -ר/אר )  (. 3לארר לרח
זמנים המרצע מםתמנים שני שובים בהתפתחרת הבקע .וכל אחד מהשלבים ארפי פויארגיארגרפי
,חר ,המשק qמצב מררפרטקטרנל שרנה .בשלב ראשרו האזרר ארפייו בתבליט שטרח רנר  qברגר,
היה נתרו להספקת דטריטר Dמדלתרת נהררת ,שמקררם באזרר מררחק .בלרקלם משתפוים היר
תחת פני הלם ,ראררפררלטלם הצטברר בהם ,בנרס qודטריטרס .בשלב זה ,יתכו מגיל מירקו
תרחשה כמחצית מכמרת ההעתקה בגראכו .נלתרק מהים ,ארוי כתרצאה מהתקמררת בגב ההר ,גרם

לרידת בסיס הסחיפה .מערכת ניקרז פנימית התפתחה רתרמה הרבה מהחוק העלירו

שו מילרי

בקע .שוב שני זה ,עיקרר יכשתי ,עם אלררע למל וגרנרי קצר ,נמשר לזמו הררה.
ם נסכים ש,לגרנת םדרם שררה מרקדם לימת מזר ,מיקרם המצרים שו הראשרנה פתרח וספקרוציה.
ערר שנמצאר בחרורת חצבה בערד )  600מן מעל פני הים(
יקל ארסטראידים רשברי קררצי
רמזי,ם שרכס זרהר האנטלקוינאלי לא הררה מחםרם לחדלרה מירקנלת ממערב ,דרר עמק באר-
יכלר לקשר ביו גר  qהמים בגראבן לים.
נע .נחללם חרצי רכ) Dלעללם ,חימר אר צאללם(
~קעים מלרקניים למלים מעמק הערבה בעבר הלרדו מרמזלם על חדלרה למלת מדררם.

לם מדרבר בתפרצת מחשרפלם מרגבלת ,רנדרשרת עדוירת שדה נרספרת לתמרר בהם.

בשנל המק-
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שטלח צאות:

בנאי חשוב של הפוספוריטים של הנגב
דוד

םודרי

המכוך הגיאולוגי

תצפיית מקיריםקיפ איפטי י SEM -מצביעות על פעילות ציאנובקטריאלית כ ( cyanobacterial
משמעותית ביותר בהי יוצרות הפוםפוריט של הנגב.

פוםפוריט כלכלי ע"י לכידה

-

היבט אחד של פעילות זו הינו בניית

קשירת גרגירי פוםפט.

סלעים מעיך אלה מאופיינים לעיתים

ע"י למינציה  cryptalgalמישירית ,כשהאצות המקשרות מאובנות כםבר" של דמוי "צינורות"
נמצאו טיפו Dים
פו Dפטיים )  (phosphatic s!leathsהתופ Dים ועוטפים גרגירי הפוםפט.

שונים של  sheathsהמייצגים כפי הנראה שרידים של קהילת אצות.

גידול  Dמיר של אפטיט

מעוות בד"כ את האצות המאובנות תוד הפיכתו לצורות שקשה להכירך.

בניית גרגירי פו Dפט הינו היבט אחר וחשוב של הפעילית המיקרוביאלית כ . (microbial
גרגירי פו Dפט עם עטיפת אצות )  (micro-oncolitesמהווים מרכיב שכיח של הפו Dפוריט הכלכלי,
כשהעטיפה מירכבת מצבר של  phosphatic s!leathsוממושבות של אצות  coccoidעם מילוי אפטיט.
פקעות של  phosphatic sheathsוטיפוםים שונים של  algalclastsמייצגים םוגים נוםפים
של גרגירי פוספט בניללם ע"י אצית .טשטיש הסטרוקטורות המלקרוביאליות ) (microbial

בגרגירים הנז~ הינו שכיח עד להפיכתם לחלקלקים אחידים של אפטיט קריפטוקרי Dטליני

)בלתי

ניתנלם לזהוי כמבנים מקורלים של אצות(.

רצפל הליתיפאצייס מצביעים על התי ישבית נמרצת של שטיחי אצית על משטחי הנבג בקמפו
התיישבות זו שררה קריב לוידאל בעיתות
כמשטחים שהלו מכיסלם עם גוף מים רדוד ביותר(.
של נסיגות מחזיריית )ומקימיית( של הים ,ובהשפעת התנאים האיבפיריטיים שאז התפתחי.
מחור ה  iJסר המ>{יץ ביו הםכ tרוקטורות המיקרביאליות וביו תהליכי הפו Dפטיזציה ,ניתו להעריר
שהציאנזבקטריית )  , (cyanobacteriaבנוסף לתפקודו בכנאי פו Dפזריט ,גם לקחו חלק פעיל
בריכוז

הזרחו.
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קידוח צמח

ע.

מרכום

-

י.

1
םלגר

חיפוטי נפט )הטקעות( בע"מ

קידוח צמח

,1

נקדח ליד קיבוץ טער הגולו לעומק טל

החתך הנאוגני)?( מתחת לעומק

1185

מ'

'.מ

4249

)תחתית הבזלת התחתונה?( עד כמעט לתחתית

הקידרח מררכב מחילופיו טל טכבות מלח,

חווארים,

גירים

-

אנהידריטיים אנהידריט

רלעתים דולרמיט.

זהר חתך אופיני לםביבה םבחאית היפרםלינית.

החתך הםדימנטרי הזה חדרר ע"י טררה טל גרפים אינטרוםיביים בעיקר בהרכב
גברראידי

ר/או אנורטרזיטי טעמדתם לגבי הטיכוב אינה ברררה.

בחלק התחתרו בי ותר טל החתך יטנו טכבות טל "BEDS
בתחמוצרת ברזל

- " RED

גיר מארד חולי,

עטיר

וקרנגלרמרט אר מיקררקרנגלרמרט המררכב מפרגמנטים טל מיקריט,

םלעים ררלקנים ,דרלרמיטים אנהידריט ,מיקררקרררץ ,חרםית רקרררץ חפטי .טכברת
אלה יתכו
אפטייו

רהינו אקרירלנטירת לתצררת הררדרם .חלק זה טל החתך מכיל פאונה מגיל

עד אאוקו.

בדיקרת גיל אבםרלרטי למרות טנתנר תרצארת לא לגמרי מהימנרת מעידרת כנראה טגיל
האינטררםירת

הינר

זמנים

טרנים במירקו.

הקידרח לא הגיע לטכבת קרקעית הגרבו.

"-,
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בקעום

ייטי

•1
•2

יךואפורום

מרט

בצפין

ום

יגייהן ק.

1

מיף

היל 2

המכון האוקיאנוגרעי הלאומי ,חיעה
המכון הגיאולוגי ,ירושליט.

טדרה של סקעימ וךיאעירימ אותרה בחלקו הבתיאלי של צעון

יט טוף ,צעונה למעלת

בעוד שכוונו של ימ טוף הוא לצע' מע'  -דר'
רוחב '  26 30ודרומה למיצרי טירן.
מזי ,הרי הבקעימ והדיאעירימ כוונמ הוא לצע' מע'  -דר' דר' מז' ובמקומות אף
אורך הבקעימ מגיע ליותר מ  70-ק"מ ורוחבמ הוא  5 - 10בדרך כלל;
לצעי  -דרי.
ההעתקות האופקיות על מישורי ההעתקימ בשולי הבקעימ גדולות מ  250-מ' רק במקומות

המלוי הטדימנטי בבקעימ משוכב היטב ,ומהווה תוואי אופייני של שקיעה
טעורימ.
עובי המלוי הטדימנטרי
הדרגתית  -כך ששכבות נעשות קעורות יותר ויותר עמ העומק.
אחדימ מהבקעימ הנמ פעילימ מבחינה
מגיע במקומות ל  1.2-שניות )זמן החזרה(.

,

טקטונית וםדימנטולוגית

בעוד שבקעימ אחרימ גדושימ בטדימנטימ עד שעתמ ,ונחשבימ,

לכן כבלתי עעילימ.

המבנימ הדיאעירימ בצפון

ימ טוף מצויימ לאורך צירי הבקעימ או לאורך השוליימ שלהמ.

המ נובעימ מהטדרה האועוריטית של המיוקן המאוחר

ויוצרימ מבנימ מאורכימ הקשורימ

הדיאעירימ העולימ הרימו את שכבות הטדימנטימ
לבקעימ מבחינה מרחבית וגנטית גמ יחד.
שמעליהמ וגררו למעלה את השכבות שבשוליהמ ,ביוצרמ במקומבת רבימ רכטימ שאורכמ הבא
כאשר הטלעימ האופוריטיימ
כ  25 - 50-ק"מ הבולטימ ב  200 - 400-מ' מעל טביבתמ.
יש וחלה המטה מטויימת ,תוך יצירת מבני התמוטטות,
נחשעימ על קרקעית "ימ,

צעון

ימ

טוף

הוא

מרכז

התפשטות

אוקיאני

בהתהוותו,

את המשטר הטקטוני של התרוממות ומתיחה האועייני

והבקעימ

והדיאפירימ

לאזורימ כאלו.

כוון

הרבימ

מציינימ

הבקעימ והדיאפירימ

לצע' לצפי מע'  -דר' דר' מז' עד לצע'  -דר' מציין טביב בכיון השעון של ציר ההתפשטית
הנתינימ מצביעימ כמו כן שמרכז ההתפשטות נמשך ומתקדמ הלאה
האוקיאנית בצעין ימ טוף.
צעונה.
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פלר  Dרו מעבר שהירה דרמה פ Dררלרגית רכימית לפלר Dרניס של גברר  -דירריס  -גרנרדירריס
ר-
מקשתרת אייס קנרזראירת רמחגרררת פלו Dרנירת של שרלי היבשת .נפיצרירת

Zr

Sr

בפמ"ש גברהרת מאלר שנצפר בדרך כלל עברר אנדזי  Dיס של קשת אייס רהו תראמרת ירתר לנפיצרירת
שנמצאר באנדזי Dיס של שרלי היבשת ,במירחד אלה שבאזרריס בהס נפרץ קררס קרנ Dיננ Dלי קדרס
)פרה  -קמברי( .לכו ,הנתרניס המצרייס כעת מעליס את האפשררת שבזמו חדירת פמ"ש ,סיני היתה
כבר קרטרן .נתרניס נרספיס נחרציס מהדיררי Dיס רהאנדזי Dיס של סיני ,פלרס הבנה  Dרבה ירתר
של פטררגנזת האנדזיטיס ,כדי לרדא אפשררת זר.

מחקר זה נתמך ע  IIי הקרן למחקר בסיסי בניהרל האקדמיה הלארמית הישראלית למדעיס.

S8
פטרולוגיה וכימיית יסודות קורט של פלוטוו מעבך שהירא
דוד מיטלפהלדט

ואמנוך רבינא

אוניברסיטת בך-גוריוך בנגב המחלקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה
פלוטוך מעבר שהירא )פמ"ש( הוא גוף דיוריטי בקומפלקס הפאך אפריקאי של סיני .הפלוטוך
מורכב ממספר פאזות אינטרוזיביותשהרכבך משתנה מהורננלנדה  -גברו לגרנודיוריט .יכול
להיות שגוף גרניטי קטך"המצוי ב~ור הפלוטוך שייך אף הוא לפלוטוך ,אר ערייך איך לנו הנתונים
הכימיים עבור גוף זה .הפאזה האינטרוזיבית הקדומה ביותר )פאזה  ( 1היא של הורנבלנדה גברו-
דיוריט  -קוורץ דיוריט גס גביש .הפאזות המינרלוגיות העקריות של גוף זה הך פלגיו~לאז

והורנבלנדה עם קלינופירוקסך כמינרל ראשי רק בדוגמת סלע אחת .פאזות אינטרסטיציאליות כוללות

קוורץ ,פלדשפר אשלגני ,אפאטיט ,ספך ,מינרלי בצר ולעתים ביוטיט .סלעי פאזה  1נחדרו ע"י
דיוריט  -קוורץ דיוריט  -קוורץ מונזוניט בינוני גביש ,בדרר כלל פורפיריטי )פאזה (. 2
פאזה  2דומה לפאזה  1במינרלוגיה ,לבד מכר שיש בסלעיה יותר קוורץ ,פלדספר אשלגני וספך
אינטרסטיציאליים וביוטיט מחליף הורנבלנדה כמינרל מאפי עיקרי בסלעים יותר פלסיים .פאזה
 3מורכבת מגרנודיוריטים המשתנים מגסי גביש לבינוני גביש ופורפיריטיים .ביוטיט הוא
המינרל המאפי העיקרי בגרנודיוריטים ,וקוורץ ופלדשפר אשלגני אינם נדחקים יותר ביך החללים
גבישיים.

הביך

עדות שדה אפשר שמצביעה על כר שפאז~  3אינטרוזיבית לתוך פאזה  , 2אולם היא איננה חד משמעית.
נמצא שהגרנודיוריטים מקיפים את הגוף הגרניטי הקטך ,מה שמצביע אולי על יחס גנטי
)דיפףנציאציה ( ביניהם .כל הדוגמאות מראות עדות למטמורפיזם עם התפתחות מו~טה של כלוריט,

אפידוט ,ביוטיט וקמינגטוניט ,פלוס שינויים בהרכב הורנבלנדה.

.

פרוסות סלע מלוטשות נצבעו עבור פלדשפר אשלגני ונספרו בהך גרגרי קוורץ ,פלגיוקלז,
פלדשפר אשלגני ומינרלים מאפיים .בסלעי פמ"ש היחס )פלדשפר אשלגני()/קוורץ  +פלג +
פלדשפר אשלגני( משתנה מ 0 -ל. 0.26 -יחס זה הוא תמיד פחות מ 0.1 -בסלעי ה  -דיו~יט -
טונליט  -טרונג'מיט שנמצאו בסדרה האופיוליטית .טקסטורות הפלדשפר האשלגני בפמ"שמראות
שמינרל זה לא יכול היה להיווצר בתנאים של תוספת אשלגך במטסומטיזם אל הסלעים הפלסיים
האופיוליטיים.

אנאליזות עבור ,Cu ,Ni
נתוני

, Nb ,Zr ,Y ,Sr ,Rb ,Ga

בוצעו ב

20 -

דוגמאות שלשת הפאזות.

יסודות הקורט תומכים בטענה שהפמ"ש איננו חלק מאיזה שהוא אופיוליט.

סלעי הדיוריט-

של
טונליט  -טרונדג 'מיט מהאופי~ליטים מכילים לעתים רחוקות יותר מ  g!g -ןנ 200
מכילים בממוצע
בעוד שסלעי מעבר שהירא מכילים בדרך כלל יותר מ g!g -ןנ  >500כשסלעי פאזה
כ g!g -ןנ  . 900נתוך זה ,פלוס ההבדלים הפטרולוגיים מראים שהפמ"ש איננו יכול להי ות חלק

Sr

מסדרה אופיוליטית,
קשת

ויהיה .מקורה אשר יהיה

-

רכס מיד

-

אוקיאני,

קשת איים או אגך שמאחורי

איים.

יסודות הקורט כדי לגבול את פטרוגנזת הפמ"ש.

אפשר להשתמש בנתוני

היחסים הקרובים של

שלשת הפאזות בשדה ,הדמיוך הכללי במינרלוגיה ךסדר הגיבוש ,והדמיוך בכימיה של היסודות
הבלתי תואמים מצד שני ,מורות שאיך שלשת הפאזות יכולות להיות קשורות האחת לשניה דרך
 situח  ( iשיתך את
איזה שהוא מצב של קריסטליזציה פרקציונאלית של לחץ נמור )למשל
שניהם אינס תואמים במשר התגבשות של התכות
ו r -ן
המינרלוגיות הנצפות .למשלY ,
דיוריטיות ולכך יראו קורלציה חיובית האחד עם השני בסדרת מגמה שנוצרה ע"י התגבשות
פרקציו נלית .זה מה שקורה בתוך כל פאזה של הפמ"ש .לעומת זאת  Yהוא קבוע ביך פאזות 1
 g!gןנ  ( 20+5בעוד ש  r -ן מצוי בכמות גרולה פי שניים בפאזה  2מאשר בפאזה . 1
ו) 2 -

r

ן
 g!gןנ  ( 16+3מאשר בפאזה  , 1אולם פי שלש לערר
פאזה  3מכילה כמות-פחותה של ) Y
עולה בזמך הדיפרנציאציה,
כדי שכמות ה  Y -תישאר קבועה או תפחת אכשר כמות ה  r -ן
מינרל המרכז
נפיצות ה-

Y

Ni

,כמו גרנט ,צריר להוות אחוז ניכר

בפאזה

2

גבוהה מאשר זו

שבפאזה

.1

) 10%

ו'I

(מהמינרלים המתגבשים.

מאחר שדיפרנציאציה של לחץ גבוה תוביל

 (,יחסי
לכמות פחותה של  Niבסלעים שהם תוצאה של דיפרנציאציה גדולה יותר )עשירי Zr
התגבשות פרקציונלית אינם יכולים להתקיים ביך פאזות  1ו . 2 -כר נראה שההבדלים ביך פאזות
 1ו 2 -נובעים מהבדלים בכימיה  wל המ~ור ו/אי תהליכיח של התכה חלמית .יכול להיןת שהפאזה
 3קשורה לפאזה  2דרר התגבשות של לחץ גבוה המעכבת קלינופירוקסך וגרנט; ~אולם דרושים נתונים

נוספים כדי להעריר אפשרות זו .חותמה של דיפרנציאציה של לחץ גבוה היטשטשה בחלקה ע"י
דיפרנציאציה של לחץ נמור ,כנראה כמקדם של עליית מנתכים בקרום ,עדות לפרקציונציה של לחץ

נמור מצוייה בירידה

Sr

פרקציונציה של פלגיךקלז:

עם עליה ב

Rb

או

Zr

היכך שנפיצות

Sr

נשלטת ע"י

S7
סקנךללםים אמפיביל  -קליניפיריקסניטים מברכת רם:
מקירם ,יעדית כנגד היפיתיזה של מטסימטיזם בגלימה
דיד מיטלפהלדט

המחלקה לגיאיליגיה ימינרליגיה איניברסיטת בי-גירייי
בנגב

בזלית אלקאליניית ,כמי אלה מהגילי ,הי בדרר כלל עשירית מדי ביסידית קירט בלתי תיאמים
מכדי שתיכלנה להייצר בגלימה בעלת איזה שהיא הרכב פרימיטיבי .עקב סיבה זי ,ביי השאר,
פטרולוגים חיפשו הסבר להייצרות בזלית אלי כהתכית חלקיית מאזירי מקיר עשירים ביסידית קירט
בלתי תיאמים .מודל אחד מתאר העשרה מטסימטית של גלימה נורמאלית ע"י ניזלים עשירים ביסודית
קירט קודם ליצירת הבזלת .מידל זה מביסס על אינטרפרטציה של פטריליגיית יכימיית קסניליטי
אמפיביל  -קלינופיריקסניט מבזלית אלקאליות פלוס נוכחות קסניליטים בלייים של להרציליט
יהרצבירגיט מהגלימה באיתם יילקנים .בירכת רם מכילה קימפלקס קסניליטי בימידלי המירכב
מגרנוליטים אמפיבול  -קלינופירוקסניטים ומאפיים .האמפיבול  -קליניפירוקסניטים בעצם זהים

לאלה שעליהם נבנתה היפיתיזת המטסומטיזם בגלימה .הגרניליטים המאפיים נחשבים לפרגמנטים של
הקרום התחתוי תחת לגילי .בבירכת רם לא נמצאו להרצוליטים אי הרצבורגיטים של הגלימה.
פטריליגיית האמפיבול  -קליניפיריקסניטים של בירכת רם מראה שקסנוליטים אלה נוצרי דרר
תהליכי קריסטליזציה במגמית בזלתיית מכילות מים ,ילא דרר מטסומטיזם של פרידיטיט.
קליניפיריקסי בדרר כלל מצוי בתיר ,ימיחלף ע"י ,אמפיביל .טקסטורה זו יכילה להיורצר תיר כדי
תהליכים מגמתיים או מטסימטיים .במספר קסניליטים ,גבישי קלינופיריקסי מצייים לצד גכישי
אמפיביל בצירה שמהיוה אינדיקציה להתגבשית בו זמנית שלהמ .בקסניליטים אחרים ,קליניפיריקסי
מחליף אמפיבול .טקסטירית אלי ,במייחד האחרינה ,איני יכילית להיות מיבנית כתיפעית
מטסומטיות ,אילמ יכילית להיית מוסברות כטקסטורית מגמתיות .ריב הקסניליטימ נחדרימ ע"י
זכוכית בזלתית הנראית שונה מהבזלת המארחת שהביאה את הקסנוליטימ של פני השטח .הטקסטירית
יהמינרלוגיית של הקסנוליטימ האמפיבול  -קליניפירוקסנטימ ,פלוס נתוני שווי משקל פאזי,

מעלימ את ההשערה שהקסנוליטימ נוצרו כפרקציונציית גביש ממגמית בזלתיות אלקאליניות אשר
נחדרי

מאיחר

יותר ע"י גופי נתכימ.

נתוני יסידות קורט מראימ שהקסנוליטים יכולימ להיות פרקציינציות גביש מבזלית הגולי.

פרקציינציה של פיריקסי יאמפיביל תיביל להפחתה ב i -א עמ הגדלה ב-

,יזה אמנונ מה שניצפה

Zr

בקסנוליטי בירכת רמ .למרית זאת ,שויי משקל פאזי מנבא ,שהיחס אמפיביל

/

אמפיביל +

קליניפיריקסי .יעלה עמ הדיפרנציאציה ילכי יחס זה צריר להיית קירלטיבי נכיובי עמ

Zr

יקירלטיבי

שלילי עמ  iא ·קירלציות כאלה לא נמצאית לגבי קומפלקס הקסניליטימ של בירכת רמ .מנתוני
טקסטורה יכימיה נראה שהאמפיבול  -קלינופיריקסניטימ ניצרי כמיליי צינירית מעבר מגופי מגמה
נפרדימ רבימ ,ילא מגיף נתר אחד גדיל .האסיציאציה הקריבה של האמפיביל  -קליניפיריקסניטימ
עמ מטהבסיטימ של פאציאס גרנוליטית מהקרום התחתוי מציעה שרבימ -,מ אמ לא כל ,האמפיביל -
קליניפירוקסניטימ התגבשי בקרימ התחתיי.

התיאמ יכולימ להצביע על כר שמטסומטיזמ בגלימה לא יכיל להסביר את

מה i -א
נתינימ
הייצרוח הקסניליטימ .נפיציח ה Ni -באמפיבול -

קליניפיריקסניטים הוא בממיצע

בעוד שנפיצותי בפרידיטיטים של גלימה נורמאליח היא

כ2100 \lg/g -

",120 \lg/g

.בהנחה שהמטסימטיזם איננו

גירם להרחקת ה Ni -מפרידיטיטי הגלימה ,אזי האמפיביל  -קליניפיריקסנטים ייצגי לכל הייתר
כ 6% -מהפרידיטיטימ המקוריים ,י 94% -חימר חדש בעקבית המטסימטיזמ .הרחקת  Niמהגלימה ע"י
ניזלימ בתהליר המטסימטיזם מהיוה הסבר בלחי מספק עביר התכילה הנמיכה של  Niשבגלימה
המוחלפת ההיפותיטית .תהליר כזה ידריש שמקדם התפוצה האפקטיבי )ניזל/מיצק( עביר

גדול בהרבה

מ . 1-

למרית זאח,

Ni

יהיה

זהו בדייק הטיפוס של התנהגית הפרדתיח כזי שמסבירה את ההעשרה

ביסידיח קירט בלחי תואמימ בגלימה שעברה מטסומטיזמ.
~נחינימ הפטריליגיים והכימיימ חומכימ ,לכי ,במידל של פרקציינציות גביש עבור מקיר

רא;מפיניל

-

קלינופירוקסניטימ של בירכת רמ ,ומצביעים על כר שמטסימטיזמ בגלימה היא מידל

מאחר שקסניליטי בירכת רם דימימ מבחינה
שאינני סביר עביר הייצרית קסנוליטים אלה.
פטרוליגית יכימית לקסנוליטים של אמפיביל  -קליניפיריקסניט בכל העילם ,מיצע שמקיר מגמתי
ילא מקיר מטסומטי אחראי להיייצרית טיפיס זה של קסנוליטים.

S6
הבtכיtכ .של הקרים הקינטיננטלי החדש היא שכבה דקה של  j,רים בזלתי .לכו .אם תהליכים של גידיל

קינטיננטלי היי בעיקרם דימים בזמו של הייצרית התשתית של צפיו ישראל .הייני מצפים לשכבה
בזאלית של חימר בזלתי באיזיר.
עבידה ניtכפת על קtכניליטים אלה תיעשה במטרה לאפייו את טבע tכלעי המקיר יכדי להגדיר את
תנאי הלחץ-טמפרטירה של המטמירפיזם.

"'(
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הקרום תnחתוו לש צפוו ישראל
דרד מיטלפהלדט

המחלקה לגיארלרגיה ומינרלרגיה ארניברטיטת בן-גררירן בנגב
מרכזי הבזלת בצפרן ישראל מבררכים בשפע קטנרליטים של מטהבטיטים מפציאט גרנרליטית.
קטנרליטים אלה מררכבים מקלינרפיררקטו  +פלגירקלז  tגרנט  tהררנבלנדה  tאררתרפיררקטן
ררטיל  tטפינל .אפאטיט רמגנטיט מצריים בכל מקרם כמינרלים נלררים .טקפרליט נרכח במטפר
קטנרליטים כהחלפה של מינרלי הפציאט הגרנר;יטית .זירקרן נמצא כקטנוליט אחד .המינרלרגיה
ז.ראה שלכל הקטנרליטים הרכב בזלתי;לא נמצאר מלעים מטהטדימנטיים אר מטהגרניטים .חטר קרררץ

t

כקטנרליטים מראה שטלעי האם היר בזלרת בלתי רררירת בםי~יקה,

מאחר שקיימרת מטפר ריאקצירת

מטמררפירת שבמהלכן נרצרר קרררץ כמינרל בפציאט הגרנרליטית ,אפילר שהבזלת היא במקצת תת
ררריה בטיליקה .הטקסטרררת הו גרנרבלטטירת אר בלטטופיטירת עם גרנט כפררפיררבלטט לעתים.
מטפר דרגמארת הו דקרת גביש ) > 1מ"מ( עם תפרצה הרמרגנית של מינרלים ,מה שמררה על טלע
אם ררלקני דק גביש .דרגמארת אחררת הן גטרת גביש ,עם תפרצה בלתי הרמרגנית של מינרלים,
רהמרררת בביררר שרידי טקטטררה מגמתית .דרגמארת אלר ללא טפק היר במקרר טלעי גברר שחדרר
::ערמק.

רכמרת

קיימים מטפר הבדלים רגירנאליים בקטנרליטים .בירטיט נמצא רק בקטנרליטים מהכרמל,
חררטיל גדרלה בקטנרליטי הכרמל מאשר בקטנרליטים מהגליל אר הגרלן .קטנרליטי הגרלן
 jבירכת רם( מירחדים בכר שרבים מהם ;עבר.ר מטטרמט~זם לאחר .המטמררפיזם .למטטרמטיזם זה עדרת
בשכיחרת החלפת קלינרפיררקטו ע"י הררנבלנדה ..מטטרמטיזם לא ניצפה בקטנרליטים ממקרם אחר
כלשהר .

ררב הקטנרליטים הם חטרי טטררקטררה ראינם מראים שיכרב אר פוליאציה מפרתחים כלשהם.
גנייטים משרכבי~ נמצאר רק בכרמל .הטקטטרררת ההרמרגנירת בדרו כלל מצביערת על כר
שהמטמררפיזם בפציאט הגרנרליטית ארע תחת לחץ ליתוטטטי כמעט ללא מאמצים טקטרניים מכררנים.
על כו איו טביררת מטפקת שארררגנזה גרמה למטמררפיזם.
המינדלרגיה של קטנרליטים אלה מהררה אינדיקציה מטמררפרזה של טמפרטרררת רלחצים גברהים.

הטמפרטרררת טרם הרגדרר בעזרת איזה שהרא גיארטרמרמטר מינרלרגי ,ארלם המינרלרגיה יכרלה

לשים גברלרת לאפשררירת .התפרקות הררנבלנדה קררית בטמפרטרררת של כ  790 -770 oC-בלחץ
של  8קילרבר )שהרא פחרת אר ירתר הלחץ הנמרר בירתר בר גרנט יציב ב  (. 800oC-על כו ההרפעה

המשרתפת של פלגירקלז  +קלינרפיררקטו  +גרנט ,פלרט עדרת להררנבלנדה במטפר קטנרליטים,
מררה שלפחרת כמה מהקטנ,רליטים היבשים עברר מטמררפרזה בתנאי לחץ רטמפרטררה גברהים מהגברל
הנזכר .משמערת גברל הלחץ של  8קילרבר הרא של מינימרם ערבי קררם של כ  25 -ק"מ בזמו
המטמררפיזם.

נטירנרת טייטמיים מראים שערבי כללי של הקררם תחת הכרמל הרא כ  25 -ק"מ ,בערד שתחת הגליל
ערביר כנראה כ  20 -ק"מ אר פחרת .נראה ,לכו ,שהקררם הנרכחי איננר עבה מטפיק כדי לאפשר
מטמררפיזם של פציאט גרנרליטית אפילר בבטיטן .מהנתרנים המצריים כירם אפשר להניח ש. 1 -
המטמררפיזם בפציאט גרנר ליטית הרא מאררע עתיק )פרהקמברי(. 2 ,הגברל ביו התתשית
הקריטטללנית לביו העמרד tזרטרטיגרפי מצייו אי התאמה גדרלה היכו שירתר מ  15 -ק"מ של חרמר
הרטרר ר  . 3 -הקררם תחת ל  iללל איננר לכרל להלרת פרגמנט של הקררם הארקיאני של הטתיט.
מהלררת גלל  P -של הקטנרליטלם צריכה להלרת בתחרם של  7.2 - 6.8ק"מ/שניה .מרדל לערכי ה
 Vשל הקררם התחתרך באלזרר כרמל  -גליל נרתו  6.6 - 6.5ק"מ/שנלה .לכך הקטנרליטים אלנם

-

\ jרלים להררת פלצרי עברר נפח כלשהר בקררם התחתרו .יכרל להלרת שהם לרצרלם שכבה בזאללת
בקררם ,היכו שערכל  Vמהררלם ממרצע בלו הערכים הנררמאלללם של הקררם התחתרו לבלו ערכי

מהלררלרת גברהלם לר~ שארפיינילם לגללמה .שכבה כזר נמצאה תחת בקע הלרדו בעזרת נטירנרת
טללטמיים ,מה שמצביע על אפשררת הימצארת מטהבטיטים של פציאט גרנרליטלת בבטיט הקררם שתחת
הבקע.

בטביבה הטקטרנלת הנרכחלת ,יכרל להירת שנרצר קררם קרנטיננטלי חדש ב 3 -מצבים .ררלקניזם
של קשת אללם מליצב ,ארלל ,את הקררם הארקלאני רמרנע את נחיתתר .יכרל להירת שבטנים שבגב

קשתרת אלנם נרחתים עקב מחטרר ררלקנים אנדזיטלים .שרלל יבשת מטרג אטלנטי הם ארלי מקרם
לגלדרל קרנטיננטלי אם הטדימנטים צמרדים מספיק אל הקררם הארקלאני .בכל המצבלם האלה,
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מבנה הר הגYש של קרני חיטין
yמנןאל מזןר
הקבןצה הגיאןאיזןטןפית ,מכןן

ןיצמן למעד

לגבעת קרנל חיטלן פריפלל םחידד ,הבילט  100םן םעל לכביש טבריה-נצרת י  220-מן מ  yל לכבי9
בםבט םהצד ניתן להבחין בםירד םתין הבניי בזלת הםכרטה בדרדרת יבקרקע ימחלק
נבי שיעיב.
כשםטפטים לאירי חתר זה י Yיםדים בראש החלק התליל
עליין תליל ,הבניי דרגשי בזלת קשה.
העםק םהייה
םתברר שהלה שייר לשיליים של בזלת קשה הםקיפים עםק םרכזי )  400א  150םן(.
אגן ניקיז פניםי שהנקידה העםיקה שלי םצייה םצפין לקרן הדריםית )כ  80-םי םתחת
העםק םכיטה קרקע ינראה שהיני הליע של שלב התפיצצית םאיחר.

לטיללה( .

בםחצבה בשיליים הצפיניים םתגלה חיםר פיריקלטטי הםכטה בזלת ינראה ,איפיא שםדיבר בהר ג~Y

אשר היה פ Yיל בשלבים רבים של פליטת לבה יזריקת חיםר פיריקלטטי.
דיגםת אביטל ,בנטל ,אי בריכת רם.
להרי הגעש בגילן,

בכר דיםה קרני חיטין

איפנהוום )עבידת דיקטיר ( 1961 ,הציע תפיטה שינה .וואין צירת הגב Yה אלא םקרית :שליש
םצלעיתיה הן םישירי שבירה שהתניעה לאירכם גרםה להרםה בםרכז; יתכן שהצלע הרבי Yית גם
"הגבעה של קרני חיטין עצםה היא ציניר הזנה של הר געש קדים ייש
היא בעלת איתי איפי".
בבנית תפיטה זי של איפנהיים היה םשקל רב לםציאת
להתיחט אליה כאל גיף אינטריזיבי".
בזלת םטיפיט םיקרי-גברי בפטגה הצפינית של ההר.
לדעה זי אין אחיזה בשטח ,שכן בתצליםי אייר אנכלים יאלכטיניים ניתן לראית שההר םעיגל,

ללא טיםני שבירה בשיליי הםידיים )כביש נבי שיעב יהשבר שלאירכי םריחקים  500םן םן
ההצעה שכל הגיף אינטריזי )יםטיםן בםיקרי-גברי בםפה
השיליים הצפיניים של הר הגעש(.
של איפנהלים( םתעלםת םקיים העםק חטר הניקיז.

53
תפרתצ שבלרלי ה

 Viviparus -ןהMelanopsis -

רחמקר ר~~זנטנפ~ם היציבים בשכבנת

הפליטDןקן )תיכנןY-ליןן( של קדנח • L-l2
 1שמעון

מושקוביY

 2מרדכ 7

yמק החןלה

מגריY

 1המכין הגיאולוגי .ירושלים.

 2םכין ויצמן למדע.רחובות.

נבדקה התפוצה הטטרטיגרפית של שבלןלי רר

הםשכי )  (continous coreשל 168

םr

Viviparus

ןהMelanopsis -

לאןרך חתך

בקדנח  L~ 12בשןליים הםזרחיים של אגן החולה.

נןכחיתם יהעלםןתם של טפיטי שבלןליס םהקבןצןת הנ"ל היבחנה; םטפר שינויים באופי
הקינכיית של  Melanopsisקשנר  7ם ככל הנראה לגירםים טב  7בת  7ים כפ  7שםירית תיצאןת

הבדיקית של האיזיטיפים היציבים :העשרה ב_~' 180 -נו  ~ 3כנראה כתיצאה םתקיפת
התרדדות של האגם .החופפת בםידה םפת  7עה נוכחית ש  7א של איכליט  7ית הMelanopsis -
הנשלטת עייי טפיט אחד בעל צירה ייםעןןתתיי .תנפעה זו הובחנה בחלק םםשקעי ה-

• Lower Lacustrine
םןצגת טכםה של ליח טטרטיגרפי הםבנסס על תפןצת ה-

Viviparus

נה-

Melanopsis

בםשך תקיפת הפליטטיקן התיכין-עליין .םןצע להחילה כטכםה נטיינית עביר אגז החילה.

'/

S2

גילה של בזלח הכיםוי אבזור הכגרח ,י~יהע בשיתט שאלגן-ארגון
ד.

ג.

מרר

המחלקה לגיארלרגיה ,הארביברםיטה העבריח ,יררשליט
בזלת הכיםרי

)שרלמן,

(1962

שטייביץ

המכרן הגיארלרגי ,יררשליט

היא תצירה בזלתית בערבי של עד  lS0מטר ,המשחרעת בגליל

החחחין ,דררט רמח הגרלו ,צפרן-מערב ירדן רבדררט םרריה.
בגליל החחתרן רחררטי לבה שטיחיט בדררט הגרלן רבםדריה.

מקיררחיה  -דייקיט בעיקר
תצררה זר תרארה על ידי

מחבריט רביט ארלט את הפיררט הםטרטיגרפי ראח החחי הטיפרםי

)בין בחל יששכר רחן גברל,

בזלת הכיםיי מצריה באי האתמה
דררמית-מערבית לכרכב הירדן( בחן שרלמן ) (. 1962
אררזיביח על גבי תצרררח ביארגבירת )טיף פיגןאס ,גשר ,בירה ,הירדיס ,פיק(
בדרי כלל היא מהירה את הכיסרי העלירן של האזרריט בהט היא מפרתחת.
ראיארקנירח.
בצפרן הגרלן מצריה מעליה בזלת פלייסטרקבית ראבזיר בקע הירדו היא מכיסה במעטה עבה

של תציררת הבקע.

בקע הירדן

בצררתי

מקרבל לחשרב שבזלת הכיסרי מקדימה ,בצפרן ישראל ,את הררצררחר של
הברכחית.

משיקיליט עקיפיט ,בירסטרטיגרפייט ,סטררקטררלייט
גיל בזלח הכיסרי לא היה בררר עד עתה.
ראחריט  -בבקבר גיליט שיביט ,החל מפלירקן תיכרן רעד פליסטיקן תחתרן.

)  Siedner & Horowitz (1974בקבי בגיל רדירגבי של  2-1.7מילירן שבה ,על סמי בדיקת

שתי

דרגמארת מכיכב הירדן

רמטבריה.

לצררי קביעת הגיל בשיטת אשלגן ארגרן בבחרי  22דיגמאית משלישה חתכיט:
החתי הטיפרסי מבסיס התצירה בבחל יששכר )על גבי תצררת גשר( רעד גג התצורה
(1

(2
(3

בח' גברל.
חתי מדר רט-מערב לכברת ,מבסיס התצירה אבזרר יבבאל )על גבי תצררת גשר(
כברות )על גבי טרף הפיג'אס( רעד גג התצירה בפרריה עילית.
חתי בדרוט רמת הגרלן ,מבסיס התצורה בבארת גרלן )על גבי תצררת גשר( ועד גג התצררה

יבמצפה

מבבוא

חמה.

התרצארת הברכחירת עברר בזלת הכיסרי הן ) : (Mor & Steinitz r1982

אתר

סטרטיגרפיה

מסן

דרגמארת

גיל ממרצע לאתר

גיל

ממרצע

חן גברל
2
3.22 :t 0.16
3.02 :t 0.10
3
גג בזלת הכי סרי
פרריה עילית
S
------------ _:!:_~!.:.~- Q--~~.:. ---------- Iפ?!~_~ב~~ ___ -----------------
ב  .יששכר
3.90 :!: 0.38
3
מחצבת יבבאל
3.64 :!: 0.61
3
3.70:!: 0.36
בסיס בזלת הכיסוי
מצפה כברות
3
3.69 :!: 0.19
בארת גרלן
3.62 :!: 0.14
3

3.11:t 0.18

מסקברת

~לת הכיסוי החלה להשתפך על פבי שטח אררזיבייט בי זמבית )בתחרט השגיאה( לפבי
כ  3.7 :!: 0.4-מ.ש.
האפזה הוולקבית פעלה ,בהפסקרת קצרות ,במשך  0.6מ.ש .והיא פסקה לפבי  3.1:t0.2מ.ש.
ב.
ג.

הפזה הטקטובית הראשית ,שיצרה את בקע הירדן הברכחי

ד.

לפבה כ  3-מילירן שבה.
גיל תצרררת הבקע הברכחי הוא עד כ  3-מילירן שבה.

באזיר דררם הכברת,

החלה לא

מקרררת

שולמן., ,ב
העברית,

. 1962

הגיאולרגיה של עמק הירדן המרכזר.

עברדת דרקטרר ,הארביברסיטה

ירושליט.

Mor, D. & Steintiz, G., 1982. K-Ar age of the Cover Basa1t surrounding the Sea
• of Ga1i1ee - interim report. Isr. Geo1. Surv. Rep. ME / 82/6
Siedner, G. & Horowitz, A., 1974. Radiometric ages of LateCainozoicbasa1ts
from northern Israe1, chronostratigraphic implications. Nature, Vo1 . 250 ,
• No. 5461, pp • 23-26
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ההתפתחילית הבליהרםללית בבחל לעלין םםיקםית בתיך הציר הראשל יםעללי )גביל התחתיו של
םלשאש( .באזיר תםד .לםשל.
תצירת
ליתר )ברטיב ישטללבלץ .שם(.

הרלף םםיקם טטרטלגרפלת בםיך ליתר יבאזיר הםלשר גביה

חתך בחל לעלין בי בלכר~ הצטםצםית של הלחלדית םתחת לציר םעלד על םגבה םטיללם בזםן השקעת
הבליהרם .לתכן יהתפתחילית הבליהרםלם האלה .שאלבן איפלבלית לחתך הקרטיבל של הטבין
בלשראל .קשירלם באריעלם עילםללם של שלבילל םפלט אאיטטטללם .הרדדה בזםן הקםפן התחתין

יהצפה עיקבת בזםן הקםפן העללין

) (. Ager .1981; Arthur and Schlanger. 1979 Van Hinte • 1976
אל

התאםית

בםזרח השטח באזיר הםדרגה השבלה םעל הערבה קללםית תיפעית של לקיבה טטרטלגרפלת כאשר תצירת,

טללרלם )הפרט הרבלעל( םיבחת לשלרית על תצירה גריפלת ללא צלחיר יללא הפרטלם התחתיבלם של

טללרלם .אל ההתאםה הזי הלבה גם זילתלת כאשר שכבית הגריפלת בטילית בזילת של כ 320-

,
:

יאזלםיט של  280°יאללי שכבית הציר בזילת של כ  220-יאזלםיט של כ  . 2400-תיפעית דיםית בצפי .
על לדל ברטיב )  (. 1967באזיר באר-אירה .גרפיבקל )  ( 1970קישר תיפעית םטיג זה בשבלרה
םטיבכת.

שלצרה גרבבללם דםילל םקבלללת.

םירפיטקטינלקה

בםתליל ההעתקלם בלתן להבחלן בשלישה כייבל ללנלאםבטלם שחלקם םתבטא בשבלרה .קללם כיין
צפין~דרים בצפין האזיר יצפין 'צפין-םזרח בדרים האזיר )ציקל שללרית( שתל הםערכית בפג~ית
דריםה לקביץ להל .כאשר הכיין םזרח-םערב םאפללן את אזיר הםפגש.

החלק הבםתל בםערב כםעט יאלבי םיפרע טקטיבלת .כיין הטדיק חםשיתף לכל התצירית הבי

'  • 330°-340°קללם גם כיין ביטף פחית דיםלבבטל שכייבי כםעט בלצב לבייל .החלק הבםתל םניקז
בריבי לצפין-םערב לנחל חלין כאשר בםטפר םקיםית םערכת בחללם צעלרה )כםי בחל לעלין( שיבה
את הליבללם העלליבלם של םערכת החלין .םעבלן לצללן שםערכת בחלל בקעת קטירה שבראלת
לכאירה קדיםה ליתר שיבה הלים את ליבללי העלליבלם של בחל לעלין .לתכן יהדבר םצבלע על

'התבערית טקטינלת של שילל הערבה.

כםפתח לללםיד תהללכלם טקטיבלם צעלרלם בערבה לכילית לשםש טרטית שנםצאית לאירך םתלילל
הםדרינית ישהן תיצאה של בטלגתם .תיפעה זאת םיפלעה בםקיםית רבלת בשטח הםלפיל .בםטגרת
עבידה זי,יבשלתיף עם רן גרטין .בעשה בטלין לםלין טיגל הטרטית יתלארזכו באםצעית
קרלטרליבלם םירפיליגללם יפלללאיאקללםללם ) (. Gerson • 1983
בלן

בחל שעלב לבחל קטגרה .טםיך לםציק ההעתקלם של הםדרגה העללינה םיפלעלם טדקל הרפללת

םתח לאירך הםערכת של

•340

םליילם בתיפעית גללשה בקבה םלדה גדיל .תיפעית דיםית בצפי

בםכתש-רםין )יקט יכפרל(. 1978 .
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Y

סטרטרגרפרה ומורפוטקטונרקה של אזור נחל ר לוו
מאת

א .ליפשיץ* ,ע .פלכטר** ,א .לבנת** ור .רודד***
ואוניברטיטת תל-אביב
* המכון הגיאולוגי
** אוניברטיטת תל-אביב ,החוג לגיאופיטיקה ולמדעיQ
*** המכון הגיאוליגי

פלנטריים

נערך מפוי גיאוליגי בק.מ 1:50,000 .של אזור נחל יעלון .הטור הטדימנטרי כולל טלעים מגיל
טירון עליון ועד טנין ,תצורות גרופית,ציחור וטיירים ועוביו הוא כ  400-מן.
האזור נמצא בשולי בקע הערבה כאשר מבחינה מורפוטקטונית ניתן לחלקו לשנים :החלק המזרחי·,

y n

המתאפיין במתלול העתקים ואי-התאמות ומבותר על ידי מערכת נחלים שכוונה מזר :מ :----בך

ואילו החלק המערבי הנו במה שטוחה )חלק מרמת הנגב הדרומי( המבותרת על ידי נחלים אחדים
שכוונם צפ;ן=מ ךב.

y

5-

טטרטיגרפיה

תצורה גרופית בונה את עיקר מצוק ההעתקים.

עוביה

כ 130-

מן.

מורכבת מחילופין של גיר קשה

וחרטיות בבטיט התצורה ומגיר מטיבי בחלקה העליון.
מונחת בהתאמה על תצורת גרופית

מן.

תצורת ציחור .עוביה כ 40-
ביוקיטטי צהבהב עם חיאר רך.

ומצטיינת בחילופים של גיר

עיביה כ  200-מן .מינחת בהתאמה על תצורת ציחור ומתאפיינת בחילופים של
תצורת טיירים:
קירטון וצור כאשר במספר מקומות בחתך מופיעים גם ג~רים ,חוארים ,פירצלניט ופוטפוריט.
התצורה מתחלקת ל  7-פרטים והם:
הפרט הראשון  -הקירטון הראשון  -מורכב מקירטון לבן.

הפךט-השנ :-,הפרט החוארי

---------

הפרט

~~~!~~_~כ~~

ובגגו.

-

מכיל קירטון ,חיאר וחרטיות.מתאפיין בהופעת בולבוטים בבטיט

הצור המשוכב ,מורכב מצור בחילופים עם קררטון

-

ופורצלניט ניתן להבחין

בלניאצות בצור.

הקירטון השני

קירטין לבן אחיד מתאפיין בהופעת גריפאית.

הפרט הרביעי

-

~~~~~_~כ~~

-

הקירטון השלישי
מכוטה טלוט.

~~~~~~_~כ~~

-

פרט חילופי פןרצלניט צןר וקרבןנטים  -מתאפיין בהןפעה רבה של בןלבןטים
ןפאןנה מצןררת.היחידה מטתיימת בשכבןת דקןת של פןרצלניט אדמדם ןמעליה

-

~~~~~~=~ב~~  -הצור העיקרי  -איפק ציר מטיבי .הפרט מכיל במקומות גם בולבוטים

וקירטינים שמופיעים בתיך אופקי הצור .בפרט זה הובחנה גם הופעת כיסים של

אוטטראית

אןפקי

במטפר

פיטפריט

מקומות.

-

קירטון בחילופים עם מעט צור .ברוב המקומות אופק זה

מצורר.

החתך של תצןרת טיירים בנחל יעלון משלים חוליה חטרה בין רכט מנןחה )טקל,
אזןר באר-אןרה

)ברטןב ועמיתין,

(, 1972

ראה ציןר מטפר

( 1967

לבין

•1

הןפעת הצור המשוכב באזור יעלון מרחיבה מעט את מטגרת ההשתרעות הגיאןגרפית שלו כפי
שנקבעה על ידי ברטןב רעמיתיו )שם,ציןר מט(. 9 .
התפתחןיןת ביו~רמים .בתצןרת טיירים

במטפר מקרמןת יאורך נחי יעיןן ישנן התפתחייות של ביןהרמים של אןטטראידים .עןבי הביןהרם
מגיע עד

ל 20-

מן

ןהתפשטןתן הלטרלית היא של כמה מאןת מטרים.

תןפעה זן תןארה בהרחבה

לאחרןנה על ידי ברטןב ושטייניץ )  ( 1982במקומות אחדים אחרים בנגב ןבטיני .באזןר הגלעין
הןפעה מטיבית וריכןז קליפות גדןלות לא שבןרןת ,ואילו בשוליים נמצאשכןב של ריף-טלןט
ושכוב צןלב כאשר קליפות האוטטראית שבורןת יןתר.

תופעןת דומןת צןיינו גם בעבה"י במזרח ים-המלח )  (Ruef , 1967ואילן ביןטטרןם של אוטטראןת
בעמדה טטרטיגרפית דןמה בחתך הקמפני נמצא במדבר יהןדה ןמגיע עד לצפת )פלכטר(. 1964 ,

~
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הרמה קטטינית סל טרםה ימית ) 3550

שבה לםבי ההררה(

כאבזיב פצין יסראל

 lלרי., ,ז

 lביב

ד ••  2רםרארםביY

מ.ר.

 lהמכין הגיאיליגי הישראלי ,מלכי ישראל , 30

יררשלים.

 2מיזיאין ישראל ,אג  qהעתיקית ,יררשלים.
טרסה ימית נתגלתה בצםרן ישראל ליד הנמל העתיק של אכזיב כקילרמטר מדררם למיצא
הניכחי של נחל כזיב .גיבהה  7-8מטרים מעל למםלם הממיצע של םני הים יהיא נרטה
קלית דרימה .היא בנריה קלקארביט םריר בעיבי של כמטר ימכילה שתי שכברת עם רכי-
כית :שכבה תחתינה דקה; ישכבה בעיבי של  45-35םיימ קריב לגג היחידה )אייר בנרםח
האנגל-י(  ,מאם  qהרכיכרת מרכב מטיםיםים ימיים יחד עם כאלר של מים מתרקים .מהימ-
יים שכיחים החלזינית )  48מינים( הצדםה) a g1aucum (Bruguiereז) Cerastode mנחש-
בה לםנים ל ( C. edu1e (LJ -מלייה בםרטים ביםםים של עיד חמישה מינים של צדםית.

יחם בלתי רגיל זה שבין החלזינית לצדםית הימיים יהשכיחרת הגדילה של

g1aucum

f.

במאם qעשייים להצביע על מים בראקלים )  . (estuaryםייע לדעה זי ניתן על ידי
מציאיתן של רכיכית מים מתיקים בשימיר מציין ,הנםיצרת בעיקר בחלק הע~יין של השכ-

f.

)מים מתיקים( מרםיעית
)ימית( יUnio sp • -
בה הימלת .ריב הצדםרת של g1aucum
כששתי קשייתיהן צמרדית .ההיםעה המשרתםת של רכיכית מי ים ימים מתיקים יהשימיר
מרכיחה עמל לכל םםק שהשכבית עם הרכיכרת לא הצטברי כתרצאה מהשלכת
הטיב שלהן

הרכיכית שבעה מטרים עמל למםלם הים על ידי סערה חזקה • מאם  qמעררב כזה נרצר על
לדי תהליכי םדימנטציה רגילים בשילי הים מיל םתח נהר ) (, estuaryאשר שם מתערבברת
ארכליםיית שמני בתי גידרל נםרדים.צדםית ה Unio sp • -המאררכית נחרת איםקית על

אחת מקשריתיהן שלא כבזמן חייהן ,כר שניתן לשער בזnשלי לםביבה ימית )מליחית נמיכה(
זי בה מתר ינקברי .הן מליית בחלזרבית יבשה ישברי חרםים התימכים במנגנין ההרבלה

של אלמנטים יבשתיים אל הלם על ידי בהר.

הטרםה הימית העשירה במארבנים נחשםת לאירר כחמישים מטרים כצםרן דררם( .ששה מטרים
מזרחה איםי השכבה משתנה לקלקארביט ירתר חרםיתי ,המכיל מעט רכיכית כבעיקר יבשת-

יית( אר ירתר חליקים ישברי חרםים.
גיל רדייקרברן מתיקן )ברצע ע"י ד"א א .קאיםמן ,מכין ייצמן למדע רחיבית( של
הרא  3550שנה לםני ההירה .קבר םיניקי שגילי כ 2700 -שנה
הצדםית g1aucum
לםני ההייה חםיר לתיר הטרםה הימית לעימק כשבי מטרים ,דבר המחייב הרמת השכבה כשני
מטרים לםחרת מעל למםלם הים לםני התושבית הםיניקים )תקיםת הברזל התיכינה( • השמר
ההרמה למםלם הניכחי של כ 7 -מ  Iהיתה יכילה להתרחש ייתר מארחר.

f.

הטרםה הימית העשירה ברכיכית בחה של גבי היחידית הבאית )מלמעלה למטה( •1 :קלקארניט
םריר מלרכד בחלקי ,בערבי  30 - 50ם"מ  jכ  2-3 ( 2מ  Iשל משקעי ביצה בשילי הים
כחרםית כהה יקלקארניט חרםיתי( שניתן להשררתם למשקע זהה בתעלית שנחםרי כמאתיים
מטרים דררמה ,שם היא מכיל כלים מתקיםת הנארליט המארחר עד לבררנזה התיכרנה II B
כ  7000עד  3750שנה לםני ההירה(,כ  (3איאיליאניט קלקארניטי מלרכד היטב כייקררקר"(

מהםליםטרקן המארחר .רצ  qכזה מירה על תנידית של הצםרת ינםיגית ימירת לאירר הצד
המזרחי כיבשתי( של קר החי  qשל צםרן ישראל במשר ההיליקן .השינייים היחםיים הללי
במםלם הים מקירם קררב לרדאי בתהליכים טקטיניים רלאודיקא אאיםטטיים כםי שניתן

להייכח :כן( מהנטיה לדרים של הטרםה הימית,

םת הבררנזה המאיחרת מעבר ל0.5 - 1.0 -
בהילרקן המאיחר )  (F1emming 1968י-

) (3

ונ;

.

) (2

ההרמה הגברהה של הטרםה הימית מתקי-

של שיניי אארםטטי של מםלם םני הים

תצםיית אחדית של שבירה במקביל לקר

החרq

באזיר אכזיב.

F1emming, N.C., Mediterranean Sea 1eve1 changes, Science Journa1 , Apri1
1968:pp. 51-55.

~
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גלים

מדידות

לאורך

זאב כרמל , 1
•1
•2

התא

בחיפה
הליטורלי

דרגלס ל.איגמז , 2

והסעת חולות
של הנילוס

אברהס

גדליק • 1

המכרז הלארמי לארקיאגרגרפיה ,חיפה.
המעבדה לתהליכיס חרפייס ,מכרז סקריפס ,ארגיברסיטת קליפררגיה ,סז דייגר.

תדצאדת של שלרש שגרת מדידת גרבה ,תדיררת רכררז הגלים בחיפה מראות עפ"י תפוצת גרבה
הגלים רשטף האגרגיה שלהם כי החרף הישראלי מארפייז ע"י אגרגיה גברהה בעלת מחזררירת
שגתית בי-מר דלית.

שטף g

קצב הסעת החדל לאררך החרף ע"י הגלים חרשב מתרך כררז
גמצא כי בחדשי החררף הסעת החרל היא צ~רגה ;קצב ~מרצע של
מ בחרדש.
בחדשי הקיץ החר מרסע דררמה  3בקצב של 26 -5x10

J

גטד

בחיפה

היא

110+100x10

מ

אגרגי~ של ה  jלים.
מ בחרדש.
75 _14 x 10
הסעת החרלרת השגתית

בשגה.

בהסעת החרלרת לאררך החרף ע"י הגלים כדי להסביר את תגרעת החרל לאררך התא

מתברר כי די
הליטררלי של הגילרס אשר בר משמשת הדלתה של הגילרס מקרר לסדימבטים רמפרץ חיפה את
מקרם

הצטבררתם

הסרפי.
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מ yרכית מידיק

בממלy

האאיקני באזיר מינקלית בית גיברין

םשה ירקיני יעקיבא פלכסר

איניברסיטת תל-אביב ,החיג לגיאיפיסיקה ילםדעים פלנטריים

באזיר סינקלינת בית גיברין הבנייה סלעי אאיקן נערכי סדרית םדידית סידיק בםטרה ~נסית
לקשיר את םאפיני הסדקים ב  bיםדיהם השינים יבנסיין לבדיק םאפיינים אלי ביחס לםסגרת
טקטינית באזיר.

אזיר הםחקר בניי שכבית איפקיית עד תת איפקיית של םסלע קירטיני ,תצירת צרעה ,הםחילקת
לשני פרטים םלםטה:

פרט עדילם
פרט םרשה

-

םירכב םקירטין ,קירטין םצירר ,בילביסי ציר ידרגשי ציר.

-

םירכב םקירטין

היםיגני

רך בםקיםית חיארי.

םדידות הסידוק נערכי בעיקר בשני פרטים אלי ,כאשר האינפירםציה םתיחסת לפרט םרשה ,בו
נערכי

הםדידות בתת-הקרקע,

בתוך הםערית הרבות

הפזורית באזור

והםהוות םסגרת עבודה

נוחה.

עיקר הםדידית בפרט עדילם נעשי בםחשיפים.
נדגםי כ  100-תחנית ,בכל תחנה נבדקי הפרםטרים הבאים:

סיג הסלע ,עיבי השיכיב ,נטיית השכבית ,כייין הסידיק ,צפיפית הסידיק ,םפתח הסדק ,םיליי
םשני בסדקים ,פני םישיר הסדק ,כייין יכםית התניעה על הסדק.

לצירך קבלת כלל כיייני הסדקים בתחנה ,תיך קבלת פרםטר צפיפית הסידיק םידית יללא צירך
בםדידית חיזרית ,נבחרה שיטת הדגיםה בםערכת "קייי הםדידה" )פילישיק
ראשינים )ללא עיביד סטטיסטי םדיייק( שנתקבלי היבהר:

(. 1980

םתיך םםצאים

(א) סלעי האאיקן באזיר סינקלינת בית גיברין סדיקים על ידי סדרית סדקים הניצבים לשיכיב
בכייינים הבאים:
פרט

פרט עדולם

םרשה

150°
70°

150°
70°

 50°י 1200-

90°

~30

30°

כייין סדרית הסידיק הללי םצביעים על הםשך םגםה שנצפתה בעבידית קידםית על םסלע אאיקני
באזירים אחרים בארץ )פילישיק

(ב)

םרשה

, 1980

שריתי נפט (. 1980

בשלב זה של העבידה לא נצפי הבדלים םהיתיים בכיייני סדרית הסידיק בפרטים השינ~ם

עדילם b

להיציא הדגש ניכר ייתר של כייין  120°בפרט םרשה בעיד שבפרט עדילם םידגש

 (. 90לעיםת זאת בבדיקת פרםטר צפיפית הסידיק ,בא לידי ביטיי הקשר הישיר
ייתר כייין
בין עיבי השכבה ,סיג יהרכב הםסלע ,כשפרט עדילם הגירי ייתר יהפחית היםיגני בהרכבי
יבעיבי השיכיב ,צפיפות הסידיק גדילה בהרבה םזי שבסלעי פרט םרשה הקירטיניים בעלי איפי
ישיכיב םסיבי.

את עיקר הםיליי הםישני בסדקים םהייה חיםר קירטיני
(ג)
יש קלציט יגבס )בדרך כלל גבישים ניצבים לםישיר הסדק(.

יקירטין חיארי פריך ,בםקיםית

לא נצפי סיםני החלקה בשים םקרה יכן לא התאפשרה םדידת תניעה על םישירי הסדקים
(ד)
נקידה אשר םקשה על אפשרית זיהיי טיפיסי הסדקים ,סידקי גזירה אי םתיחה.
(ה)

כיייני הסדקים שנםדדי נםצאים בהתאםה לכיייני ליניאםנטים שנצפי םתיך תצ"א יםפית.
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מ yרכת היחטים ההדדיים ניו חבורות יהודה  Vתומי יפה

*

**

*

**

*

ע .ילין-דרור  ,ע .פלכסר
וח .פליגלמן
החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב
חברת חיפושי

נפט

-

השקעות בע"מ.

חבורת תלמי יפה מתלשנת עם חבורת יהודה על פני איזור צר יחסית )  5-10ק"מ( הנמצא מזרחית
לקו החרף של היום ומקביל לר ברוב המקומות.
חבורת תלמי יפה )אלביאן-טורוז( .חבורה זו המצוייה רובה ככולה בתת הקרקע ,שקעה.במ  yרב ישראל
יותר מ  2000-מן במערב )קידוח  Item-1שלא
ובנויה בעיקר מדטריטוס קרברנטי.עוביה נע בין
חדר את בסיסה( ועד  0מן במזרח )למשל קידוחי גן יבנה(.
הסטרטיגרפיה והפטרוגרפיה של החבורה תוארה בהרחבה על ידי:

Bein & Gvirtzman 1977, Bein & Weiler

1976, Bein 1974, Derin 1970, Cohen 1969 .

חבורת יהודה )אלביאן-טורון( מורכבת בעיקרה מחתך קרבונטי של גירים ודולומיטים .בעבודה זו

ההתיחסות היא לאיזרר המערבי בלבד המתלשן עם חבורת תלמי יפה .חתך זה כולל )מלמטה למעלה(

חבורת
את תצורות יכיני ,יגור ,נגבה ודליה/בענה ,או במקומות בהם החלוקה בלתי אפשרית,
יהודה בלתי מח.ולקת .עוביה נע בין  0מן במערב ל  1000-מן ריותר במזרח ,והיא תוארה בעבודות
רבות ביניהן

• Arkin & r~maoui , 1967

הקומפלקס המתלשן מונח באי התאמה על חבורת גברעם ותצורות

חל y

ותלמים ומכוסה באי התאמה

בררב המקומות על ידי חבורת הטקייה ,כאשר בדרך כלל בולט העדרה של חבורת השפלה .הקומפלקס

המתלשן נחדר על ידי כ 100-

קידוחים .ברוב הקידוחים החתך חסר אינפורמציה לית ולוגית בגלל

אי קבלת מטחנים אם כתוצאה מאיבוד מטחן בלתי מכוון )  (L.O.Cאו כתוצאה משיטת הקדיחה.
במקרים אלה נקב Yת הליתולוגיה החסרה במחקר הנוכחי על פי נתוני לוגים חשמליים.

השיטה מתבטסת על פתרונות סימולטנים של מערכת משוואות המתארות את מאפיניהם של "לוגי
הנקבוביןת" ;  Density, Neutronו • Acoustic -פתרונות אלה מאפשרים לקבוע את נקבוביות הסלע
ובן את אחוזי הליתולוגיות העיקריות המרכיבים אותו .מספר הליתולוגיות הניתנות לזיהוי הוא
נמספר "לוגי הנקבוביות" .לוגים נוספים נמו ה Gamma ray -וה , Sp -מאפשרים לקברע בצורה בלתי
תלויה את אחוז החרסיות בסלע.

השלב הראשון בפענוח הלוגים הינו הזיהוי הליתולוגי המתאפשר על ידי הצגה גרפית של

נתוניהם .הצגות גרפיות מקובלות המתארות בו זמנית נתונרם משני לוגים הן אלה של Density
כנגד  A-coustic ,Acousticכנגד  Neutronו Density -כנגד  •Neutronהצגה נוספת המתארת בו"
זמנית את הנתונים מבל שלושת "לוגי הנקבוביות" ,היא זו של הפרמטרים

- M
- N

תוצר
תוצר

Acoustic
Neutron

ו-
ו-

""M

ננגד

"",N

נאשר:

Density
. Density

במערבת זאת מיוצג בל מרביב סלע בארפן בלתי תלוי בנקברביותר על ידי נקרדה .הרנבו האפשרי
של הסלע נקבע לפי מצב נתוני הלוגים במערכת הנ"ל .כל ההצגרת נעשות בעזרת תכנית מחשב.
השלב השני בפענוח הלוגים הנו החישוב הכמותי :עבור צרוף לית ולוגי אפשרי ניתנת מערבת
המשוואות המתאימה .הואיל ומספר צר;פים-ליתולוגים יכולים לקיים את אותה מערכת משווארת
אזי האפשרות ההגיונית ביותר נקבעת בעזרת כל ההצגות הגרפיות .בל החישובים נעשר בעזרת
תכנית

מחשב

מתאימה.

מתוך בל הנסיונות הנ"ל מתקבל הרנג ליתרלוגי של בל קידרח בטווח הנבדק .על סמך נתרנים אלה
בערנות מפות )בעזרת מחשב( וחתכים כמו :מפות מספר הופערת של לשונןת ,מפות איזוליתיות של
לשרנות יהודה קשים בתרך המסלע הרך ,מפות איזופך וחתכי קורלציה .המפרת והחתנים מאפשרים
נימות היחסים ההדדיים בין החבןרות וקביעת פליאוגיאוגרפיה מדוייקת יותר ,מעבר לתאור
,
הנללי הידוע בספרות קודמת.
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הקרש בדז מערכרת ההעתקים הבררמאליים בטמרך
ל  sיר

האבסיקליבאלי
עזי

הנדבןי

של

זלצמן

ייג.י~;ר'/רגיה הבדם'"ת רהבדסח סלע" רח'

נדרז

הגליל

הקסר ביז מערכת ההעתקיס הבררמאלייס המזרחיח

המלאכה  8א'

,/

רמת-גן

)מבלבראר רעד הר כנען(

לבין

סערכח ההעתקים הנררמאליים המערבית )מרכס נצרח רעד בקעת בית הכרם(.
המערכת

הסזרהית

ל הגלילערצמת
המרכיב

)ממצפה יסים בצמרן

ההעחקה

מצטמצמת

העי~רי

נדרבים שלרשה
א.

נפג.סת

רמצטלבת

הקיים
אזררי

קרני

ב.ארבל

רעד הר חברר בדררם(.

בכררן

לאזרר

באזרר

המיפגש.

הר

-

-

רביד

גימרה

-

ג .הר כרר ; -חל עסרד
אזררי

המחגם מוכיחים ~סר

ומחדש אח פעילותז

המיפגש

ביז

המערכרח.

מרכיב

ההעתקה

האנכי

הרא

מפגש:

חיטיז

הר

במערבית,

ל;:ררך

רבסנ iרך

לציר

ה;!;,טיקלינאלי

המרכזי

הר

חררעז

הקרז

הר מצפה ימים

בין שתי

~ >• ( Ke J"fvtnD.fli

מערכרת,

המסחייע במערכרח

העחקה קדרמרת

ירתר,

43

אנלי ד n
ההעnקה

ראנקין

) "( RR ~ l(i ~ f

רהסיררק

כמררל

מצפרן

עז'י

להבנn
עמרב

שמדמ

לכנרn

זלצמן

"ביאר לרביה הנדסית רהנדסת סלע" רת' הפלאכה  8א' רמת-בן
שתי

העתקים

פערכות

בילן של פערכות אלו

רסדקים ארבתנר באזררים פסרייפים פמערב
קודם להתפרצרת

הוולקנית של "בזלת

רבסמרך לבקע הירדן.
הבישרי

הכיסוי".

הברור

ביותר של סערכות אלו ~פצא פצפון פערב לכנרת.

הביאופשריה של פערכרת ההעתקים והסדק'ים פאפשרת ביצוע אנליזת ראנקין ח~) ~~( Kiח
ובאמצעותה

-

הבנת שדה המאפצים שהביא להורצררת המערכרת.

אנלידת ראנקין,

פשפשת להבנת שדרת םאפצים הפועל'ים על קירות תרפכים ולחישובם של

כותות הפועלים על קירות אלה.

)

כ  ..~ Co..po..c.ii-ח ( Bt: ....

כן

פסייעת אנלידת ראנקין בתישרב'י

ובהבנת התנועות הקשורות בהרס כתוצאה פ  \lעפסת יתר.

פוצאן של פערכות ההעתקים והסדקים הוא

 - C'3ניצב לפני הששח( .התזוזה -
רבפקביל לה -

תסבולת

פצפון לדרום

לחY

אופקי

) V4

-

מקביל לפני השטח,

מדרום לצפון בכררן לצפון פדרח )

בכורן לדררם פערב ) "'" • ( 5 15°

שילוב התנועות פביא להווצרות מערכות ההעתקים והסדקים שבילן
הרולקנית של "בזלת הכיסוי".

~ (, NJ5°

קודם להתפרצות
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-

פיםפטים ברי ניציל בבקעת ערד
תגלית חשיהב באיחיר של  20שנה

א .זהרי .שילוני

ג.

ואמרש"

המכור הגיאולוגי .ירושלים
מזה שלרש שנים מתבצע "קםר פוםפטים ארצי"  -פרוייקט ביר מוםדי .ששרתפים לביצועו:
המכרר הגיארליגי" .חברת הפרםפטים בנגב" .יחידת עיברד הנתרנים של מת"י רמינהל המחקר
מטרת הפרןייקט היא איתרר .אפירר
למדעי האדמה.
לושרת התשעיה בישראל לטורח הבינרני רהרחרק.

רהערכה של עתרדרת הפרםפטים שערמדרת

במםגרח פרוייקט זה חודשה הבדיקה של בקעת עדר .אזור שנבדק אברפר שטחי בכר בשנות

הששים המוקדמוח רנמצא מבפחיע כי האזרר מכיל כמריוח גדרלוח מאד של פרםפטים ברי ניצול.
בשנחיים האחרונוח בוצעו אבזור החחום ביר

רכםי כידןד

רזוהר במזרח .הרי עירא במערב.

חל מלחחה בדרום רדבשח בצפור כ  200-קדוחי מטחר 10 .קדרחי גלעיר
נתקבלר כ 15.000-מדגמים שנבדקר לח.ז (pzOs ) .ןליםרדרח אחרים.

ו 10-

חעלוח מהם

הבחרר כי מחחת לכםרי דק יחםיח של קרקע לם רשכברח חרל ןחלרקים )מגיל ניארגר?(
הממםכים אח החמרנה הגיאןלרגיח מצריה באזרר בשטחים נרחבים מאד )עשררח קמ"ר( םדרח

םלעים הסייכח לחלק העליור סל חצררח מיסאס ןהמכילה  2-4סבכןח פרםפרריט בערבי סל

1-4

מי כל אחת.

הןכנן מפה גיאולוגיח סל חח פני הסטח וכר מפה םטררקטורליח המראוח כי סטח הבקעה מררבכ

למעסה ממכה מבנים מסניים סחלקם הוא המסן למבנים המוכרים מפני הסטח.

עובדה זאח

גררמח לכןשעריכ הכיםרי מעל סכברח הפרםפוריט והמררבכ חבלקר מחוראר ןחרםירח מתצררות

עירב וחקיה מס~נה באופר קיצרני על אף העובדה סהטןפרגרפיה באזור מחונה יחםית.

בחלק

מהאזור נמצא שחצרררח אלר כמו גם חצררת מישאש עברו חהליכי מטמררפוזה המוכרים אמזרר
חחרררים.

אברפר קיצרני מסחנה גם חכרלח ח.ז .סל השכברח ברחבי הבקעה אי ניחר לאחר אזורי העשרה
בעלי השחרעוח רוציפרח ניכרים סבהם לשחי הסכבוח העלי ונוח בחחי הםדרה הפופםטיח ריכרזים
ממרצעים הנעים םביבוח  30%ח . T.בשטח מצומצם יחםיח )קמ"ר םפורים( כוללת הסבכה ה;.ולירנה
הסכבה העליונה מכילה  130-180 ppmאררנירם
בחחן קטע בעובי סל מכטר סתכרלחר  33-34%ח.ז.
 0.2-0.4%חרמר אורגני ר  0.3-0.6%-כלור.

סחי השכברח העלירנרח רהמופרדוח ע"י שבכה טפלה המכילה ארפקי צור .פורצלניט ובולבוםים
מזכיררח בצררח הןפעחר ובאפיונן" הכימי והפטרוגרפי אח החחי הפרםפטי סל שדרח צפע-אפעה
ראזרר מיסרר רותם והר השכבוח המרמלצוח לניצול.

מרערי כי בחנאים סל יחםי כםרי טפל (ק"מ) לעפרה כ "טור( הנעים בטורח סל 1-3

מצוי רת

הכמוי רח הבאוח:

כ 200-
כ 75-
כ150-

מיליור טור עם  27.5%ח.ז .ומחוכם
מיליור טור עם  30%ח.ז .ומעלה.
מיליור טור נוםפים הם ביחםי כםוי טפל/עופרה סל
 23-25%ח.ז.

3-5

וחכולחם

חנרח "פוםפטים בנגב" הציעה לאחוונה חוכניח לפרוייקט לאומי נסם "פרוייקט זוהר" לניצול
פרםפטים אלה אי בגלל קרנח חומר הגלם לעיר ערד והבעירח הםביבחייח העשויוח להגרם במהלן

ניצןלן מחד רמאידן ריבוי הצרכנים האחרים לסטח הפוטנציאלי לפוםפטים )קרי בדראים.
חקלאי היסןבים החדשים נהר חברור .מפעלי חעשיה בערד .צאב ןאחרים( לא ברור האם חגליח
זאח 20 .שנה לאחר הקמח העיר ערד .אינה בבחינח "איחור של הרכבח" והאם עדייר פחןחןת
האןפצירח למימושה.

"
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המפה הגיאולוגית הנדסית

ומפת יציכות המדרונות שימשו להכנת מפת דרגת הסכון הסייסמי

היחסי .המדרונית הבלתי יציבים בייתר יהבלתי יציבים הם בעלי סיכון סייסמי יחסי גבוה
ובעיקר בחורף כאשר הסלע רטרב .בחלק הצפון מזרחי של המפה הסיכין הסייסמי היחסי גביה
כתוצאה מתשתית עשריה חרמר בלתי מלרכד יקרבה לבקע הירדן .מפת חריררת הסלע לנרזלים
מציינת שלוש דרגרת דחיררת כאשר ביחידת החדירה למחצה מופה מסלע חדיר רבלתי חדיר בכפי
פה אחת בשל שכבתירת אר שינריים לטרליים .החדירות נקבעה בצירה איכרתית כאשר תופערת
כסידרק רהמסה נחשברת כבעלרת חשיברת רבה ירתר מהמיליכית הבין
מפת שימושי השטח היא התיצר הסרפי

גרגרית של הסלע.

יבה מרצגרת ההמלצרת בפני המתכנן .התאמה בין

סרגי

המבנים לבין התנאים הגיארלרגיים-הנדסיים היא העקרון המנחה בהגדרת יחידרת המפה .על מנת
להקטין את הסיכרנים למבנה ,רלמניע עד כמה שניתן נזקים םביבתיים יש לשארף להתאמה הטובה
בירתר בין המבנים לסביבה הגיארלרגית .הצמדות לעקרון זה היא גם בעלת חשיברת כלכלית מאחר
שהיא מאפשרת השקעות מינימליות בפיתרח התשתית.
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מפת שמישי שטח אנזיר צפת

יקס

ר.

ר .לייטה

א.אילשינה

המכיו הגיאיליגי

מפת שמושי שטח נאזרר צפת מאפשרת לשלנ שיקרלים גיארלרגיים-הנדסיים רסנינתיים נתהליכי
התכנרר נאזרר .המפה מאגדת את האינפררמצלה המופלעה נסדרת

מפרת גיארלרגירת-הנדסירת

,

לסנינתילת למניאה את ההמלצרת נפנל המתכנר מנלל להזדקק למרנחים גיארלרגיים נתאיי יחידל-
תיה .יחידלת המפה מציינרת את סרגי המננים המתאימים לתנאים הגיארללגים הקיימים נכל מקרם
למקרם .תהליר המפרי מרצג כדיאגרמת החצים המרפיעה כאר;
מפה גיאולוגית

מפה טופוגרפית

מפת

t

שפוY

י

~~

מפה גיאולוגית הנדםית

מדרונות

t

מפת יציבות מדרונות

~

מפת חדירות הםל y

לנוזלים

~
?,

מפת דרגת הםיבון הםייםמי היחםי

מפת שימושי

שטח.

המפה הטלפלגרפית רהמפה הגיארלרגית הר מפרת הכסיס להכנת המפלת האחרלת.לצליכי עכלדה זר
נערו מפרי גיארלרגי כקנה מדה של  1:20,000המתכסס על עכרדרת מיפרי קרדמרת רעכרדת שדה.
מפת שיפרעי המדררנרת מאפשרת להכחיר רלתחרם את האזררים השרנים כהתאם לשיפלעים הקיימים.
שטת ההצגה כמפה מאפשרת הנחנה קלה רמהירה כאזררים נעלי השיפרעים התלרלים כירתר .לערכדה
זר חשיכרת רכה לגכי המתכנר רלהכנת מפת יציכרת המדררנרת.

נמפה הגיארלרגית-הנדסית מתאררת יחידרת המפה את התכלנלת הגיארלרגירת הנדסילת של הסלעים.
כיחידת סלע גיארלרגית-הנדסית מרפיערת ככפיפה אחת תצרררת שסלעיהר נעלי תכלנלת גי-אלללגי)ת-
הנדסירת דלמרת.

התכרנרת הגיארלרגירת הנד'סירת של הסלעים נקנער כשדה ע"י מדידת מהיררת התפשטרת גלי דחיסה
רגזירה נסלע .שיטה זר עדיפה על כדיקרת מענדה מאחר רהסלע כלתי מרפר רתכרנרת כסידלק ,נלייה
רהמסה נארת גם הר לידי כיטרי.

המפה הגיארלרגית הנדסית רמפת שיפרעי המדררנרת שימשר להכנת מפת יציכרת המדררנרת .מדררנרת
נעלי שיפרע ) 17-31מעלרת( ניחידה מסי  I I Iנמפה הגיארלרגית הנדסית הרגדרר כנלתי יצינים
כירתר,

רמדררנרת ששיפרעם

6-17

)מעלרת( נאותה יחידה הרגדרר ככלתי

יצינים.
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חתך ימי בתצירת נטפים בדרים-מזרח םיני
טרביה

ריםבררד

רעמיחי

םבה

המכרי הגיארלרגי ,יררשלים
תצררת בטפים היבה אחת מתצרררת אבי החרל הברברת את טרר הםלעים הקלטסי

)"אבי חרל ברבית"(

התצררה מררכבת בעיקר מאבבי חרל חרמרת-אדרמרת ,בריברד צרלב ,אשר
בדררם ישראל רבםיבי.
הרשקער בררבי במערכת זרימה פלרביטאילית שהתבקזה לצפרי אר למערב ,קררב לרדאי בטררח הזמי
שביי הקמברירם התיכרי

רהאררדרביק התחתרי.

בדררם-מזרח םיבי התצררה מרבחת על פבי משטח פבפלייי של התשתית הקריטםליבית הפריקמברית
בערד היחידרת הקמברירת המרבחרת מתחתה מכחשרפי דררם ישראל רדררם-מערב םיבי
עמרדי שלמה ,תמבע רשחררת( חםרות.

)תצרררת

באזרר זה כרללת התצררה יחידרת םילטירת-חרלירת שמבבי רמארבבי העקברת הרבים שבהי מעידים
על םביבת השקעה ימית.

בםביברת עיי אם אחמד בברי חלקה התחתרי של התצררה משכברת םילטירת-חרםיתירת לחילרפיי םע
שבכרת חרלירת .בשכברת אלה בפרצים  flaser structuresרמארבבי קעברת מהםרב

. Diplocretarion

החתר הימי ,שערביי כ-ס~ מן ,ממלא שקע ע~ פבי התשתית הקריטםליבלת יזר

הםיבה להשתמררתר מכקרם זה בלבד.

פלרביאטילירת בערבי של

ביאדי אם
רייתר

מ10-

כ 60-

מע~ לחתר הימי בבריה תצררת בטפים מיחידית חרלירת

מן.

מערה מבדילים בתצירת בטפים שליש יחידית:

התחתרבה רהלעירבה ,שערבייי 30

מן ,הבתמאה ,מררבכרת מאבבי חרל פליביאטיליית,

מן

ראילר היחידה התיכיבה ,שערבלה

כ 60-מן ,מררכבת בעיקר מםילטים ראיפקי ביביים חיליים .בשבכרת הםילט בפיצים מארבבי עקבית
)כבראה  , CSkolithosהררמזים אף הם על םביבת השקעה ימית ליטררלית.
ההרפעה המשילבת של םדימבטים ימילם ריבשתיים בתצירת בטפיםבצד ההצפית הימירת הירתר

ידיערת ,המייצברת על ידי תצירת מתבע יחלקים מתצירת שחירת ,מצביעים על תברדרת חיזררת
יבשברת של קר החרף בתקרפת הקמ~רירם על פבי מרחב השטח של ישראל יםיבי.
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גילר גרגירי רפנקיליט בפיםפיריטים
הנתיחם לםינקלינה של איריי
טימי יייגנר

תמי )אימי( מכיר למחקר ילפתיח בע"מ,

חיהפ .

במםגרת מחקר על מינרליגיה יפטריגרפיה של הפיםפיריטים ,שמתבצע בתמי ישמטרתי היא בדיקת

רייכב המינרליגי יהכימי של הפרנקיליט כתלית בשכבה ישדה ,נבדקי דיגמית פיםפיריטים שיב-ים
)לבר יחים( משדית שינים ) 4דן  4 ,בן  -גן( מאיריר ,בניצב לםינקלינה ..
המםה םלקטיבית של הקלציט מםלע הפיםפיריט שאיפשרה בדיקת הרכב גרנילרי יכימי כללי של
הפרנקיליט ,ביצעה לפי ,שיטה םטנדרטית מהירה )תיך מםפר שעית( שפיתחה בתמי .

נצמאי הבדלים קטנים ביר דיגמית שכבתיית של איתי החתך מבחינת המקטע המידלי יהבדלים כמעט
אפםיים ביר השכבית המתאימית של חתכים שינים.
בדיגמית משכבה התיכינה של חתכים שינים ,נצמאה ייתר פםילת דקה

- 200

מש(.

)אחיז משקלי של המקטע הדק,

.

הבדלים קטנים נצמאר ביר הפרםפרריט הלבר לביר הפרםפרריט החרם מבחינת המקטע המכיל מעל
משקלי של פרנקרליט רמבחינת כמרת הפרנקרליט ביאיגני.

75%

דמייר כמעט מלא נצמא ביו הדיגמרת משכבית ישדרת שינים מבחינת המקטע שבי מתחיל שיחרירר של
הפרנקרליט.
הבעת תיהד

לפררפן

ר .רררליך מהנדםת מחצבים בטכנירר על הצעיתיה המרעילרת בהמלך העברדה.

37
שינריי צאפיםא בחבררת יהרדה ,איזרר כפר םבא

נררית הילדברנד-מיטלהפלטד

המכיי למחקרי נפט יגיאיפיםיקה ,ת.ד 1717 .חיליי 58117

חלקה המרכזי העלייי של חבירת יהידה ,בתציריתיה מכפר שאיל יעד בענה ,עיבר
שינייי אפציאם מדירים באיזיר "גלייי כפר םבא" )(. 1:50,000
בצמב הקיציני ,מה שמקביל םטרטיגרפית לפרט העלייי של תצירת כפר שאיל ,תצירת
ירדים יהפרט התחתרי של תצירת בענה ,מיפיע כםדרה רציהפ של םלעים שאי אפשר

להבחיי בה בתצירית .םדרה זי מירכבת בעיקר מגירים ידילימיטים משיכבים היטב
ילייחיים ,מגיינים בצבעיהם יבגידל גבישיהם .ביי כשבית הגירים יהדילומיטים
מופיעות לעתים שכבות עבית ייתר יאי רגילריית של דילומיט ,שכבית חואר יעדשית
ישכבית ציר .קינגלימרט אינטראפירצמיינאלי שכיח .כאשר מיפיע החלק העלייי של
הםדרה ,שכיח צמב בי השכבית הלייחיית גליית ,כשלקימיטים אמפליטידה של עד מטר
אחד .בצמבי הביניים יכילה הםדרה להיפיע כשתצירת ירדים נצמאת עמליה ,אי

 .מתחתיה ,אי באיצביע עימה .באיפן כללי מיפיעה םדרה זי מעל לתצירת ירדים בצפיי
עמרב האיזיר,

ימתחתיה בדרים

פזרח .

צמב נללי זה ממשיך בעקביית מחיץ לאלזיר כפר םבא ,ימםלבה זי נכללה הםדרה בתצירת
כפר שאיל מדרים לאיזיר )ליבנת,

(1971

יבתצירת בענה מצפין לאיזיר )אילני,

(. 1972
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ביןטטרטיגרפיה של אןטטרקןדיס בטלעי הטבןז בישראל

אברהם הוניגשטיין
2

2,1

ועקיבא

פלבטר 2

המבןן הגיאולוגי
אוניברטיטת תל-אביב

האבולוציה המהירה של האוטטרקודים בקרטיקון הופבת אותם למאובנים מנחים טובים ןשימושם רב
לקביעת גיל ביחוד בטדרות המונוטוניות של חבורת הר-הצופים .נבדקו ב  3000-דוגמאות מתוך
 89חתבים )חתבי שדה וקידוחים( ב  60%-מהמדגמים העלו אוטטרקודים דיאגנוטטיים 59 .מינים"
ותת-מינים )הבוללים טוג חדש אחד וצד מינים ותת-מיגים( תוארו.

היבחני ששה מאטפים המאפשרים קורלציה
זיתים יעירב( באזורים שונים של

האר. Y

הפאיניטטיים )  (Biozonesהבאים,S-1 :
rosenfeldi; Limburgina miarensis

אמינה בחבורת הר הצופים )תצורות מנוחה ,מישש ,עין-
תת-הדרגה הטנטונית מתחלקת לאזורי המאטפים
( Phyrocythere lata Cytheries
 S-2י S-3-
 (rosenfeldiאי אפשר להבחין בבריר בתת-הדרגה

הקיניאקית עקב העדר פאינה דיאגניטטית אילם יתבן יחלק מהאזיר  8-1שייך לקיניאק .אזיר
 S-1מיפיע בבל האר) Yבגב ,מרבז יגליל( יפריש הדבר שיתבן יישנה טדימנטציה מזמז הקיניאק
גגי של האזיר  S-3המצייין ב , S-3b -דל במיקריפאינה )פירמיניפרה,אוטטרקידה
באזורים אלה.
ונני-פלנקטין( ומביל בתובו את הגביל טנטין-קמפן .האזירים  S-4י S-5-

Leguminocythereis dorsocostatus; Brachycythere beershevaensis

מציינים את הקמפן

התחתין .בטלעי הקמפן העליין לא נמצאי איטטרקידים דיאגניטטיים יאפילי לא בחימר הרך של
תצירת עין-זיתים.

האיטטרקידים של המטטריבט נדירים מאד יאינם מאפשרים חליקה טיבה של החתך ,האזיר צייין

באזור (Hazelina cf. H. ordoniya ) M

בל מיני האיטטרקידים שנבדקי הם מריניים ,בנתינים

האר(Y

ימאפיינים טביבה רדידה חמה ובעלת מליחית נירמלית .רביז גביה )בגליל יבמרבז
פרטים שבהם נשתמרי יחד  2הקשיית עשיי להעיד על טביבה פתיחה ישקטה .בנגב באזירים S-2

י S-3-

של

נמצאי יחטית הרבה קשיית בידדית המאפינית טביבת אזיר חיף.

במדגמי הקידיחים של מישיר החיף האיטטרקידים נדירים למדי עד נעדרים ,דבר המציין ,קריב
לודאי עומק גדול ייתר של השקעה .המאטפים נמצאי בטדר בבל חלקי האר) Yלהיציא את שפלת
בפי
החוף( ואינם מושפעים על ידי הליתוטטרטיגרפיה .שינויי עובי ופציאט במטלע הטנוני
שהיגדרו בעזרת האוטטרקודים מעידים על תניעית טקטוניות שהתרחשי בזמן זה ייצרו מטברת של
קמטים.

3S
קרבונטיים

תרכיזים

בתצורות

)"בולבוטים"(

קדמ

טדימנטרי

גבריאל

המחלקה

ממרצא

בטלעים

רטיירים,

בררב

כדי

מרפיעים

המקרים

*

עד

Ko1odny

רקלצירם

עפ"י

החרכיז,

שקלצירם
בהגחה

שם

הבירגניים

המארחרים
המקררי

של

טביבה

גצפר:

טפרגים

קלציט;

עצמרת
הטביבה

קרברנטיים
בשלב
מרטבר

מטרימים

רק

בעלי

בירגגיים

במשר

הטביבה,

משמר

שלד

קלציטיים

מאטף

חמצן

בחמיטה

ארפליניח

אל

בערד

אחיד,

רשלא

המרכיבים
כחרצאה

מהמטה.

החהליכים

קרברגטיים

קררב

הדיאגגטיים

בירחר

למאטף

קרברגטי •
מקרריים
רשלדים

של

שרנים,

מקרר~ים

רמרכיבים
םםגררן

המארבגים

הנראה

בטלעי
כפי

שהרזכר

קרדם.

ארפל

-

CT

הםטה
העדר

גבדקר

פררמיגיפרים

בירגגיים

-

הבדלי

דיאגגטיים

שלדים

רממקרררח

הטביבה

ארפל

ברמרח

היה

קרברגטיים,במשר

נרטפים

חלק

A

של

רגדד

המקררי

מבטאים

שיגריים

לשלדים

ישמר

שרנרח
המטה

בטדימגט

הדיאגגזה,

חראם

מרקדם

מעברי

באחר

החרכיז

החמרטסה

טיליקה

החרכיז

לקלציט,חללי

גצפה

דיאגנטי
ע"י

מדירם

רקשקשים,

חרמר

קלצירם

טלע

בהרפערח

שלדים

מהחפרקרח

אררגגי,

קרברגט

מרכיבים

בחרר

מרקדם

רהשקעה

לגגזה

של

דיפרגציאליים

חרכיזים
טיליקה

המטה.

לבין

החרכיז

אלה

עד

רפררצלגיטים

לאחררנה.

בטדימנט

מרכיבים

האררגגיזמים

רטלעי

בחרכיזים

של

ארחם

ליצירחר.

םרחלפרח

בטלעי

עבר

החרכיז

מהררה

של

חרכיזים

לא

כל

מישאש

בטדימנט

לצררים

הטרבב

כקלציט.

הלטרלי

בין

לכר

זה

החגבש

קרברגט

חזרזה

~חמרטט

בחצרררח

הבירגגיים

בירגגי

דיאגגטי

המטה

הנרצררח

מקרר

בטלעים

מנגגרן

מישאש:

במיקררטביברח

מרדל

שהפיזרר

החקימה

בהחאם

&

מטרים

רפרטפרריטים(

המרכיבים

הצעח

צררגיים

הציער

בחצררח

אח

גשארה

מארבגים

( 1972) Sass

מטרג

זר

העבריח

)"ברלברטים"(.

דיאגגטיים

מטיבה

לגילרי

קרברגט,

שרנרח.

חהליכים

המרחלטח.

השערה,

קרברנטיים

אחר

טשטשר

העלמרחם

בגדר

דיאגגטי

הרגיג

הארגיברטיטה

צררים

קרברגטיים

וטיירים

עדות

דיאגנטי

לגיארלרגיה,

)פררצלגיטים,

חרכיזים

מישאש

-

לפציאט

של

מיקררקרררז

רקלציטפררח,

דיאטרמיארח

שלא
של

מחטי

ממרלארח

זרהר.

בתרכיזים.

טלקטיבית
שלדים

בשיטרח

פטררגרפירח.

העדר

שלדים

צררגיים
בשלבים

מארבנים

קרברגטיים

בסלעי

הטביבה

דיאגגטיים

מארחרים.

מהאמרר

כאן

הטדימנטרי

מרצע
הקדם

לרארח
דיאגנטי

בתרכיזים
בטביברת

קרברגטיים
הפררירת

של

)"ברלברטים"(,
החתר

מייצגים

של

הפציאס

הטגרני.

K 1odny, Y. (1972) Stab1e isotopes, chemistry and petro1ogy of carbonateס & • * Sass, E
• concretions (Mishash formation, Israe1). Chem. Geo1 ,. 10 , 261-286
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הדיאגב Tה של אואוליטים משולי אגם הלשון
1
2
1

י.

דרוקמן

.1

המכון

.2
עדשות של אואולךטים בחלופין
אגם הלשון

בחלופין

הפלךיסטוקכך המאוחר.

עם אבן

,

מ .מרגרךץ

וע •

הגיאולוגי,

ירושלךס

מכון

סכה

וךךצמן ,רחובות

עם קוכגלומרטים הצטברו
השוליים לכוון

מן

בשולים הדרום-מערבךים של

פכים האגם מופיעות עדשות האואולךטי'

חול ,חואר ולמיכות של ארגוכיט .האואוליטים של אגם הלשון שוכים

בגודלם וכעים בין 0.2 - 0.6
האואוליטךת עשוךה

גבישי

מ"מ ,אך אחידים בגודלם בכל אחת מז

ארגוכיט

באורך

ע

1-2

ובעובי

חלקך

העדשות.

המיקרון

המעטפת

באוריכטצךה

טכגכציאלךת )ציר האורך תת מקביל להיקף( .גלעיכי האואוליטים :שביבים של ארגוכיט,
גרגירי קוורץ ,פלספר ושביבים של גיר .האואוליטלם הארגוכיטיךם מלוכדים אך מעט
ומתפוררךם

בכקל

בשולי

לאואולךטים בודדים.

האגם,

מומסךם האואוליטים בחלקם או

בשלמותם בהותירס חללים ריקים

)  (. oomoldsבחללים הריקים בחלקם כיתן לראות מוזאיקה של מיקרךט .סביב החללךם
מופיע צמכט הקפך העשוך להבך קלצךט)  ( isopachous bladed cementבגבישי קלציט שווי
גודל )  ( equant cementהכותכים לסדךמכט חוזק והופעה של סלע מוצק .המעבר ביז
האואוליטךם המומסים
שרוחבה

אךכו

והמלוכדים בקלצךט

לאואוליטךם הבלתי

מלוכדךם מתרחש ברצועה צרה

עולה על מאות מטרים.

ההרכב האיזוטופי של האואולךטךם הארגוכיטיים משתכה  0 18 0מ  +0.9-עד  +2.4ו013C -
מ + O.l -עד  +1.5ואךלו הרכב הצמכטים הקלצטךים בשולי האגם משתכה  0 18 0מ  -1.9-עד -5.5
ן 0 13 c -מ  -1.4-עד • -4.1
הוא
גיל האואוליטים הארגוגיטיךס )דוגמה אחת כ.צ ( 1775/0289 .בשךטת ! 4C
 23,100 ~ 380שגךם וגךל הצמכטים הקלצטיים )דוגמה אחת כ.צ ( 1764/0273 .הוא . 19,800t230
לאור התצפיות

והגתוגים הללו

כיתן

לקבוע שהמסת האואוליטים הארגוכךטיךם ,החלפת

חלק מהם לקלציט וליכודם בצמכט קלציטי התרחשה ברצועה צרה בשולי האגם אשר היתה כתוכה
במי תהום מתוקים .תהליך ההמסה וההחלפה התרחש בזמן קצר ולא ארך ,אלא כ  3,000-שכה.
גוף מי התהום שגרם להחלפת האואוליטים לא כדד בעקבות כסיגתו של האגם שכגרמה ,ככל
הגראה ,על ידי שכוי המשטר האקלימי.
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הקםטים האינטראפירםציינלים בבענה

איזיר בקה אלעירבייה )השיםריו הםערבי(

ע .דקל ,א .לבנת יע .פלכסר

החיג לגי~יפיסיקה ילםדעים פלנטריים ,איניברסיטת תל-אביב
צירת בענה הנחשפת בםירדית הםערביים של השיםריו בניייה בעיקר םגיר יעיביה נע ביו 20
 100םטר .תצירה שתי התפתחייית פציאליית עיקריית ,פציאס גיר יחיאר בםערב יפציאס גיר בייקלסטי
םזרח.

ייר םט 1 .םראה את השינייים כאשר פציאס הגיר יהחיאר םתחלק ל  3-פרטים.

םלםטה:

גיר בייקלטטי ביניני גרגר

.1
.2
.3

חראר

גיר פליטיםירפי

 Eציאט הבייקלטטי םתחלק ל  3-פרטים .םלםטה
גיר דיליםיטי
גיר בייקלסטי גט גרגר ,בייטטריםי
גיר פליטיםירפי

.1
.2
.3

)ייצר םציקים(

~ציאס "בייקלטטי םצייו כפי הנראה םגבה בזםו הטיריו .גם כיים זהי איכף טטריקטירלי
ז.פריד ביו סינקלינת שכם בםזרח יסינקלינת בקה-אלעירבייה בםערב.

~יזיר האיכף נםצאי םריכזית גם חצרית טניניית עם םיליי טנטיו עלייו קםפו הםעידית על
ר ים הםגבה הנ"ל בזםו טיף טיריו  -תחילת טניו )צייר םט• ( 2 .

 Eצלאט הגיר יהחיאר בפרטים  1י  2-נםצאי ינםדדי ארבעה קםטים אינטרפירםציינךילם טלטטםטים.
יייו ציר הקםטים היא  N40\Jלערר ,אירן הגל  80-120םטר יגיבה הםשרעת כ  20-םטר.

הקםטלם הם

 tלםטריים כאשר הצד התליל )דיפ םםיצע  ( 14°פינה לצפיו-םזרח ,יהצד הםתוו )דלפ םםיצע ( 6°
ררים-םערב.

 tברלם לתופעה יכילים להיית כדלהלן:
הפרעית טינטדלםנטריית )גלישית בעקבית םאםצלם טקטינים ,רעידית אדםה(.
גללם שניצרו כתיצאה םטדלםנטצלה על גבל רלפלם )דחיטה דיפרנציאלית(.
טקטיניקה

םאיחרת שלצרה

קםטלם

פנלםללם.

התםיטטית לחלללם קארטטלם.

 r.טלע םתחת לאלזיר הגללשית אלנני רלפל )אפשרית
ןיהרםל.

ננלו
-אה

לש להנלח שטקטןנלקה םאיחרת

(4

הקארסט )אפשרית
כל

האפשרות

םס.

1

)אפשרות

(3

(. 2

לא נםצאי סלםיכלו בשטח.

הלנה

הטבלרה

בליתר.

אםנם היא בלוקלטטי אבל אלנבי בעל םבנה

הלתה םקםטת טיר טדלםנטרל עבה ליתר.

גם
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יישרם

מירן

שיטרת

של

הבדמי

מלעים

נפרצים

ש.

דבקמפ,

יעילרתן

של

לתכרברת

ארפייבירת

הבמירן

שלרש

המרגבל

י.

שיטרת

לצרכי

מבהרר.במרגי

בישראל

צרר-לביא,

א.

ררזן

הבדמי

של

ממרת

למירן

מלע

של

מלעים

קרברבטיים

במבהרר

הקיים

בארז.

מלע

בפרצים

בדרבה

בישראל

בהקשר
רלארר

שיטרת המירן ~:ה שיטת Q-של ברטרן לין רלרבדה)  ( 1שיטת CSIR
של ביביאבמקי) { רשיטת  RSRשל ריקהם טידמן רמקיבר) (. 3
בעשתההשראה

תלריים

•1
של

םדקים.

תרצארת

ע"י

היציברת

.2

גרשי

גרדל

אררייבטציה

•4
בקבה

בין

הגררמים

על

הםלע.

מקטרביים

שיטת-

בין

המשפיעים

חרזק

הקשר

השיטרת

מידה

פרמטרים.

ירתר

עליהם

ביתן

לתכרברת

החרזק

של

המלע

כמרתית

של

הפרמםרים

מפררטים

מאשר

כי

גרשי

שיטת  R.-ן CS
מאידר

המלע

הממרצע

המירן

מציג

1

השרברת,

את

לבין

אחררת

מתאימים
יעיל

קריטרירבים

היתררן

היחיד

כפרמטר

המבטא

את

המלע

רלכן

גם

את

בממח

המלע

שלעחים

של

בשיטה

במירחד

שהיא

המדקים.
זר

רמתאימים

רהשפעת

מדקים.

חשרב

מאפשרת
של

הם

למרגי

לתכרברת

הקריטרירבים
ירתר
רבים.

מלע

ארפייבירת

RQD/Jn

האררחבטציה

לגבי

כאמד

של

מידת

ההפרה

ההמתבררח
לא

השיטה

לרקה

הרפעת
לזיהרי

בחמר

בחשברן

חרזק
מידה

כמרתית

המדקים

לא

לערמח

משרכבים.
איבה

המלע,

)העתקים(

גיארלרגי"
של

גזירה

בקידרחים
שחי

את

RQD
כררבי

הפרמטרים.

הכללית

אזררי

ע"י

גדרל

של

ב"מבבה

הטקטרביח

של

ביחבים

של

בקבה

השימרש

יעילה

קרברבטיים

הגירבי

קהערכה

הרא

מביאה

םלעים

טקטרבירת

מפררטים

RSR

המלע בצררה

השיטה

ביטרי

הפררת

בשיטת

האחרים

המשמשים

את גרדל גרשי
בין

לא

רהארפי

בביטרי

המכבי

היעיל

ברתבת

זאת.

יתררן

בהרפעה

ההיבטים

שיטרת

צירר

מאידר השימרש ב-

איבר

מבטאת

השיטה

רחמרה

בשיטרת

בשיטה

רלכך

מתחשבת

כהעתקים.

האחררת

מירן

קרברבטיים.

כלל

המדקים

השיטרת

הקריטרירבים

של מלעים

רהמרררח

קירם

הפרה

למכם:

Q

לגרדל

•3
•5

תכרברת

מכבירת

אזררי

הם:

הב"ל.

ההשראה

מירצגת

מלע.

גררמים

מדקים.

גדרל,

עדיפה

בראה

של

גררמים

אלה

הםלע.

מברממרת

על

להערכה

בדיקת

של

יכרלתן

ממרת

לבטא

בלתי

ממת
רשברים

קטבים

רבמחשרפים.

השיטרח

במרבית

האחררח.

Barton,N., Lien,R and Lunde, J. Engineering c1assification of rock masses for the design of tunne1 su~port.
Rock l1:echanics, vo1. 6, no. 4, 1974, pp. 198-236.
Bieniawski, Z.T. Engineering c1assifications of jointed
rock masses. Trans. S. Afr. Instn. civ. Engrs. vo1. 15,
no. 12, 1973, pp. 335-344.
Wickham, G.E., Tiedemann, H.R. and Skinner, E.H. Ground
support prediction mode1 (RSR concept). Proc. 1st Rapid
Transit and Tunne11ing Conference, AI~m, New York,1972.
pp. 43-64.
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הנראש :מינדלרגיה

רכימיה

מתחנת

החרjורים

דברח

שפראל גררספן,

יצחJו ברבר

לש

-

חפם

ארפ

בחדדה

בתן

י~jוב

הפכרן הגיארלרגי.

אהרד סרצ'jורבר
' ' \A '11ב,C
~"' I

-

חברח החשפל.

""  1כ ~\ י

.0

ט :'1

אפר הפחם הברצר בחחבת הכרח בחדרה בבדJו פבחיבה פיברלרגית רכיפיח.

בו ג.י "..1

בעיjור בבדJו האפר

הפרחף הפהררה כ 8 ~ -פכלל האפר .בפjוביל בבדjור גם הפחפים השרבים )עד הירם הגיע
לחדרה פחם פאבגליה ,ארסטרל ה רדררם אפריjוה( רתרצר שריפתם בתבררים בפעבדה.

שלש פזרת ~יjורירת jוייפרח באפר )הת~שייתי

רהסי בטתי( :

(1

פזה

זכרכיתית )בעיjור סיליjוה(.

(2

פזה

פרליטיח )אלרפיביסיליjוט -

(3

פזה

של תחפרצרת )בעיjור של תחפרצרח ברזל(.

( A1 6 Si Z0 13

,פזה זר פכילה גם • Quartz

) CaOסיד חרפשי(
התגלה גם ספיבל רבפjורים שהפחם הכיל כפרירח של jולציט ,הכיל האפר
 Cשלא בשרף )בין
 סיליjוט ,האפר החעשייתי פכיל תפיד אחרז פסרים שלCa
רארלי גם
 4ל ( 1~ -אחרז זה חלרי בסרג הפחם ,גרדל הגרגר )טיב הטחיבה( רחבאי השריפה )זפן שהייה
רכפ רת חפצן( •
בברסף לבדיjוה של כלל האפר

בעשר גם בדיjורח של הפסה חלjוית

רזאח כדי

להפריד בין הפזרת

 , 1~ HFכדי להפיס את
, HClכדי להפ,יס את פזח תחפרצרח הברזל רב-
השרברת; ב-
הפזה הזכרכיחית .ביתן להסיJו כי בפפרצע פכיל האפר ס%ד פזה זכרכיתיח 2 ~ ,פזה פרליטית
ר 1~ -פזח תחפרצרת.

בתרבים פיברלרגים

(1

רכיפיים אלה ,אם כי התחלתיים בלבד ,פאפשרים לבר להסיק שתי פסקברת:

החרפר היבר פרזרלבי )תכרבה זר קשררה לאחרז הזכרכית( רבפידה ראחרז הפחפן הלא
שררף בפרד ,פחאים האפר לשיפרש
פסרים בפלט.

(2

כחרספח פעילה בזפן

יצירח בטרן

רכר פאפר חיסכרן

אחרז היסרדרת הר~ילים בסרגי האפר השרבים שבבדjור הרא רגיל רדרפה לזה של סרגי
אפר אחרים ב~רלם )פפחפים חרפים( .יש לציין כי הסיכרן החברראחי הפפשי הרא
מפזת התחמרצרח הביתבח להפסה ביתר קלרח מהפז רח האחררח שבאפר,
רפי

על ידי פי הג)~פים

החה רם •

בגלל ריכרזה הבמרר של פאזה זר לא בראה לכאררה כי אפר הפחם פחדרה יהררה ס'כרן
פאספקט

זה.
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העררת על התפתחרת המבנה ראגני ההטקעה של היררה התחתרן בישראל
פיליפ גררטמן,

בל'מ ,תל-אביב.

חיפרטי נפט )הטקערת(

בניגוד לידוע על ההדקקרת הכללית טל הטדימנטים ממערב למזרח ביטראל,
טרנה

על

ביררה

ידי

התחתרן.

בחינת הטרר הטטרטיגרפי טל היורה התחתון בקידרחים ועיבוד הקרים הטייטמיים

מצאנו טבטרף הטריאט החלה,
בעלי

מצאנר מגמה

כנראה,

פזה טקטונית,

אופי טל הורטט רגרבן עם טטרייק דר'

דר'

טאופיינה על ידי העתקה טל גוטים

מע'

-

צפ'

צפ'

מז' .

התנרעה היתה

טינגנטית ולכן יצרה הבדל גדרל בין האזורים בעבי הטדימנטים מגיל יררה תחתון.
התנוערת הטקטרניות האלה נמטכר
כיום אנחנר

.1
.2
;ו:

יכולים לתאר לפחות

3

רהם,

הורטטים כאלה,

ממערב למזרח:

טיזף-גרר.

טריף-עבדת.
צוק

תמררר.

קידוחים כמו
חתכי

עד טרף הטקעת תצורת דיה

)בג'וטיאן(.

היורה

ואחרים,

קרן

,1

התחתון

כורנוב

,1

רמאללה

1

ורמון

1

בהם עבים בהרבה מאטר בקידוחי

ממוקמים בגרבנים העתיקים רלפיכר
טיזף

,1

טריף

,1

צוק תמרור

1

הממוקמים על ההורטטים.

תופעות עתיקות אלו מובחנות בהרבה קוים טייטמיים,

ולכן

אנחנו

מניחים שהן

קיימות

גם במקומות אחרים מלבד אלה טתוארו כאן .לדעתנו אפ~ר לעקוב אחרי המבנים לכוון
צפון,

וכר יתכן שמבנה פלטת הוא המטכו טל הורטט טיזף-גרר,

ואילו

המבנה טל

ראט-העין הוא המטר הורטט טריף-עבדת .כמו כן יתכן טגרבן רמאללה הוא המטכו של שקע
רמון-כורנוב.

26

אינדיקצירת מררפרמטרירת להעתק
תזרזה אפקי
הכררר

דררם

בכררר
מזרח

צפרר

בנגב

מערב

הצפרני.

םלרמרר גרלץ

חיפרשי

כררו

נפט )השקערת(

האיזרבזיטים דררם מערב-צפרר מזרח,

לצפרו מערב

-

בל'מ

מרפיע בכל חלקי

דררם-מזרח נמצא באזרר עמק באר פ!בע.

בכיררו הזה התזיזה האפקית של האיזרבזיטים מגיעה ל 10-
באיזיבזיט

ה '!lינרי

400

ישראל.

שינרי

בכיררר

מ'

.

תזיזה

זי היא

18-23

ק"מ.

ק"מ באיזרבזיט

)ראה תרשים

300

מטר.

. (1

חריף בכיייו האיזיבזיטים צפיו מזרחה לבאר-שבע מעידים כנראה על תזיזה

אפקית םינםטרלית.

כמו כו

מראים האיזובזיטים על התררממרת הבלרק הצפיו-מזרחי

ביחם לבלרק דררמה לר.

2S

הגאניעקלינה ההרצינית של

חלy

וההיסטוריה של

הפליאוזואיקוו המאוחר אברצות הלבנט

גדליהי גבירצמן
יטיביה ייטבריד

המבין הגיאיליגי

•

ירישלים

ניתיח של חתנים עמידיים פליאיזיאיים מארצית הלבנט )ישראל.ירדן .מצרים .ערב הטעידית
יטיריה( מצביע על קיימי של מבנה גדיל מגיל הפליאיזיאיקין המאיחר נשינה בשם הגאנטי-
קלינה של חל •yמבנה זה .אשר הירם ינגדע בתניעה קדם-קרבינית יקדם-פרמית מייחט

לתניעית ההרציניית .טדימנטים מגיל פרם עד טריאט מנטדם את התשתית הפריקמברית בשיאי
של המבנה יאילי בשיליי מתייתדים בהדרגה טדימנטים מגיל קמבריים עד קרבין • ג"אנטיקלי-

נית הרציניית דימית ידיעית מאזיר חזרי-טינגיר בגביל הטירקי-טירי .מאזיר אנ-נדי
אל אייינאת טמיך למפגש גבילית ליב-מצרים-טידאן .ינן במקימית אחרים בצ~ין אפריקה.
שיא המבנה .בקיטר של ב 500 -קיימ בקריב .מציי על פני חלק נינר משטחי ישראל .טיני

-

יי רדן •

השיפילים של המבנה .אשר היה במקירי דמיי-ניפה .מזיהים ביים בשלישה ניינים בלבד.
האגף הצפין-מערבי אשר נחת לניין הפנה הדרים מזרחית של הים התינין .ניתק בנראה
ממקימי בתהליך של התבקעית יהתפשטית שארע בפרק הזמן שבין הטריאט המאיחר לקרטיקין

המאיחר .אגף זה עשיי להמצא ביים בטירקיה .אם אנזרר

אנטליה אי במקים

בל שהיא

אחר .במקימי המקירי של האגף מצייה ביים קרקעית-איקיאנית בזלתית של הנאי-טתיט אשר
מנטה נפי הנראה את האגן הלבנטיני של הים התינין.
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טערכת נאיגנית של גזירה שמאלית בניבצ למישיר החיף של ישראל
ומשמעותה הבתפתחות הטקטןנית של האגן המזרחי של היס-התיכין

גדליהן גבירצםן ,הםכןן הגיאיליגי  ,ירישלים
יאלכסנדר קלנג  ,הםכין לםחקרי נפט יגיאיפיסיקה

השרין יהכרםל םביתרים על ידי םערכת שבירה טרבסברלית בכיין םזרח-םערב יצפין םערב

-

דרים םזרח .השברים םשתרעים םרגלי הרי שרמררז בםזרח עד קצה םדף היבשת בםערב .לאחדים
םן השברים יש רכיב של הזזה לטרלית שםאלית הביגתת לםדידה לפי שיערר ההעתקה של רציעה

פיסילית צרה ראררכה ,הםתםשכת בכירז צפיז

-

דרים בניתבת לזיהרי בפררפילים סייסםיים.

רצרעה זר בררחב של  2-4קיים ,םהררה םעבר מפלטפירםה מזרחית לםררד םערבי בשרליים הפר-

סיליים של הקרטרן הערבי .רצרעה זר הםכינה "קצה הפלטפררםה" ,םרעתקת לצדדים על ידי
השברים הטרבסברליים בשיעררים של  2עד  10ק"ם .השברים םתקבצים באזררי גזירה של הקי-
שין ,שפיה ,איר עקיבא ,אלכסנדר יהירקין .על ידי שיחזרר הגישים הםרעתקים לםקרםם

הםקירי טרם ההזזה ,התברר כי הבלרקים של הכרםל עברן גם ררטציה של 5°

עי  8°עם כירז

השעין.התניעה הלטרלית-שמאלית שהינה םאיחרת ייתר מתצירת ציקלג יםיקדמת ייתר םתצררת
יפי ,חלה בםייקז התיכין עד הםאיחר ,םלפני כ O -נ  2 -נ םילייז שנה עד לפני כ7-5 -
מיליין שנה .אין להיציא םכלל אפשרית כי היתה קיימת תניעה איטית גם לפבי כז יגם אחרי
כן .הםגגנין של הדפירםציה איני קשיר כנראה לתניעה הראשית השמאלית של הטרנספירם של
ים הםלח ,שכן לא ניתן לעקיב אחרי שברי התזיזה בגצב להרי שיםררן ,אל עבר הבקע.
שברים אלי םתרפאים כנראה כלפי םזרח .משים כר יש להגיח כי השבירה יהריטציה של מישיר
החיף היגה תיצאה של גזירה ראשית ימנית ,בלתי םיכרת עדיין ,הנעה בכיין צפיד-דרים
בתין אגן הלבנט של הים התיכין ,אילי בגביל תת הליח של סיני .ייתכן שרציעת הפילסיים
אי ההמשר הצפיגי של הבקע של

סיאY

הם הם הםמלאים תפקיד זה.
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םינרליזצוה של אןרניןם תבצןרת מתנע
yj7תב מתנע

םרים בר

-

םטיןס

,

הםכןן הגיאולוגי,

ירושלים

חבל  i1j7העליון של תצורת מתנע בפרטים נחןשתן ןםכרןת ,תמרכזות עיקר תןפעןת רונ..ינרליזצ,יה

של בחישת ימבגן בבקעת תמבע .במטגרת הפרייקט לחפישי אירביים בישראל בתגלי נפרטים

אלה אנימליית משמעיתיית של אירביים ימתכית אחרית )עפרת בריים,

אבY

יכדימה(.

מקיר אטפקת הבצר הרב-מתכתי היי כנראה כ bלעי המטיב הפרקמברי יהיא ניצר בים הקמברי
בילב הדיאגנטי המיקדם במים הביבחלליים של הטדימנט בהם התרכזי המתכית .בצר האירביים
שקע בי זמנית עם פיטפט ינידילית מבגז ןםתרכז בהם .אין קשר גין מינרלציה של אירניים
לבחישת.

נידילית המנגן מכילית דטריטיט קיירצי  -פלדשפטי) עד
בטיי לחליפיז מינרליגיים בין הילבדיט)1n+2 Mri+It{OH}iיt

(50%

י~ן מבבה למינרי שהיא

 t~ al-2ןפיריליזיט ) ( Mn+ It 02

האירניים עיקב אחרי הלמלית המנגניית .היא מריכז בפאזה ,הפיריליזיטית ירכיזי נמיג

יחטית בפאזה ההילנדיטית .האירניים בטפח למינרל פיריליזיט כנראה כיין אירניל
יטביר להניח שמיד עבר חזיר ל-

•U~+

2

) ( U0 2

כתיצאה משינריים כימיים ,טטריקטירליים ימיברליגיים מאיחרים יצא האירניים מהמערכת,
היא נשטף מבידילית מנגן מקיריית עייי חזית ההחלפה של תמיטית מנגן עשירית עפרת ,ברזל~

ב~ריים ~אשלג~ ימהן שקעי ,המינרלים הילבדיט ,קיריבדיט יקריפטימלן

~ ,~ a,Pb,.Fe ,:K) Mn 2 Mri It(OHבתהליר זהנשטף גם החימר הדטריטי •

-

נתגלי עדשית גדילית של פיטפט ,בעיקר פליאיראפטיט ,הפיטפט מיפיע כצמנט ,מטריכט ,במבנה

דמיי איאיליטים ,אי ביליטים,פלטט ינד
האפטיט.

'.

האירניים טפיח לאפטיט יבחלקי ממיקם בתיר שריג

היא מפיזר הימיגבית בפיטפט יעיקב אחרי דרכי היפעתי.

האירניים עם עלית דרגת הרקריטטליזציה.

גם בפיטפט יירד רכיז

 iתהליר זה ,מדלדל האירניים יייצא מהמערכת .בין

התהליכים המאיחרים הגירמים לשטיפת אירניים ,להמטה ילנדידה מחדש של תמיטית עשירית
מנגן ,עפרת ברזל יאשלגן המשקיעים מינרלי מבגן משניים )קןריבדיט  Jקריפטילמז( ,בלילים
גם תהליכים בהם תמיטית עשירית פיטפט,נחישת יטיליקה משקיעית מגיין של מינרלים משניים.
המינרלים המשניים

חיצים את כל תצירת תמבע .תמיטית עשירית טיליקה יאלימינה משקיעית

מינרלים איטוגניים של קיירץ יפלדטפר .במקימית בידדים יש עדית לנדידה ישקיעה רצנטית
של מינרלי אירניים  -עדית לכר מתקבלת מהשיאת מפית הנפיצית של בקיע (a tracks) a
יעקב  mבקיע )  tracksח  (fissioאר לא בריר בי'לב זהלאן בדד גיב האירניים בתהלי
המשניים ,תאריר של תהליכים אפיגנטיים עשיי לעזיר בפתרין למציאת המלכידת

)אם קיימת

כז י( •
אין עדןת

להתנהגית שינה של תיפעית המינרליזציה בתצירת תוננע בתת-הקרקע באיפז שינה

מהנצפה במחשיפים ,ניתן להטיק שאין לצפית לניכחית בצר

אירניים ראשיני בתת-הקרקע.

אירניים מיעשר בפני השטח מצפין מערב ימדרים מערב להר מכרית יטביר להניח שמגמה זי

תמשר גם

בעןמק.

הממברת מידה במיימד לפריפי ל .גריטמן
ילד"ר א.ד .הטשאין ,מאיניברטיטת שיקגי

על שאיפשרי לי את השימיש בoSEM -

22
הגיארלרגיה של קר עריף תברר

,

אזרר עמלה המישר

געררו נר

המכרי הגיארלרגי ,יררשלים

במטגרת הכנת מפה גיארלרגית בקנה מדה  1:50,000של חלקר הצפרני של גללרי "מעלה המשיר"
נלמד שטח של כ 220 -קמ tlר המשתרע ביי הצמלערת הדררמירת של מכתש רמרי)גצפרי( לביי המישר
ררמרת ערמר )בדררם( .החתר הטטרטיגרפי החשרף בשטח העברדה כרלל תצרררת מגיל קרתיקרי
תחתרי רעד פללרקי.
מנתרח החתר רלמרד הטטררקטרררת השרנרת מתקבלת התמרנה הבאה:
עד הטרררי התחתרי איי עדרירת ליצירת מבנים טקטרניים מרגדרים ,קיימרת רק עדרירת
להעמקה רהרדדה של הלם ,לעלתים חשיפה לבפל השטח ,רלשלנריים באנרגית מי הים רבכמרת
החמרים הקלטטיים המרבלים אליר.

הררצררת אגנים טדימנטריים נפרדים בטרררי התחתרי באה לידי בטרי בשנריי פציאם רגדרע
)אר חרםר השקעה( של מטפר ארפקי אמרניטים בתצררת פצלי אררה .תרפערת אררזיבירת בגג
"הדרגש של פררמן" בםביברת הרמרן מעידרת על האפשררת לתחילת יצירת טטררקטררה זר בםרף
ארתה

תקרפה.

תחילת הפעילרת לאררר "פררטר" קר עריף-בתרר מתבטאת בגדרע רבשנריי פציאט חריפים בתצררו
ציחרר כאשר בצפרי מזרח שטח העברדה חטרה התצררה לחלרטיי ,בצפרן מערב היא מרפיעה
פאזת הרמה קדם םנרנית
בפציאט של גיר חרלי רבדררם השטח חטרים חלקים שרנים ממנה.
זר יצרה תעלרת אררזיבירת בתצררת גררפית ,רשבירה מקרמית.
תצררת מנרחה מררבדת על טטררקטררה מתרנה מאד הנרחתת מאזרר הרמרן לכררן דררם מזרח
עם אזררים מרגבהים במזרח )הר גבים( רבצפרי מזרח )אזרר נחל גלד(.ארתם מבנים ,רמבנים
נרטפים שהתפתחר לאררר הקר הר גבים-נחל חדב ,מתקיימים גם תרו כדי הרבדת תצרררת מישש,
ע'רב ,תקיה רמרר.
חבררת עבדת מציינת שתי

תקרפרת הצפה

נרחבת עם פאזה

רגרטיבית ביניהם,

רבטירמה -התרר-

ממרת רחשיפה .השקעת תצררת חצבה בניארגן ,בעקר בחללים רעל התבליט שנרצר.
התפתחרת מערכת נחלים לכררי הערבה בפלירקי מרתירה קרנגלרמרטים השרנים זה מזה בהרכב
חלרקיהם בהתאם למקרר אטפקתם ,רהמשתייכים כרלם לקרנגלרמרט הערבה.
מנתרח )טטררקטררלי בלבד( של שני השברים הראשיים בשטח העברדה רהמבנים המלררים ארתם ערלה
כי שבר עריף בתרר הרא שבר תזרזה ארפקית ימני אשר שערר התזרזה הארפקית עליר הרא לפחרת
 250מ' ושבר מצד נקרות הוא שבר תזוזה ארפקית שמאלי עם תזרזה של לפחרת '. 100מ

השבירה חלה בניארגי ,כנראה·על קרי חרלשה עתיקים ירתר )טנרניים( ,אשר לא בררר אם הרפיער
כבר אז בצררת שברים על פני השטח ,אר רק השפיער על יצירת מבני קימרט לאררכם; המבנים
הניארגביים הם בחלקם הגברה של המבנים הטברביים רבחלקם מבנים חדשים.
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ממקר גיאופיסי ימי של שולי היבשת של דרום לבגון
צבי

בן-אברהס* ,

ג/רן

ק.הרל**

,אביהר

גינצבירג***

.רדרד

נרב**

*החרג לגיאופיטיקה רלםד Yיס פלנטרייס ,ארניברטיטת תל-אביב
רחקר יםיס ראגמיס לישראל
**הםחלקה לגיארלוגיה יםית ,הםכרן הגיארלרגי לישראל
***החיג לגיארפיטיקה רלמד Yיס פלנטרייס ,ארניברטיטת תל-אביב
מחקר גיא רפיטי יםי םקיף נ Yרר מ  yל שילי היבשת של דריס לבנרן .הםחקר כרלל פררפיליס
טייטםייס ,םדידרת בתיםטרירת רםדידית םגנטיית .הפררפיליס הגיארפיטייס נלקחר בניצב לחרף
במרירחיס קטניס יחטית 2-3 ,קיים ,רבםקביל לחרף בםרריחיס של  8-9קיים .םיקרס הטפינה נ Yשה
בצירה רציפה ב Yזרת ם yרכת םיטיררלה םיני רנג/ר .כשם yרכת זי לא פ Yלה ,נקב Yהםיקיס ב Yזרת
רדאר רם yרכת נררט חלליית .הפריפיליס הטייטםייס נלק"י ב Yזרת פטיש אריר של  300אינY
ם  yיקב .החדיררת שהישגה םגי Yה ל  2-שניית םתחת קרק Yית היס.

הרבה קנירניס חירציס את שילי היבשת של דריס לבנין .כםה םהס םגי Yיס כםyט  Yד לקי החיף.
שתי ם  yרכית שבריס  Yיקריית קייםית באזיר .האחת נםצאת בבטיט םדרין היבשת רםקבילה אליר
יהשניה םאינכת לקר החיף .בכםה םקריס אפשר להבחיו בשברי תזןזה בתרן הפריפיליס הטייטםייס.
ריב הקני יניס ניצרי כנראה לאירר קייי שבירה .םבניס דיאפירייס נםצאיס לאררר השבריס
שבבטיט םדרין היבשת ים  yרבה להס .כמה אגניס טדיםנטרייס נםצאיס  yל שיפי Yהיבשת .אלה
אגניס מבידדיס שהצטברה בהס כםית טדיםנטיס גדילה.

השדה הםגנטי בדרן כלל חלק  Yס כמה אנימליית גדילית .האנימליה הגדילה בייתר נםצאת מ Yל

השבריס שבבטיט םדרין היבשת .הישלםה מפה םגנטית של האזיר .השייאה של םפה זי  Yס הםפה
הםגנטית שםיל חיפי ישראל םצבי Yה  yל קייס אזיר ,באגו הםזרחי של היס התיכיו ,בי ישנו

םטפר אנימליית םגנטיית םבידדית שכיינן צפיו-צפיו םזרח .חישבי םטפר מידליס של קריס
כדיר-האר Yבםקיםית אלה ב Yזרת האניםליית הםגנטיית .תיצאית אלי םשיית לנתיניס דיםיס
םשילי יבשת בםקימית אחריס ב Yילס.
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הבמנה יההתפחתית של מפת אילת
בצי בן-אברהם

החיג לגיארפיסיקה ילםדעים פלנטריים ,איניברסיטת תל-אביב,
יחקר יםים יאגםים לישראל
םפרץ אילת נםצא בחלקי הדריםי של בקע ים הםלח .בקע זה נחשב לגביל פלטית םסיג טרנספררם
שלאירכי ישנם גם תניעת פתיחה םסיייםת שבי הטרנספירם םחבר את ים-סיף שבי ניצר קרים יםי
חדש לאזיר הרי הטאיריס יהזגריס שבי םתרחשת התנגשית יבשית .עיםק הםפרץ ,שםגיע עד  1850םן,

םאפשר ללםיד בפרטים את תהליר הייצרית בקעית יבשתיים בעזרת טכניקית של גיאיפיסיקה יםית.
הבתיםטריה כשלעצםה םראה את תפיצת השברים באזיר .תהליר השבירה של הפלטפירםה הערבית-
אפריקאית הרא םסרבר .בםהלכי ניצר םפרץ אילת שםבנהי םרשפע םהתניעית הטקטיניית שקרי באזיר
יבעיקר םפעילית שברים.

םחקרים גיאיפיסיים רגיארליגיים שנעשר לאחרינה בםפרץ אילת כיללים םיפיי בתיםטרי ,תםינית
קרקעית ,פריפילים סייסםיים ,רפרקציה סייסםית ,םדידית גרביםטריית ,םדידית םגנטיית,
םדידרת שפיעת החרם םן הקרקעית ידגיםת הקרקעית בעזרת קירים .םחקרים אלה העשירי בםידה
ניכרת את היד~ על הםבנה הרדיד יהעםיק של הםפרץ .בחלקי הרדרד םירכב הםפרץ םשלישה אגנים

שכיינם  •N20 -2S oEשינייים בצירת קרקעית האגנים .יצרי כםה בירית הםבידדים זה םזה .האגנים
הם םבני םתיחה שניצרי כתיצאה םפעילית השברים .הנתינים החדשים שהתקבלי םהםפרץ םראים

שהתיאיריית המקיבלית להייצרית מבנים םטיג זה לא םטבירית את םבנה האגנים.

נראה שבין

הצדדים האירכיים של האגנים רק צד אחד מירכב םשבר תזיזה .יאילי השבר השני היא נירםלי
יאילי בין הצדדים הרחביים .לפחית בםקרה אחד .נראה שצד אחד םירכב משבר תזיזה יאילי בצד
השני

אין

כםעט שבירה משמעיתית.

םידלים של םבנה קרים כדיר הארץ שמביטסים על נתינים גרביםטריים םצביעים על כר שהאגנים
רדידים יחסית יםיגבלים לחלקי העליין של הקרים .עיבי המיליי הסדימנטרי היא כ  5-קיים
םתחת לקרקעית הים באגן הצפיני רבדררםי יפחית באגן הםרכזי .האניםלירת םעל םפרץ אילת
ניבערת כנראה םיחידרת ליתיליגיית שינית בתשתית .ריב האנימליית המשםעיתיית םםשיכית םן
היבשה אל הים .אף אחת לא םתםשכת םחיף אחד לםשנהי ,דבר התיםר בנתינים הגיאיליגיים
שמצביעים על תזיזה בין הפלטית של ערב יטיני .השדה הםגנטי םעל השליש הדריםי של הםפרץ
היא חלק ישינה לחליטין םזה של שאר חלקי הםפרץ .ייתכן יהצבע נרבע םכר שקרים כדיר-הארץ
י  fתר דק באזרר אר כתרצאה םתהליכים טקטיניים הםאפיינים אזרר זה .בםפרץ אילת םתרחש
םעבר בין םשטר של התפשטית קרים כדןר-הארץ שםלייה ביצירת קרים יםי חדש יהארפייני לים-
סרף לבין בקיעה שלא םלירה ביצירת קרים יםי חדש רהארפיינית לבקע ים-הםלח שםצפרן.
הפעילית הטקטרנית בםפרץ שםלררה בתהליכים הםשפיעים על הקרים התחתין םתקדםת םדרים לצפין.
כרגע האזיר הפעיל בירתר היא האגן הםרכזי שהרלר ינחתר אל תיך האגן הצפיני הרדיד.
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פלג בזלתי מגיל קרתיקרר תחתרר בבקעת מתנע
מיכאל בייט רעמית שגב
המכרי הגיארלרגי ,יררשלים
במטגרת מיפרי מפררט של בקעת תמנע נמצא מחשרף קטי של בזלת

) 10x8x3

מטרים( בעררץ

כ 1-קיימ מזרחית להר מכררת .צ.נ)  . (14968/91306הבזלתי רצרת גרף דמרי פלג בצבע
שחרר ,החדרר לחרטירת בהיררת של פרט מכררת )גג תצררת מתנ(ע ,טמרר לחרלרת האדרמים
של בטיט תצררת שחררת.
הבזלת טריה ,מררכבת מארליביי ,ארגיט רפלגירקלז רנמצא בה קטנרליט של גברר רמילרי

הארליביי מרחלף במינרלים צהרבים ריררקים )טרפנטיי רכלרריט(

חללים על ידי דרלרמיט.

בארגיטים שכיחרת תרפערת האיזרר ההקפירת רמבני
רמכינרלים חרמים לאררר טדקים.
 , Hourgl assהפלגירקלז אנדזיר-לברדרריט רהטכטטררה פררפיריטית.

האנליזה הכימית מלמדת כי הבזלת הינה בזלת אלקלינית מתחרמי המערר הנתרני.

-

P20S
MnO

CaO

42.07%

-

9.17%

MgO

12.10%

A1 20 3 -

CO 2

1.33%
3.10%

K20
Na 20

0.77%
0.48%

-

4.30%

-

6.0%

L.O.I -

11.25%

-

-

2.59%
11.38%

Si02
Ti0 2

Fe 20 3 -

Total -100.24%
ההרכב הכימי רהפטררגרפיה מצביעים על דמירי רב לאלקלי ארליביי בזלרת אשר תרארר
ממכתש רמרי

.ד)

ברני,

(. 1980

הגילים אשר התקבלר הם
גיל הבזלת נקבע ,בשיטת אשלגי-ארגרי על שתי דיגמארת.
 90 ~ 3.7י  107 ~ 3.6-מילירני שנים בהתאמה ,דבר המצביע על גיל של קרתיקרי תחתרי,

אלביאי.

המחשרפים הדררמיים
הפזה המגמטית של הקרתיקיי התחתיי מרכרת מישראל רהארצרת השכנרת.
התגלית של הפלג בבקעת תמנע
בייתר בה~ הרגדרר עד כה בזלית מגיל זה הם במכתש רמרי.
מרחיבה את תפרצתי של הבזלרת הללר דררמה עד לקרבת מפרץ אילת רמרטיפה פרק בפעילרת
המגמטית באזרר.

המיפרי המפררט של בקעת מתנע מברצע מכטגרת פררייקט "צירני דרר" המשיתף למכרי
הגיארלרגי רלמרכז גרעיני נחל שררק .קביערת הגיל ברצער בהדרכתם יבעזרתם של
ג .שטייניץ יכ .דלאל רהאנליזה הכימית ע"י א .גל.
ביבלירגרפיה

חיברר לשם קבלת תראר
ביני., ,צ  . 1980הטלעים הבזליים המזרזיאיים אברץ ישראל.
 158עמרדים.
דרקטרר לפילרטרפיה בארניברטיטה העברית ,ירישלים.
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תמונה . 2מנני מדוק דמויי מעוין נתנאי מתיחה ללא העתקי גזירה.
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תמונה . 1אזימוט של מדרות מדוק שונות ב

24

תחנות.

להלן

נ.צ.

של התחנות:

; 6675/4545 ( 5 ; 6719/4518 ( 4 ; 3420/4285 ( 3 ; 6580/4259 ( 2 ; 6585/4256 ( 1
; 6620/4665 ( 10 ; 6682/4580 ( 9 ; 6670/4565 ( 8 ; 6672/4568 ( 7 ; 6680/4561 ( 6
; 6735/4600 ( 15 ; 6672/4749 ( 14 ; 6681/4605 ( 13 ; 6680/4615 ( 12 ; 6655/4645 ( 11
; 6842/5089 ( 20 ; 6756/7472 ( 19 ; 6840/5092 ( 18 ; 6752/4711 ( 17 ; 6760/4709 ( 16
. 6705/4607 ( 24 ; 6700/4720 ( 23 ; 6705/4720 ( 22 ; 6895/5205 ( 21

17
סרוק בטלעי האאוקי
דב

הנגב

התחתוו בצפוו

בהט

המחלקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה אוניברטיטת בו-גוריוו בנגב
דו"ח ראשוני זה מתיחט למדידות טדוק בטלעי האאוקו בישראל ,ועוטק בטדרות טדקים )שלא עברו
העתקים( באאוקו התחתוו )תצורת מור( בנגב הצפוני .תמונה  1הוא טכום כווני טדקים מ 24-
תחנות שרובו בצפוי הנגב )על יטוד  780מדידות( .כל מרובע בהיסטוגרמת תחנות זו מיצג כוון
ממוצע בתחנה מטוימת לגבי סדרת סדקים הנבדלת מטדרות אחרות לפי קריטריונים טטטיטטיים,
שכבתיים ,ליטולוגיים ,וכך קריטריונים של טדוק.טדרות מסוימות מראות העדפות הופעה לפי עובי
השכבה ו/או סוג הסלע )מובחנים סדקים שונים בסלע גיר צורני דק שכבה מאלה המופיעים בסלע
קרטוני בשכבות עבות( .גם מימדי סדוק ,מגעי סדקים ,מינרליזציה על פני שטח הסדקים ואפיוך
מורפולוגית פני הטדק מאפשרים יתר בהירות בקלסיפיקצית סדרות הסדקים.
התוצאו~ שהתקבלו עד כה מצביעות על חוקיות מסוימת:

•1

ישנך  2קבוצות טדוק גדולות ,קבוצת סדוק אחת היא בכווך כללי צפוו-מערבי והיא נצבת
בקרוב לציר הקמוט בנגב הצפוני )טדקים חוצי קמוט( .קבוצת סדוק שניה היא בכווך כללי
צפו ו-מזרחי במקביל לציר הקמוט )טדקים מקבילי קמוט( .אכך ,מסתמו קשר גנטי ביו כווני
הסדקים והקמוט האזורי,
~. 328
המקסימלי )

והסדקים חוצי הקמוט מצינים את הכוון

של

ציר הלחיצה המאוזן

(.

.2

.3

מחקרים קודמים של מעוות קדום )מבוססים על סטילוליטים טקטוניים,סליקנסייד ,ופרמטרים
אחרים( באזורים הכוללים את הנגב הצפוני הראו לעומת זאת ש cדהמאוזך היה בכווו כללי ביך
מערב למערב-צפון-מערב בסלעי הקרטיקוך המאוחר עד לאאוקך מוקדם )וגם מיוקך( ,ראה
 . Letouzey and Tre' ~olie'res(1980) ;Eyal and Rechesכלומר ,כווני לחיצה
) ( 1983
ומתיחה המופקים על בסיס מדידות של מעוות-קדום וכווני סדקים אינם מתאימים ,הם קרוב
לודאי מיצגים תנאי מאמצים שונים.
בהתאם לקריטריונים שהוזכרו לעיל מסתמנת חלוקת הסדקים חוצי הקמוט ל  3-סדרות:

 , 328 , 309ו . 344-

בתחנות

 18 , 1ו 24-

לא נתו להבחיו

בין

הסדרות

 309ו . 328-

מתאים לכווך הלחיצה צפוו-צפוך-מערב שיוחס ע"י ) ( 1983
המלח ולאזור מעבר ממערב לו ,אבל לא לאזור הקמוט שנבדק בעבודה הנוכחית.
סדקים מקבילי קמוט היא  , 061יתכן ששתי טדרות פחות חשובות הן  040ו . 079 -
לפחות חלק מהסדקים חוצי הקמוט )  ( 328נטדקו באאוקו )יתכו שבאאוקן התחתון( .סדקים אלה
כנראה נוצרו כתוצאה מלחץ מי-נקבים בעת שהקרטון עדין לא התמצק .רעיון הסדוק המוקדם
Eyal and Reches

.4

הכוון

344

מבוטט על התצפית שהסדקים העתקו ע"י שבר קטן שמכיל תרכיזי

לאזור בקע ים
םדרה חשובה של

צור בלתי מרוסקים.

מוסבר שצור

זה התמצק בתור השבר באאוקן ) .( Bengamini, 1979גם לטדקים שנוצרו לאחר גבוש הצור ישנה
נפיצות

.5

.6

די

גבוהה.

טמני נוצה המצינים מתיחה צפון מזרחית מצויים בשפע על משורי טדוק חוצי קמוט .הם מופיעים
גם על סדקים מקבילי קמוט ,וזה מעיד על תנאי מתיחה צפון-מערביים .ארועי מתיחה בכווני
צפון-מזרח וצפון-מערב היו תופעות חוזרות ונשנות )סדקים מקבילי קמוט גדולים ומרשימים

המאוחרים לאאוקן התחתון מופיעים באזור עין-מור(.
בתחנות שונות נתן לראות טדרות טדוק בצרופים שונים ,אפילו כאשר מדובר במחשופים טמוכים.
עדויות לכר נתן לראות חלקית בתמונה  . 1מזה נובע שבעוד שכווני הסדרות נקבעים ע'יי מאמצים

אזוריים ,תנאים מקומיים )מבניים ,פציאליים או אחרים( משפיעים על הופעות מקומיות של

טדרות

.7

הטדקים.

מבני טדוק דמויי מעוין מופיעים לרב בטדרות הטדקים .מבנים אלה נוצרו ע"י אינטראקציות

ביך הסדקים בתנאי מחיחה ,ואינם קשורים כלל בהעתקי גזירה .תמונה 2
טדקים מעוינים טמוכים )טרגל של  1מטר מופיע כקנה מדה(.

מראה דוגמא של מבני

16

אוכלוט  7ת הצורנ  7ות

) (Diatams

בגז  Sב מבם מלוחכם בטבגב--

ההשלכות ה  Sל  7אואקולוג  7ות לגב  7נוכחותן גתצורת הלשון

אל  7ן ארליך
הג  7אולוגב ,ירושלוס

המככן

נרכחרת הצררנורת בטד  2מנט  7ט צעכרכ~ משמשת לע  2ת  7ט כל  2לפתררן בענרת פל  7אראקולרגנרת על
תפרצתן הנרכחות בגרפו מכט שרנוט .בערד שמרבות המחקרוט על הקברצה כח  2ה נערכר על
טמן
צררנ  7רת באזררוט  7מ  72ט ,מ  7ט ברקווט רמ  2ט מתרקוט ,מעט מאד ודרע על התנהגרתן
מלרחוט רעל-מלרחוט.

בגרפו מוט

להרחבת ה  7דע נחקרר בשנוט האחררנרת מטפר  7מרת רברוכות בט  2נו )ומת
ו ~~ 97

.(Cohenבאגן

ברדרול ,אגט השמש ~ 978 -ו Ehrlich, 1975
במל  7חות של עד  •150%0רמת מל  7חות כזאת נחשבה עד לאחררנה כגברהה בורתר בה מטרגלרת

השמש נמצאר צררנורת חורת

הצררנורת להתקווט דש  7משה בט  7ט להצעה שהצירנ  7ית בשכברת מטר  7ומדת של חראר הלשרן שקער

בתנאו מוט מלרח  2ט שלא עברר מעבר לרמה זאת ) • (Begin et. al ~, 974
עתה נמצאר ע"ו המחברת בטבחאת גבוש )בה נעה המל  2חרת בכן  (, 50-330%0צדרנורת חודת
במל  2חות של עד  • 200%0במל  2חי  7דת גברהרת כאלד ,ארכלרטות הצררנורת מררכבת ממטפר קטן
בלבד של מונוט ,רב ררבט

euryhaline

דהודדעוט ממקדמות אחר  7ט בערלט

גט מון

אחד

lembifozmis

)מ  7נכט המצרוכט ברמת מלוחרת נמרכה ורתר בטבחא,

גט באזרר  7ט ברקו  7ט(.כאן

Nitzscbia

המקרט

לצווז

שוחד אתט,

מצרו

אשר לא כותר ,מוגבל למלוחרורת הגבדהרת בלבד

)  (. 150-200%0כחו  -מוז זה מוכר עד כה רק בטבחאת גבוש ,רכמאובז-המוז ודוע בשכברת
מטרוומרת של תצורת

) ~ 974
מענוז

חרראר הלשדן

ומאפנכן

את האזור האקרטטרטוגרפו

mi s zoneמ N. lembifo

• (Begin et ~ al ,
במווחד הדמוון

מות של חואר הלשון.
 2ט בדרך תת-קרקע  7ת(
המשך מחקרכט מפורטכט

המפתוע בון

אוכלוטות טבחאת גבכש לבוז

המאטפוט שנמצאו בשכבות מטוו-

זאת לארר העובדה שק  27ט הבדל במקור המוט של טבחאת גבוש )חלחול מו
לב  7ז

מקור מו

אגט הל  7טאן.

בנושאכט אלכ עשרכ

בעת  2ד לעזרר בפתררז

בע  2רת פל  2אראקרלרג  2רת דרמות.
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14
םקר טקטוני

-

םדימנטולוגי תת-מימי של איזור
השיליים הרדידים נמפרץ אילת

יינתי ארז ,זאנ רכם יצני גרפינקל
מענדה ימית אילת ,יהמחלקה לגיאיליגיה ,האינינרםיטה הענרית.

מחקר תת-מימי נעזרת הציללת הננםית "  " GEOיעזרת םפינת המחקר "ארנינה" כלל
םקרים נאיזירי אופירה ואילת .נאיזור אופירה נערו םקר נו ארנעה ימים שכלל
צלילה עד לעימק

210

מן

יחתכי עימק נאיזררי הצלילה.

)ראם אום םיד ,שארם א

שיר( נאיזיר אילת ניצע םקר נו ארנעה ימים למפיי נתימטרי מפירט של כל החי q
הישראלי עד לעימק של כ  300-מן .כמו כו נערכה םדרת צלילית עד לעומק  200מן
לאירו נקודות מםרימית
הללו :

נחר . q

נתאר נקצרה מםפר תצפיית ראשיניות מהםקרים

מדרגית חר  qקדומית :נשני איזררי המחקר נמצאו כמה מדרגרת שקועות ונדרו כלל
בלתי רציפית .ניתו לעקינ אחרי מדרגה מםוימת נצלילה ינחתכי עומק למרחק
אופקי של כמה מאות מטרים בלבד .מדרגות נמצאו תכיפות בעומקים הבאים:
)מדרגה  Aנצייר  125-140 ( 1מן )מדרגה  Bבציור  ( 1רמדרגה

220-250

75-90

מן

מן

)מדרגה  Cבצייר  (. 1בצלילות לשתי המדרגית העלירנית באיזור אופירה יבאילת
נמצאו םלעים מכוםים בקרומים בייגניים קשים .במדרגה  Bנמצאו םימני התחתרות
של קניונים )על או תת מימיים?( .יתכו כי מדרגה  Bמייצגת את המפלם הנמור
של מי מפרץ אילת בשיא תקיפת הקרח האחרונה) ,לפני  18,000שנה( ראילו מדרגה
 Aמירחםת למפלם היציב יחםית שקדם לתקופת הקרח האחרונה .בצלילות באיזור
אילת נראית מדרגה  Bכמצוק אנכי בולט נגובה של  3-5מטרים ונו כוכים ומערות
קטנית .מתחת למצוק שהיריה כנראה את השונית העיקרית הרדודה,

נמצא מדרוו

חילי ימתחתיי כפתירי רי  qמאובנים עד לעימק של כ  150-מן .מבנה זה דרמה מאד
לחתר הרצנטי באיזור שמירת האלמוגים או ראם בירקה .המדרגה התחתונה אינה
ברירה מםפיק יגם לא ניכל לבדקה ישירית בגלל מגבלת הערמק של הצוללת )  210מן(.
שברים :באיזור אילת נתגלי בחתכי העומק כמה קטעים החשידים כמצוקי שנירה או
איזירי שבר )םימני  Fנצייר  (. 1קטעים אלו מצוינים על ידי תלילות מיוחדת,
גידיל נשפוע ,או אםימטריות .הנושא עדייו בבדיקה .נאיזור אופירה לא נמצאי

שברים גדולים אלא רק מםפר םדקים נשתי מערכרת םדרק ,שפערר מרווחים ניכרים
בשוניית השקועות.

עררצים תת-מימיים :חתורים לתרר המדרגרת הקדומות נמצאו נאופירה .מיקומם של
העריצים נאיזרר אופירה היני בהמשר ישיר של המפרצים )מרםאות( שבאיזיר.
נאיזור נמל אילת והחו  qהצפוני של המפרץ )צירר  ( 2נמצאו ערוצים חתורים

לתיר המשקעים הרכים שהרנאי בעיקר על ידי נחל הערנה.

13
תרפערת קרכטקט-מטמררפירת במתכש רמרי*

א .איתמר ,א .זילברפרב ,ג .בר
האגף למחצבים רמקרררת אנרגיה ,המכרי הגיארלרגי ,יררשלים

במכתש רמרן נחשפים סלעים איכטררזיביים רבים רבהם :אסכסיטים ,אלקלי-סייניטים,
קרררץ-סייניטים ,אנדזיטים רערד

זק,

; 1968

גרפרנקל רכץ,

, 1976

)מזרר,

; 1955

ריסבררד,

ריסבררד רברגרש,

; 1979

; 1962
ברני,

בי

תרר,

; 1963

(. 1980

באזררי המגע בין הגרפים המגמתיים לזםימנטים ארתם הם חרדרים נתגלר תרפערת
קרנטקט-מטמררפירת המרפיערת בכל הסלעים שבמגע ,בצררה הארפיינית לכל סלע:
בסלעים המגמתיים

פלדספר(

-

יש אלטרציה חזקה המתבטאת בהתפרקרת של פנרקריטסים )בעיקר

רקרברניטיזציה של חלק מהמטריכס.

באבני גיר

-

יש רקריסטליזציה של קלציט רדרלרמיט לעיתים במבנה מטמררפי ארפייני

של  , Tripple pointsלעיתים רקריסטליזציה מרחלטת רהרצררת מסה גרנרבלסטית של
גבישים קרברנטיים יחד עם קרררץ ,בנרסף יש קירציטיזציה חזקה של מארבנים .הסלעים
נמצאים בכל דרגרת המעבר מאבני גיר מעט מטמררפירת רעד לסקארן.
רקריסטליזציה חזקה של גבישי הקררץר המתבטאת בהררצרות
באבני חרל -
כן יש קרברני'טיזציה
הבתארכרת הגבישים ,בהחשכה גלית רב"הלחמה" שלהם אחד לשני .
חזקה של הצמכט.
בחרסירת  -רקריטסליזציה של כל המינרלים.
בגבס  -זרהתה ההשפעה הקטנה בירתר רהיא מתבטאת ברקריסטליזציה של גבישי הגבס

, Tripple points

הנרקב למגע.

עד עתה זיהה

מינרל מטמררפי אחד

ברדאז h

. Grossular - Ca3A12Si3012

אבבני הגיר החדרררת ע"י האינטררזירת  -החל מי המגע רעד ל 10-
איפייכי לקרנטקט

-

הרא מרפיע

מ' ממנר.

מינרל זה

מטמררפרז'ה של סלעים קרבונטיים בטמ' בינרכירת רהרא מרפיע בד"כ

ב Dקארן.

התרפערת הקונטקט-מטמררפירת מלררת בהתשערית אנרמלית )פי  10רמעלה מי הרק(ע של
יסרדרת קררט מתכתיים מכר:

Mo ,CU ,Zn ,Pb

רערד ,אם במגע ממש אב בקרבתר

-

רזאת

ככל השטח I .תרפעה זי צפייה במגעים מטמררפיים של
בעיקר בסלעים הקרבונטיים
אינטריזיית חמרצרת ראלקליניות עם גיר בגלל ~הביל הכימי הגדרל ביניהם .קינטרטס
זה גררם לאלטרציה חזקה רלהתערעררת שררי המשקל הכימי יהמינרליגי ,החזרת שירי
משקל זה מתבצעת ע"י הווצררת של מינרלים מטמירפיים והצטברות של יסרדרת קירט

מתכתיים .הצטבררת כזר של מתכרת באזירי המגע בין אבני גיר לאינטריזיית אנוי
עשריה לימז על אפשררת קירמר של בצר מתכתי בסביברת המגע אם על פבי הקרקע רבעיקר
תרפערת כאלר של הררצרית מרבצים מתכתיים באזררי קרנטקט

מתחתיה.

-

מטמררפרזה

ידרעית ממקרמרת רבים בערלם.

בהמשן יישעה נסירן לשחזר את הטמפרטררה של התהליכים המטמררפיים בכל סרגי המגע

השרבים

-

על סמן מאספים מיברלרגיים אינדיקטיביים.

מתרן כררנה להעריך

את הטמפרטררה

של האינטררזירת השרנרת בזמן חדירתן רכן ייעשה נסירי לאתר בצרים מתכתיים על סמן

הקריטריוי

הקונטקט

-

מטמורפי.

*עברדה זר נעשתה כמסגרת הפררייקט לחיפרשי אורניים בישראל ,פררייקט משותף למחלקה

למחקר רישרמי שדה ,המרכז למחקר גרעיני נחל שררק רהמכרו הגיארלרגי ,יררשלים.
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עמרכת הקניי

-

רייקים סרכי-אנרזיסיים פליאיזיאיים באזיר רהב
אריה איתמר

האגף למחצבים ומקורות אנרגיה ,המכון הגיאולוגי,

בואדי אום שוכי באזור דהב זוהה דייק טרכי-אנדזיטי )איתמר,

ירושלים

(1975

ובו אלמנטים

בעברדה מפורטת יותר נתברר שזוהי מערכת שלמה הנפוצה בעיקר באזור
מטסומטיים.
ואדי קניי ליד דהב והיא חודרת את כל יחירות הסלע הפרקמבריות המופיעות אנזור,

כולל דייקים דולוריטיים ופורפיריים הנחשבים לצעירים ביותר בפרקמבריום של סיני

)בן תור ואייל ; 1972 ,פזרו ; 1973 ,שפרנק(. 1978 ,

המערכת זוהתה באזור שגודלו  150קמ"ר והיא מורכבת מדייקים חומים-אדומים ארוכים
כיוון המערכת באופן כללי הוא  N200Wאך
)עד  10ק"מ( שררחבם משתנה מ  5-ל '. 15-מ
לעיתים משתנה הכיררן בגלל שבירה ,הסטה והתפצלריות של הדייק הראשי לסעיפי משנה
הירצרים מבנה של שרשנה.

בדייקים אלה זוהתה אלטרציה חזקה שגרמה בין היתר להעשרה משמעותית בברזל
המינרלוגיה של הסלע היא:
טיטניום ,ניוביום וצירקוניום ) (. 1%-0.1%
אנדזין

) - (An3S-An4S

"sמהסלע(.מיקררקלין
אררדסרניט

-

שעבר אלטרציה חזקה התעשר בברזל רחלקו הפך לסריציט

עבר סריציטיזציה חזקה )  10%מכלל הסלע(.
אמפיברל אלקליני המתבלה בשרליר לבירטיט רכלרריט

) 10%

)כ (, 10%-
) 70%

מכלל הסלע(.

מינרלים נרספים המרפיעים בדייקים הם :קרררץ ,קלציט ,פלרארריט ,צירקרן ,בררקיט
)  (, Ti02אילמנררוטיל }  {Fe(Nb ,Ta)2Ti02ראארקסניט } ,Th) (Nb ,Ta ,Ti ) 203

,u

({ Y,Ce ,La

לסלע טכסטררה טרכיטית
מבחינה מינרלוגית ופטרוגרפית ניתן להגדיר את הסלע כאלקליני.
המתבטאת במבנה זרימה רבארריינטציה מרעדפת של מרבית הגבישים רבמיוחד האנדזין.

בדיקות גיל פרלימינריות שנעשו בשיטת  K-Arשל גבישי המיקררק?ין מן הסלע נתנו תוצארת
תרצאה זר הנרתנת למערכת הקניי גיל קרברן  -גם
ראשרניות של  342 ~ 20מילירן שנה.
אם היא ראשרנית היא מחזקת את עדרירת השדה המרארת חדירה של המערכת לכל סרגי

הסלעים הפרקמבריים.

כך שניתן בשלב זה להגדיר את מערכת הקניי

כאינטרוזי a

פליארזואית.
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מקור אפשרי למיברליזציה של מתכות בבגב

ש.

אילני , 1

י.

קרונפלד , 2

ע.

פלכטר 2

 Jהמכוו הגיאולוגי ,ירושלים
 2המחלקה לגיאו  rיטיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברטיטת תל אביב

ריכוזים אנומליים של מתכות במצאו בעורקי מינרליזציה ברזלית במקומות שובים בישראל.
עורקי המיברליזציה הברזלית מצויים לאורו אלמנטים טטרוקטורליים ,שברים ופלכטורות
אלמבטים אלה הם למעשה אזורי חולשה טטרוקטורליים ,כפי הבראה קשורים עם
אטימטריות.

בקע ים המלח וניתו להביח כי הם משמשים מעבר לתנועה של תמיטות נושאות מיברליזציה.
מקרר התמיטרת יכרל להיות מים המגיעים מפני השטח ונושאים בחובם את המתכות ,או תמיטות

הנושא המוצג כאו מבליט את האפשררת השביה כגורם
הידרותרמלירת)?( המגיעות מהעומק.
בבדקו מטחנים רגלעינים מקדוחי נפט עמוקים בבגב
אפשרי למיברליזציה מתכחית בנגב.
המצריים בטמור לתרפערת פני טטח של עררקים ברזליים המכילים ריכוזים אנרמליים של אבץ,
בקדרח זוהר  6-בערמק
מןליבדן ארטן ,ונדיום ,ניקל ועוד.
נמצאה מינרליזציה טרלפידית של ברזל ,נחושת ואבץ.
בינונית

1,500

מן

בגגה של איבטרוזיה

האטןציאציה הגנטית בין מינרליזציה של עורקי ברזל בפני השטח' ,האלמנטים הטטרוקטורליים,
האינטרןזיה הקריטטלינית והמיברליזציה הטןלפידית בעומק מקנה חשיבות לפרוטפקציה
של מתכות כ  (base metalsבנגב לאורו האלמבטים הטקטוניים.

הזגבודה נעשתה במסגרה "הפרוי יקט לחיתושי (~ורני ום" הכזבוצע במשותף על ירי המרכז למחקר
גרעיני

נחל טורק רהמכון הגיאולוגי.
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הגיאינימיה של .tIיפעית המינרליזציה הרדייאקטיביית בבעקת מתנע

עיזי יילקן

אננר אילין ,מיכאל נייט
המכין הגיאיליגי ,ירישלים

מרכז למחקר גרעיני נחל שורק

פריספקציה לאירניים בבקעת תמנע ,דרים ישראל ,בוצעה על ידי "הפרוייקט לחיפושי אירניום"
מכשיתף על ידי המרכז למחקר גרעי  iי ,נחל שורק יהמכון הגיאיליגי.
הסקר הראשיני ביצע ע"י איתיר אנימליית של קרינת גמה טבעית.

אלה נמצאי מסלעי התשתית

המגמטית הפריקמברית לכל אירך החתך הסדימנטרי עד לקרטיקין תחתון.

במדגמים שנאספו

מינרליזציית האורניום
נמדדי  19יסידית ב  575-דיגמאית סלע יביצעה אנליזה סטטיסטית.
המשמעיתיות בייתר נמצאי בפרטים נחושתן ימכרית של תצירת תמנע ,בעדשות פיספטיית
אנימליית של אירניום עם תכולה של כמה עשיריןת אחיז נמצאו בעדשית בעובי
ובבצרי מנגן.

0.5

מ'

עד

3.0

מן

ובאורך של מטר עד

מכרית יבבירות הכריה הפתוחים

50

, G ,F ,D

'.מ

האזירים העשירים ביותר נמצאי סביב הר

י N-של מכרית הנחישת בתמנע.

מטרת המחקר לא היתה איתיר ריכוזים כלכליים בלבד ,אלא ללמיד את התכונית יהתפיצה של
זאח על מנת להבין את דרך היןוצרותן יכדי ליצור כלי
תיפעות המינרליזציה בבקעת תמנע.
להמשך הפרןספקציה וההערכה הכלכלית.
היסידית הנילייים העיקריים לאירניים הם פיספט ,מנגן ונחושת  ..יסידןת הקורט העיקריים
אין קשר בין תכןלת ר~ירניןם
אורניים קורלטיבי בעיקר עם מנגן יפיספט.
הם עיפרת יאבץ.
והנחושת ,למרית ששני היסודות מרוכזים באיתם סלעים.

עדשות של קונגלימרט ,גריט יאבן חול
מספר טיפוסי פוספט קשורים במינרליזציה של אירניום:
מליכדים על ידי פליאור-אפטיט אידיומורפי  jעירקים אי מיליי סדקים של אפטיט דק-גביש J
עדשות של פוספט אןאוליטי  jאפטיט מיקריטי במטריקס של סילטים וחרסיןת  jאשכולות של אפטיט
אידי ומורפי איתיגני  jמינרלי פיספט משניים השייכים לקבןצת הפלימבוגןמיט.
בצרי מנגן עם תכולת אירניים גבוהה נמצאו כצמנט ,כנודילית מנגניות ,בעורקים ןבסדקים.
אחדים מן היסודית הנלויים לבצרי המנגן ייצרים מינרלים עצמאיים ,כמי בריים )הולנדיט
יסודרת אחרים כמי אןרגיים ,נחושת ,קובלט ןניקל
ופסילומלן( ןעופרת )קורונדיט(.
ספיחים לשטח הפנים של מינרלי המנגן.
העבודה הנוכחית מרמזת שהסלעים הפוספטיים עשויים היי לשמש כמקיר לאורכיים תביפעות

המינרליזציה.

רבים מערכי האורניום הגבוהים כמצאי בבצרי המנגן הסמוכים לעדשית

פוספטיות.

עד היום לא נמצאו בבקעת תמנע ריכוזי אורניום בעלי משמעות כלכלית .בכל תופעות
המינרליזציה נמצאו רק מינרלים משניים ומחומצנים .באם האורכיום נדד לאזורים מחזרים,
ייתכי

ונוצרי שם גיפי בצר כלכליים.

9

ררייח יעתד הבקירת:

חרינר לאשר כי בדקנר את המאזן חצמ"ב של החברה הגיארלרגית הישראלית
יצמאנר איתר נכרן ימתאים לרשרם בטפרי החברה הגיארלרגית ,במטמכים
השרנים בכלל רבמטמכי הבנקים בפרט.

ב ב ר כ ה

ירטל נחמיאט

-

חבר

,

אללחר ררזנטל

-

חבר.

8
מאזן
חשבונות

הבנםות והוצאות בדולרלם לשנת 1982
מםי 911-01-216321 , 905-01-216321
בבנק ברקלים דיםקונט בע"מ.

הכנטית

======

:

העברה משנת

1981

עו"ש דולרי

2,950.48

העברה משנת

1981

פקדונית

3,914.16

רכישות

2,400,00

רווחים )ריבית בנקאית(

492.53

דולר

 Z~ Z=!Zג~גנ=~~

טהייכ

היצאית

======

מכירות

4,364.00

העברה לשנת
העברה לשנת

1983
1983

עו"ש דולרי

100.48

פקדונות

5,292.69

דולר

 Z~ Z=!Zג~גנ=~~

םה"כ

נכםים אחרים של החברה הגיאולוגית:
קרן

נאמנות ברוש המנוהלת בבנק דיםקונט לישראל בע"מ

7,274.70

ע.נ.

קרך

נאמנות כםפית המנוהלת בבנק ברקלים דיםקונט בעיימ

7,250.00

ע.נ.

חשבון

בבנק הדואר מםי

4-12409-2

375.81

חשבוך עי"ש בבנק דיםקונט לישראל בע"מ מםי

"

"

"

"

"

"

"

000-644633

0.18

316-644633

106.15

ב ב ר

כ ה

,

יועץ דויטש,
גזבר.

ירושלים :אדר תשמ"ג
פברואר

• 1983

שקל

שקל
שקל

7
מאזי הכנםית יהיצאית בשקללם לשנת
חשביי מםי

216321

1982

בבנק ברקללם דלטקינט בע"מ.

הכנםית:

======

, 1981
, 1981

העברה משנת

העברה שמנת

דמי חבר לשנת

לתרה בבנק

10,611.71

מזימנים

39,554.00
2,935.00
89,527.00

1981

תשלימים בגיי כנט אילת
השתתפית חברית צבירלית הקשירית למדעי האדמה

8,070.00
60,890.60

תשלימים בגלי כנם נצרת

18,100,00

דמל חבר לשנת

תמירת מכלרת

1982
4,364 -.

תמירת מכלרת תפ"ם,
החזר מם הכנםה

דילר

76,332.81
70,767.11

פק"מ

177.01

ירלבית קרדלטירלת

םהייכ

היצאית
======

תשלימים למיםד ילצמי עביר עתיי

~~=~~~~~~g~====~z

21,780.00

1981

היצאית חיברת כנם אללת

36,954.85

תשלים לבלה"ט שדה עביר כנט אללת

96,895.00

תשלים לחברת משאלית עביר כנם אללת

37,000.00
6.525.98
2,825.00

היצאית אחרית של כנם אילת
החזר תשלימים לחברים

-

כנם אללת ידמי חבר

הדפטרת,דאר ימלנהלה

23,034.50

קבלת פנים לד"ר א .פרנם

3,374.00

רכלשת קרי

רכלשת תפ"ם,

רכישת

70,000,00
53,168.68
631.87
502.36

פק"מ

דולר

ריבלת חיבה

והוצאות בנקאלות

העברה לשנת

1983

שקל

24,273.00

נאמנית

2,400 -.

שקל

םה"כ

~~=~~~~~=~g~====~z
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הגיארלרגית

החברה

הישראלית

~~ rפ==ג==~~ aפג~גפג==פג~ aג~~=!~~~==פ===~~~!=~!=!~ E

בחברה הגיאולוגית הישראלית מאוגדים למעלה משלש מאות חברים ,רוב רובם  -כמאתיים
וחמישים ,חברים פעילים .מימון החברה מקורו :בדמי החבר השנתיים המכסים את דמי

החתימה לעתון מדעי האדמה וה  bוצאות האדמיניסטרטיביות ,בהשתתפות חברות צבוריות
שפעילותן קשורה למדעי האדמה ,הגיאולוגיה והאנרגיה ומתשלומי החברים לכסוי הוצאות
הכנסים השנתיים.

מאזן החברה לשנת  , 1982מראה על גרעון של כ 54,000 -שקל ,דהיינו סך הכל התקבולים
השנתיים קטן בסכום זה מסה"כ התשלומים ,בגין שנת  . 1982המאזן המובא להלן הינו
בגרעון גדול יותר ,סה"כ ההוצאות גדול ב 25,390.35 -שקל ועוד  1,471.47דולר מסה"כ
ההכנסות .אולם אם נביא בחשבון תשלומים שהוצאו בשנת  1982עבור שנת  1981ולהיפך
יקטן הגרעון .מאחר והמאזן הנוכחי כולל את החלק הארי של הוצאות כנס אילת בסך
 177,375.83שקל ורק חלק קטן מתשלומי החברים לכנס זה בסך  89,527 -.שקל ,כאשר רוב
התשלומים לכנס זה שולמו עוד בשנת  . 1981כמו כן ,כולל המאזן תשלומי דמי חבר לשנת
 1981בסך  2,935 -.שקל והוצאות עבור החתימה על עתון מדעי האדמה לשנת  1981בסך

21,780 -.

שקל.

אולם ,יש לזכור שבגלל חילוקי דעות עם מוסד ויצמן לפרסומים לא הועבר החלק בדמי
החבר השנתיים המיועד לעתון מדעי האדמה ,למוסד זה .תשלומים אלה הועברו רק בשנת
 , 1983עם סיום המו"מ לשביעות קצון שני הצדדים .אי העברת הכסף מגדיל את הגרעון
בעוד כ 80,000 -שקל )משוער(.

r

!~?!=פנ!~ =_2a

~~-ג!~כ~ =~~-
עודף הוצאות בשקלים
עודף הוצאות בדולרים

25,390.71

) $( 1,471.47
התחייבות למוסד ויצמן
דמי חבר לשנת

)משוער(

1981

הכנסות מכנס אילת

סה"כ גרעון מאזני ל-

סה"כ גרעין

לשנת

1982

: 1982

שקל

58,000 -.

שקל

80,000 -.

שקל

2,935 -.

שקל

89,527 -.

שקל

=!~g~=~~~:!~~~~2

53,871.88

שקל

הוצאות כנס אילת
עתון

מדעי

האדמה

1981
החזרים לחברים בגין

1981

סה"כ עודף מאזני

ל-

1982

177,375.83

שקל

21,780 -.
2,825 -.

~~=~g~=~2!:!~~2
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הערית:

•1

בשנת  1982חילק הפרם לד"ר חיים נבימיבי יזאת לפי
הפרם היה  1500שקל יהיא ביתן בזמן האםיפה הכללית

•2

הדי"ח הכםפי נערר לפי מםמכי נבק לאימי בע"מ םבי  qככר ציין ירישלים.

•3
.4

החלטת יעדת הפרם •
של החברה אבילת •.

השנייים בערר הנקיב של ניירית הערר הבשיאה לשנה שעברה ,ניבעים

םכים

מפדיין

חלק מהני ירית .ערכי פדיין ביירית אלי יבן הרייחים היכנםי לחשבינית פת"מ
בדילרים )שיט (qיבפרנקים שילצריים.
יתרית חשבינית הפת"מ בדילרים יבפרבקים שייצריים גדלי ,הידית לרייחים
שהצטברי בהם יבן מפדיין ניירית ערר.

•5

יתרת חשבין עי"ש בשקלים היתה בחיבה בתאריר הגשת הדי"ח .יתרת חיבה זאת
ניבעת בעיקר מהעברה של  35%מהריחים למם הכנםה .םכימים אלי התקבלי בחידש
פבריאר בחזרה לאחר שבנק לאימי קיבל אישיר לפטיר ממם .ההכנםה.

•6

בגלל האפשרית להפקיד מטבע זר ברייחים םבירים

,

לא נעשי השקעית ניםפית

בניירית ערר.
ב ב ר כ ה

,

דב גינזבירג,

יי"ר הקרן.

הריני לאשר כי בדקני את הדי"ח יצמאני איתי מתאים למםמכים שהיצגי

יעדת הביקיית

אליהי ריזנטל

ניםן תשמ"ג ,אפריל • 1983

יים q

נחמיאם

לפניני.

4

החברה

קרי

דרייח

הגלארלרגלת

הרפס
ללרפ

ע"ש

הלשארללת

דייר

רפץ

גרדר זייל

31.12.1982

בהתאם להוראות יעדת הבקורת של החברה הגיאולוגית הישראלית .שבתבו לועד
החברה יליישב ראש הקרי.מיבא להלי מצב הקרי ללום •31.12.1982
א.

השקעית בבירית ערר
שם בליר הערר

7%

אג"ח קרי הלסיד

$ 45.00
$ 00.00
$ 25.00
$ 180.00
$ 115.20
$ 328.50
$ 106.60

9

6%

הילללס

סדרה

13

6%

הילללס

סדרה

6%
6%

הילליס

סדרה

14
15

הילללס

סדרה

24

6%

הילללס

סדרה

25

6%

הילללס

סדרה

27

6%
6%

הילללס

סדרה

28

הילללס

סדרה

29

$ 24.60
$ 49.56

6%

הילללס

סדרה

30

$ 81.90
 1000.00פר"ש
 21.00שקל
 10.00שקל

בסלט קרי

באמבית

איצר לתעשלה

4%
6.5%

74

אן

אג"ח בבק לאימל לחקלאית

טיפס קרי

באמבית

טיפז קרי

באמבית

7%
ב.

ערכי הבקיב

מליה פתיח

64

400.00
1200.00

)הטבה(

80%

אן

הצמדה

430.00

שקל
שקל

שקל

העקשרת מבזימי

•1
•2

עי"ש מסן

25002/21

פ~ימ מסן

401/525002/56

•3

פת"מ

.4

פת"מ

)פקדיי(

)שיטף(

414/52 5002/06
מסן 403/525002/40

-1525.87
$ 2794.85

שקל

$ 692.67
159.68

פר"ש

3

1982
די"ח פג1ללית החברה לשנת
==-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-

באסיפה הופנתית ופל החברה הגיאיליגית ופהתקיימה באילת ב-

•25.1.82

במסגרת הכנס

הופנתי .נבחרר ליעד החברים הבאים:

-

גדעיי ופטייניץ

נופיא

מירה מתירס .חיים בנימיני .ביעז ליז .מופה גרלדברג
כחברי

-

חברי יעד.

יעדת בקירת נבחרי :ייסי נחמיאס .אליהי ריזנטל.

ביופיבה הראופרנה ופל הרעד נבחרי ניופאי התפקידים הבאים:
מירה מתייס

ייעץ דייטופ

ביעז ליז

-

מזכירה.

גזבר.

מרכז פעילית

-

דב גינזבררג

-

•

ניהיל קרי ע"ופ פרץ גרדר זוזל.

חברי רעד ניספים הם :יחזקאל

דריקמי כסגי נופיא( יעקב קילטיי .פרנסיס הירופ.

ארליר אליי כצירפה על ידי היעד(.
בחדופ ייני

הימלם

•

1982

נערר טכס אזכרה לת .דיקר זוזל ימ .ופרגא זוזל ופנפלי במלחמת ופופת

בעממד האזכרה חילק פרס לתלמיד מצטייי בגיאיליגיה מטעם ארגיי מסיימי

האיניברסיטה .למר עידד נביי .דוזר ב .בגיי הרצה על הניופא :וזופיקיללם גיאיליגיים
במיקים תחנית כח גרעיניית ביופראל".

ב-

5.12.82

קיימה החברה הגיאיליגית .יחד עם המחלקה לגיאיליגלה ופל האיניברסיטה

העברית .טכס חגיגל ביריופלים במלאת 90

ופנה לחבר החברה ד"ר אברהם פרנס.

במופר הופנה ניהל רניד החברה .בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מופא ימתי עם מרסד ייצמי
לפרטימים.על מנת לנטית ילהגדיר את הקופר ופביי החברה לביי עתיי מדעי האדמה.

פרס החברה הגיאיליגית עוזופ רפאל פריינד זוזל ייענק הופנה לדוזר אברהם פרנט על חבירי

"הבירסטרטיגרפיה ופל תצררת מחמל כבאזורסייי תיכיי יעלירי( במכתופ רמיי .נגב יופראלוז
הפרס ע"ופ פרץ גרדר זוזל ייענק לדוזר מרים בילסקי על חבררה "ופלבים בהתפתחית המסיב
הערבי-נרבי בדרים סיניוז.

גדי
כ"ג אי יד תשי"א

עדן

-

ז"ל
י"ט תמוז תשמ"ב

a

!~!~-נ~נ =-כ =!~~=-lננ~=!נ~=~~-
שמינה עשר לים בלחם גדי על חייי לאחר שנכייה קשית בעת שעלה עם חבריי על מיקש
בגזרה המזרחית בלבביי במלחמת שלים הגליל .ב-

גדי בילד ב-

, 29.5.51

10.7.82

בפטר.

בחדרה להיריי חטיה ייצחק יאח צעיר לעידד .ילדיתי חלפה

במקימית שיבים בארץ .גדי התבגר בבאר-שבע תיך פעילית במרצת בתביעת הציפים יטיי-
לים רבים ברחבי הארץ .אלה הביאיהי לאהבת הטבע ילשאיפה להביי את מבבה הביף

ימרכיביי .מכאי קצרה הדרך לנישא הגלאיליגיה .ב-
בביהווט המקיף גו

, 1969

טיים גדי את לימידיי

בבאר-שבע .את שריתי הצבאל טלים כקציי מצטייי

בטיירת שרייי

\

יביחידה דימה אף שירת במיליאלם.
לאחר שריתי

אמריקה ילאחר שחזר מטייל הרפתקבי זה בשא

הצבאי יצא לטייל בדרים

לאשה את יעל יהחל בלמידי הגיאיליגיה באיביברטיטה העברית בירישלים .לאחר שבת
לימידים אחת גבר עליי יצר ההרפתקנית יהיא יצא שיב לטייל ,הפעם להידי יבפאל עם
יעל .לאחר שיבי חזר

אל טפטל הלימידים ,נילדה בתי יערה ,יהיא טיים את למידיי

לתיאר ראשיי בהצטיינית.
כבר בלמידיי לתיאר ביגר התבלט גרי כאיש שדה בעל הבבה יכישר בתיח מעילים .במטגרת

עבירת המיטמך ,באה לירי בטיי
רלי_

נטייתי למרעים המדיייקים יהיא החל בנתיח טטריקטי-

של מיביקליבת חצרה .בהמשך העבירה הגדיר קייי איפי גאימטרילם משיתפים למיבי-

קליבית רבית ,ביתח איתם יהגיע למטקנית מקיריית לגבי התפתחית המבנים המיניקליבלים
בררים הארץ .עבידה זי התבטטה על הכריתי העמיקה עם תיפעית השרה יביתיחי היטירי
בביטייים הגיאימירפיליגיים

יהמפירט .מםקנית אלה היביליהי להתעלינית

של תהליכים

טקטיניים ,ילנטיינית שחזיר של משטחי גדיע עתיקים .כיייי מחקר זה התכייי -גדי לפתח
במטגרת למידיי לתיאר השלישי אך ככך לא זכה.

בביטף לעטיקי המדעי במקציע הגיאיליגיה התבלט גדי יבידע כמדריך מעילה ליריעת
הארץ שאהב להקבית את

מקציע הגיאיליגיה לחיבבים.

את אהבת הארץ הבחיל לרבים במטגרת החברה להגנת הטבע ,האיביברםיטה הפתיחה יהשתלמי-
יית שיבית שקיים.

למרית עטיקיי המריבים מצא גרי זמי גם לתחביביי

-

צילים ,רכיבה על איפנים יבנייה,

יכי לחיי חברה בהם היה פעיל במייחד.
~ם מיתי בפרדבי מחבר יקר בי בתקיימי שליב בדיר של אבטלקטיאל מעמיק יאיש חברה אהיב.
ל

ח

ל

זכי י

ביי ר.

ארלאל הללמי.
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