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LOWER CRUST AL SEISMICITY IN ISRAEL AND JORDAN ALONG
THE DEAD SEA TRANSFORM
Aldersons, F.,l Ben-Avraham, Z.l, Hofstetter, A.2, Kissling, E. 3 Al-Yazjeen, T.4
1. Department ofGeophysics, Tel-Aviv University.
2. Geophysical Institute of Israel, Lod.
3. Institute of Geophysics, ETH-Hoenggerberg, Zurich, Switzerland.
4. National Resources Authority, Amman,jordan.

Extensive tests performed on local earthquake data clearly suggest lower crustal seismicity
under the Dead Sea basin. These results are very well supported by one-dimensional
rheological modelling using available heat flow measurements (Ben-Avraham et al., 1978).

In addition to seismological tests a1ready presented at IGS-2000, another study has been
conducted. In a rather unusual approach, three 1-D models were used together to
compute hypocenters in the Dead Sea basin with program Simulps. These three models
are necessary in order to take into account the deep crustal differences between the Dead
Sea basin, Israel outside the Dead Sea, and ]ordan outside the Dead Sea. The study quite
confirms our previous results. Not only are there deep crustal earthquakes undemeath the
Dead Sea basin, the depth of welllocatable events is also very stable.
Finally, a crustal profile of focal depths along the Dead Sea Transform between Eilat and
Northem Israel is presented. Several focal mechanisms of lower crustal earthquakes under
the Dead Sea basin have been computed and are commented.
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THE SHARON ESCARPMENT: NA TURAL VERSUS MAN-CAUSED
PROCESSES
Alrnagor, G., Perath, 1.
Geological Survey of Israel. 30 Malchei Yisrael St. 95501 jerusalem

The 45-km Sharon escarpment between Giv'at Olga and Tel Aviv is a wave-cut backshore
declivity, sitting on the dividing line between the submerged Holocene coastal plain in the
west and its inland belt to the east. Both zones consist of shore-parallel eolianite (kurkarכ
ridges and their intervening troughs. The escarpment terminates the shore-adjacent inland
ridge parallel to its crest. It is up to 40 m high and has 75-90 degree slopes, cutting layers
of crossbedded kurkar and calcarenite interbedded with up to 4layers of paleosol .
Under the present-day wave climate, the escarpment as a whole moves evenly landward
by episodic rocksliding (and subsequent clearing of the talus כat an average rate of 15-25
cm/y. Rockfalls are up to 2 m thick and several m wide. Sliding of the entire cliff height is
extremely rare. Probability of rocksliding exists only along the 33 );; סof the escarpment's
length that is talus-free and wave-notched at the bottom. Shortest recurrence time was
found to be 5 years .
Because it is increasingly becoming a part of the peri-urban environment, the
escarpment's morphology and dynamics must be integrated in land-use programs. Cliff
retreat can be, and in some places is, arrested by building wave-proof cliff-foot
revetments (cliff-front wave obstacles are ineffectiveכ, or alternatively by terracing or
grading, which however aggravates erosional damage due to the increase of catchment
area.
In spite of appearance, erosion is a minor degradation process compared to rocksliding,
but it can increase dramatically and destructively as a result of increased surface runoff,
caused by back-of-cliff sand stripping, and by earthworks or roads which channel runoff
toward the cliff.
Obstruction of natural longshore sand supply causes temporary narrowing of the clifffront beach and increases wave attack, which temporarily accelerates cliff retreat. The
escarpment's various environmental merits are best preserved, at the cost of nondeveloping, by allowing it to retreat at its predictable natural rate.
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SAPROPEL EVENTS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN SEA AS
RECOGNIZED BY FAUNAL AND GEOCHEMICAL INDICATORS
Almogi-Labin A.,1 Herut B.,2 Gavrieli, 1.,1 Siman-Tov, R.,1 Schilman, B.1
1. GeologicaJ Survey ofIsrael, 30 MaJke Yisrael St.,]erusaJem 95501
2. Israel Oceanographic & LimnologicaJ Research, NationaJ Institute of Oceanography, Haifa 31080

Organic rich sapropellayers accumulated periodically in the deeper parts (>700 m) of the
eastern Mediterranean Sea during the Late Quaternary. The cyclical deposition of these
layers coincides with astronomically driven summer insolation maxima in the northern
high latitudes. The mechanisim for the periodical accumulation of sapropels is still
controversial. In order to re-evaluate the environmental conditions for their development,
a deep-water core (1448 m water depth) was taken (32"48.98'N/32°40.06'E) in the SE
Mediterranean. To reconstruct the paleoceanographic changes in the water column we
used planktic foraminifera assemblages and their isotopic composition as proxies. Benthic
foraminiferal variability is used to estimate changes in food flux and oxygen concentration
at the sea floor. To estimate the variability in the source of the detrital sediment we used
major element chemistry taking advantage of differing chemical signatures of each of the
two main sources namely, Nile-derived particulate matter and an eolian component
transported during dust storms.
The 2.62 m-long core covers the time period between -10 and -110 kyr BP. Four
intervals of dark-gray sediments were correlated with sapropel events Sl (base), S3, S4
and S5 (top) based on the stable isotope stratigraphy, the enrichment in orgaruc carbon
and the high Ba concentration. The planktic foraminiferal assemblage during deposition
of sapropels S3 and S4 demonstrate high total numerical abundance, dominance of mixed
layer and thermocline dwel1ers, and absence of deeper water species. The benthic
foraminiferal assemblage is of low diversity and is dominated by the opportunist species
Hyalinea balthica. The Mg/ Al, K/ Al, Ti/ Al and Si/Al ratios during the sapropel intervals
are notably low.
The planktic foraminiferal record indicates that during sapropel intervals the water
column was not as wel1 stratified as had been suggested previously. The high numerical
abundance of the group indicates a certain increase in primary productivity to levels that
are only somewhat higher than the present ones. The benthic foraminiferal record
corroborates an increase in primary productivity during this period. Hyalinea balthica,
which at present lives further to the west at shallower water depths, flourished during S3
and S4 indicating an opportunistic behavior mode in response to a higher food supply.
Further col1aboration for the moderate increase in primary productivity during the
sapropel events comes from the increase in TOC and Ba concentrations, indicating
elevated nutrients levels in the SE Mediterranean. The lower ionic ratios associated with
sapropel events suggest periods of increased fluvial discharge of Nilotic origin, which
could also be the source for the increased nutrient flux.
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CARBONA  זE SYS  זEM IN EX  זREME ARID CONDI  זIONS
(CEN  זRAL ARA VA וAND I זS IMPLICA  זION FOR GROUNDW A זER
DA  זING IN SHALLOW AQUIFERS
Ankar, Y.,

1,2

1

2

Bein, A. Sass, A. ,Yechie1i, Y.

1

1. Geological Survey of Israel, 30 Malk וl e Yisrael St,.  נerusalem 95501
2. Institute ofEartוl Sciences, T וl e Hebrew University , נerusalem 91904

Dating of groundwater by the 14C method calls for an understanding of the carbonate
system and of the processes that establish the water chemistry and isotopic values. When
using the 14C method, it is generally assumed that the processes in the upper soillayer such as interaction between infiltrating rainwater and CO! and carbonate in the soil - are
responsible for most of the bicarbonate in the groundwater.
In studies of water sources in the Arava, man)' attempts have been made to determine the
age of water in the shallow Hazeva and Quaternary aquifers. The calculated 14C ages, have
a large range and differ to an unexpected degree from the values predictable from
hydrogeological considerations. Bicarbonate content measured in the studied groundwater
is relatively high, and seem incompatible with expected values in soil that is poor in
organic matter and therefore low in COz. This brings into question the applicaoility of
basic assumptions of water dating under conditions of such extreme aridity. The elements
examined in the study were rainwater, dust, flood water, surface runoff water, shallow
groundwater, upper soil crusts and soil sections to a depth of -1.5 m (presented in the
following table):
Source

14C (PMC)

()13C (%0 PDB)

rain

40,72,82
93 - 95

-12.0, -16.0 -19.0
-7.1 - -13.6

flood
Surface reservoir
Soil crust
Soil sections
Hazeva aquifer
Quaternary aquifer
CO zin soil atmosphere

92
56
31
29
39

- 94
- 93
- 33
- 67
- 70

-11.0 - -11.2
-3.0 - -3.5
-5.0 - -6.0
-7.3 - -12.2
-9.0 - -12.0

89 - 110

-7.7--19.4

HC03 (meq/L)
0.5-0.2
7.0-0.5

(3-1 mainl)r)
2.2-2.0

3.5-3.0
3.5-3.0

Water analyses show that, as expected in desert conditions, the geochemistry of flood
runoff changes rapidly and over a short flow distance, from that of rainwater. This is due
to readily availaole surface salts. A notable finding of this study is considerable
enrichment of the flood water with bicarbonate. The source of this bicarbonate cannot be
calcite, which has low solubility (maximurn of 0.5 meq/L, equilibriurn with atrnospheric
C02). Therefore the source of bicarbonate must be a highly soluble carbonate mlneral.
Based on geochemical considerations this is probably nahcolite (NaHC03), which
accumulates, along with other salts, in the upper soil crusts, and which is dissolved by
floodwater. The data show that bicarbonate content in surface reservoirs, which are
representative of runoff water values, reach 60% of aquifer water bicarbonate. This shows
that in arid conditions, unlike in rainy areas, recharge water becomes unusually enriched
with bicarbonate through surface processes not controlled direcdy by interaction with
organic matter. The 14C values in the soil crusts, and in flood water as well, are in
eqUiJ..ibrium with the atrnospheric 14C reservoir. Interation of the isotopic and chemical
data enables the estimation of the initial 14C 0 the recharge water, required for
groundwater dating.
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DEAD SEA SINKHOLES - WHERE, WHY AND WHEN
Arkin Y., Gi1at A.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael St,. 95501 ,
E-mail: arkin@mail.gsi.gov iו.

Sinkholes around the Dead Sea shore appear around the toe and on young alluvial fans, in
mudflats between them and a few in the overlapping areas. They generally fall into groups
according to the sediment composition and location and are referred to as gravel holes on
the alluvial fans and mud holes in the mudflats (Arkin and Gi1at 2000).
The sinkholes are typically funnel-shaped with a surface diameter ranging from 1 to over
30 m., and the funnel pipe diameter is proportionally smaller, rarely exceeding several
meters. In the case of gravel holes the pipe depth depends on the depth of a subsurface
flow 1ine along which the process of vertical piping begins at specific loci. These flow
lines exist within the alluvial fans, above the regional water table. In the frontal areas of
alluvial fans they rarely exceed 15 m in depth. The only indications of a developing gravel
hole, about to break the surface, are small holes of several centimeters diameter or
subsidence with concentric fractures. Mud holes are associated with mineral and hot
water seepage, arising from the Dead Sea border fault and exiting in the mudflats. A
developing mud hole is recognized at the surface by a hole of only several centimeters
diameter that expands rapid1y to tens of meters at the surface often coalescing with
adjacent holes.
The sudden appearance and recognition of this geological hazard was demonstrated by
the col1apse of a gravel hole in the main road at Shefah Zohar, along the Dead Sea shore,
in 1991. This initiated a first appraisal made by Arkin (1993), Arkin and Michaeli (1995)
and later by Gi1at (1999) and Arkin and Gi1at (2000). An attempt at locating developing
sinkholes using geophysical methods was made with minor success by Shtivelman and
others (1994). Ground Penetrating Radar (GPR) at the En Gedi Holiday Caravan Park
using a 300MHz antenna revealed several developing gravel holes at depth before they
reach the surface. Some of these col1apsed at a later date. Ongoing research by others
should lead to further data regarding this hazard.
Sinkhole development is directly related to the continued recession of the Dead Sea water
level further exposing the frontal areas of alluvial fans and mudflats. The process is seen
as the flocculation of clay and solution of dispersed or layered salt crystals, in both alluvial
fans and mudflats above the regional water table. The piping process begins with a change
from laminar to turbulent water flow, due to a change in hydraulic gradient within the
clastic sequence, causing washing out of fine material.
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PLIOCENE YAFO FORMA  זION IN ISRAEL :
HYDROGEOLOGICALL Y INER  זOR AC  זIVE BEDS ?
D. Avisar1, E. Rosentha11, H. Shulman1, A. Flexer1, ] . Kronfeld1 , Z. BenAvraham1, L.Fleischer
1, Dept, for Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv Universiry, Ramat Aviv, Tel Aviv, Israe169978,
2, Geophysical Institute of Israel, POB 182 Lod Israel, 7110,

For long decades the "Saqiyebeds" Qater renamed Yafo Formation) underlying the
Coastal (Kurkar Group) aquifer ofIsrael, were regarded as an extremely thick, tectonically
undisrurbed and absolutely impervious aquiclude. Following intensive groundwater
exploitation from the overlying Kurkar Group aquifer, brackish and saline waters were
occasionally encountered in the lower parts of this aquifer and always at the contact with
the underlying Yafo Formation aquiclude. The present study revealed that this aquiclude
is ot an uniform and impervious rock unit but rather an alternation of pervious and
impervious strata within the Yafo Formation containing high pressured fluids of different
- mostly high - salinities. The permeable beds are at angular unconformity and in direct
contact with the overlying Kurkar Group aquifer.
The Yafo Formation and the under-and overlying rock units are dislocated by numerous
fault systems which facilitate accessibility of brines into the Kurkar Group Aquifer.
The mobilization of the saline fluids and their injection into the Kurkar aquifer could be
due either to diffusion of saline fluids from the permeable horizons in the Yafo
Formation or to their upconing following intensive pumping. It could have also been
caused by overpressure generated by major accumulation of gas in the permeable
horizons. Another possible mechanism could be hydraulic contact with pressurized
brines, upflowing from deep-seated ]urassic or Cretaceous reservoirs.
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THE CONTRIBUTION OF GEOLOGICAL FACTORS TO THE
DECELERATION OF DESERTIFICATION PROCESSES IN THE SAHEL
REGION, NORTHERN NIGERIA.
Avni, Y.
Geological survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael St.,]erusalem 95501
Ramon Science Center, P.B. 194, Mizpe Ramon 80600

In the semi arid Sahel region south of the Sahara desert, severe and rapid deserification
processes have recently been recorded having resulted from a dramatic growth of
population and livestock. This growth is causing an increase of grazing pressure on the
natural vegetation and resources. In addition, the Sahel region was subjected to several
severe droughts during the last decades with an approximate duration of one per ten
years. This combination has caused severe environmental crises leading to the extinction
of herds and starvation.
A preliminary geological and geomorphological survey was conducted in the Sahel region
of northern Nigeria during 2000 between Lake Chad basin in the east and the northwest
Sokoto province. The survey clarified that geological factors (such as soil type and quality,
lithology and sttuctures) play an important ro11 in the desertification processes.
In the recent years, a large dune field began forming in northern Nigeria parallel to the
Niger - Nigeria border. It was concluded that the source of the dunes is mainly a
reactivation of a paleo-dune field that penetrated into northern Nigeria during the
Pleistocene. The boundaries of the ancient dune field extend for more than 500 km.
South of the present dune frontier. The activation of the old dune field is a result of the
increasing pressure on the land caused by the impact of the human population, overgrazing, and clearing of the sandy soils developed on top of the paleo-dunes. The
migrating dunes are causing environmental damages, including the covering of villages
and agriculture fields.
The flXation of the dunes, as part of an attempt to rrururruze the impact of the
desertification processes in the Sahel region, requires a reduction in the grazing pressure
from the highly sensitive areas in northern Nigeria. This can be achieved only if the
population and herds are moved to the nearby, less sensitive areas.
The geological and geomorhological survey identified several stratigraphic sections
consisting alternating impermeable and permeable layers that can be used to concentrate
runoff water which would allow an increase in agricultural production in the less sensitive
areas. One of the most promising sections is the sequence of several beds of ironstones
(lateritic origin) that were deposited during the Mastrichtian within a wide sedimentary
basin developed in northwest Nigeria. The concentration of runoff from these beds is
high, and the runoff water generated can be stored in a sandy-clayey layer exposed
beneath the laterite beds. The construction of large runoff agriculture plots in these
locations, in which intensive cultivation of agricultural and grazing plants can be carried
out, may provide the alternative food and biomass needed for the population and
livestock in the Nigerian Sahel region.
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013 C AND 018 0 VARIATIONS IN SOIL ORGANIC CARBON AND
PEDOGENIC CALCITE AS INDICA TIONS OF LA TE HOLOCENE
CLIMATE CHANGE, SOUTHERN GREAT LAKES AREA, CANADA
Ayalon, A., 1, Longstaffe, F.]., 2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., ]erusalem 95501
2. The Universi1:)' ofWestern Ontario, Department ofEarth Sciences, London, Ontario Canada, N6A 5B ך

Late Holocene climate change has been investigated for a sand-dune chronosequence
located in the Pinery Provincial Park along the southeastern shore of Lake Huron. As the
lake regressed over the last 5,000 years, a series of sand dunes were developed parallel to
the shoreline. We sampled organic carbon and pedogenic calcite from soils that formed at
various stages of this regression. Soil samples were obtained from pits at four sites, which
represent conditions at about 5,000, 3,000, and 1,000 years B.P. Both the amount and the
C13 C values of soil organic matter (SOM) have been determined.
The top soil have organic content of 0.2-2.0%. The SOM content drops sharply with
depth to <0.05%. Significant variations in the 813 C values of the SOM were observed (-27
to -18%0 VPDB) over the entire interval investigated. At <30cm, the 813C results trend
towards lower values that increasingly ref1ect the addition of modern organic matter to
the top soil, -26.5%0 in the C3-dominated forested areas (5,000 and 3,000 years B.P. sites),
and -21.5%0 in the mixed C3-C4 grass-dominated area (1,000 years B.P. site). At each site,
the samples most enriched in 1·'C occur within the 30-90cm interval of the soil profI1e. At
these depths, the inf1uence of modern roots on organic matter content is minimized. The
maximum stable carbon-isotope values in any one profI1e, generally at -60-70cm depth,
range from -23.5%0 (5,000 years B.P.), to -22.5 to -21.5%0 (3,000 years B.P.), to -19.5%0
(1,000 years B.P.). We interpret this behaviour to indicate an increase in the abundance of
C4 vegetation from 5,000 to1,000 years B.P., and propose that the climate changed from
wetter (and perhaps cooler) to drier (and perhaps warmer) over this time.
The coarse-grained nature of the sandy soils allows rapid percolation of water, and the
uppermost porttons of all profI1es have been decalcified, generally to greater depths with
increasing age. Nevertheless, biomineralization of calcite has occurred in localized
microenvironments, particularly at >80cm. Its crystallization was facilitated by
cyanobacteria and soil fungi. The pedogenic calcite 813C values (-6 to 0%0) indicate that
the calcite has utilized carbon derived from both organic matter and detrital carbonate,
with contributions from the latter source increasing as the soil profiles become younger.
The 8180 values of the pedogenic calcite increase systematically from about -9%0 (VPDB)
at the 5,000 years B.P. site to -6%0 at the 1,000 years B.P. site. This change is consistent
with the shift expected in the 8 180 values of local precipitation (and the soil water derived
from it), as the climate evolved from wetter to drier.
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THE LOWEST PLACE ON EARTH IS SUBSIDING - AN INSAR
PERSPECTIVE
Baer, G.,l Schattner, U.,l,2 Wachs, D.,l Sandwell, D.,3 Wdowinski, S.2
1, Geological Survey of Israe, ] וerusalem
2, Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University
3, Cecil H. and Ida M. Green Inscitute of Geophysics and Planetary Physics, Scripps Inscitucion of
Oceanography, La]olla, CA

During the last decade, land subsidence forming both sinkholes and wide shallow
depressions (WSDs) have become major problems along the Dead Sea shores in Israel
and ]ordan. Sinkholes are readily observed in the field, but are unpredictable. WSDs are
often difficult to observe in the field, however, once identified, they delineate zones of
instability. In this study we identify, characterize, and measure rates of subsidence along
the Dead Sea shores by the interferometric synthetic aperture radar (lnSAR) technique.
We analyze 17 SAR scenes acquired during the years 1992 to 1999 by the ERS-1 and
ERS-2 satellites. The interferograms span periods between 2 and 71 months.
WSDs are observed in the Lisan Peninsula and along the Dead Sea shores, in a variety of
appearances, including circular and elongate coastal depressions (a few hundred meters to
a few kilometers large), depressions in ancient alluvial fans, and depressions along salt
diapir margins. Phase differences measured in our interferograms correspond to a
maximum subsidence of 90 mm within the studied period (1992-1999), and to subsidence
rates of 5-20 mm/year, except two regions where subsidence rate exceeds 60 mm/year.
During the study period, the level of the Dead Sea and of the associated groundwater has
dropped by about 6 meters. Such water level drop within an aquifer composed of salt and
fme and coarse-grained clastic material provides appropriate conditions both for gradual
subsidence of WSDs and for abrupt sinkhole formation. Our InSAR observations show
subsidence in wide areas surrounding the sinkhole sites, but unlikely to be directly related
to the sinkholes.
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AVOIDING SEARCH IN DEFINED ZONES USING SEISMIC DAT A
Barta1, Y.,l Villagran, M.,l,2 Ben Horin, Y.,l Leonard, G.,3, ]OSwig, M. 4
1. National Data Center, Israel
2. Institute ofSo1id Earth Physics, University ofBergen, Norway
3. lAEC, Israel
4. Tel Aviv University, Israel

In verifying comp1iance with the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTB1), there
is a motivation to be effective, efficient and economical and to prevent abuse of the right
to conduct an On-site Inspection (OSI) in the territory of a challenged State Party, In
particular, it is the interest of a State Party to avoid irrelevant search in specific areas.
In this study we propose several techniques to determine 'exclusion zones', which are
defined as areas where an event could not have possibly occurred. A1l techniques are
based on simple ideas of arrival time differences between seismic stations and thus are
less prone to mode1ing errors compared to standard event location methods.
The techniques proposed are: angular sector exclusion based on a ttipartite micro array,
half space exclusion based on a station pair and closed area exclusion based on
circumferential networks, The f1rst two techniques have been tested and the results
presented show their feasibility. The third technique was described but not tested yet.
The main advantage of all three proposed techniques is their simp1icity, being based on
the arrival times at the stations. There is no seismological model involved and thus no
mode1ing errors except for the basic assumption of laterally homogeneous velocity
sttucture. The only uncertainty stems from time picks errors, which are relatively easy to
estimate.
Being simple enough to be understood from a po1itical point of view, these techniques
may be relatively easy to be app1ied and presented to the CTBTO Executive Counci1 in
the context of deciding where an on-site inspection should and should not be conducted.
The simple methods presented in this study are not perfect and are supposed to
complement more formal and thorough methods, which are not perfect either. One
should use all avai1able data and analysis methods in order to arrive at the best decision
concerning a possible OSI.
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GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL ASPECTS
INSPECTION: THE ISRAELI CASE

OF

ON-SITE

Bartov, Y.,
Geological Survey ofIsrael, 30 Malchei ץisrael,)erusalem 95501

An On-Site inspection might be conducted in order to collect information to clarify the

concern about possible non-compliance with the CTBT. It will be carried out in an area
of up to 1000 square kilometers, where a triggering event has been recorded.
The inspection will be carried out by an inspection team, which will be assembled by the
tteaty's Executive Council. Its work is based on techniques that are well known from
earth science research.
The on-site inspection that will be conducted in the least intrusive manner possible, and
in accordance with the procedures set forth in the tteaty's protocol, is based mainly on
activities such as visual observation, environmental sampling of rocks or gases, different
seismic methods (reflection, refraction, passive) magnetic and gravitational field mapping,
ground penettating radar, electrical conductivity and multi-specttal imagery. It might lead
also to the conduct of a drill-hole, which is aimed to obtain radioactive samples.
The observations of the OSI team might be problematic, since they are highly depended
on the professional experience of the team members in nuclear testing phenomenology,
and on their ability to distinguish between effects of underground explosions and natural
phenomena.
A state likes Israel. whose scientific community lacks such an experience, might find itself
involved in a political dispute if facing an on-site abusive conduct. Preparations towards
such a situation might include the preparation of authenticated databases on related
phenomena as well as the study of environmental aspects of OSI activities.

r;;;ק
t:...!,:~

IS~El GEOlOGICAl SOCIE ('ז

~__AC'~-I"-,,NljAlMill~Q..נQQ1

_

MAP AND CAT ALOGUE OF YOUNG FAUL TS IN ISRAEL
Bartov, Y.,lSneh, A.,l Fleischer, L.,2 Arad, V.,l Rosensaft, M.,l
1, Geological Survey of Israel
2. Geophysical Institute of Israel

The faults catalogue of Israel presents a map of faults which are documented in the
geological literature, classified according to various criteria. The first stage of this project
is the preparation of a map, showing faults which are suspected to be active, on a base
map which includes the compilations of Fleischer and Gafsu (1998a,b;2000) and the
1:200000 Geological Map of Israel (Sneh et al.,1998). Faults which were mapped as
inferred, or traced only on small-scale maps, are not presented.
The criteria for defining faults as young are:
-Faults, or their continuations, which cross Pliocene and younger rock units (including
volcanic rocks).
-Faults which overlap lithological boundaries between the above mentioned units.
-Faults which, based on geomorphological considerations, and defined in the literature as
active. Suspicious faults are presented here even when they slighdy deviate from their
traces in the original maps.
Criteria for deflnition of seismically active faults will be developed in future.
The bibliography presented is based on the database of the Documentation Center at the
Geological Survey of Israel. Each fault presented is given a formal name based on priority
rules. Other common names are also given, with reference to the selected name,(e.g.
Items related to the Carmel Fault will be classified accordingly; items in which the term
Yagur Fault is used will be classified also according to the keyword "Yagur Fault. see also
Carmel Fault". Geographic names are given according to the vcommon use. Other
transcriptions are also shown (e.g. Alroi Fault: see Elroi Fault).
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MORPHOLOGICAL CONTROLS ON LAKE LISAN LEVELS
Bartov, Y,. Agםon, A., Enzel, Y., Reches, Z., Stein, M •
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of )erusalem, Givat Ram, 01904 )erusalem, Israd

Lake I1san can be regarded as an amplifier lake, whose leve1 is expected to be sensitive to
climate changes. The modulation of lake level depends also on physiographic features: the
morphology of the sub-basins, and the sills between them.
Reconstruction ofLake I1san levels indicates changes between 330 and -180m below msl
during the past 55,000 years. Nevertheless, the lake seems to display minor fluctuations
between the elevations of 295-280m below msl for long periods of time (-55,000 to
47,000 yr and 42,000 to 30,000 yr כand seems to stabilize, at specific elevations, for
shorter periods of 3000-4000 years .
The topographic profile of the Dead Sea basin from Hazeva to the Lake Kinneret
(studied from DTM data כreveals four smaller sub-basins termed here as A to D, which
are bounded by topographic barriers. The southem basin (A כextends from Hazeva to the
I1san Peninsula. It is bounded in the north by the cliffs of the I1san peninsula and Mor
creek, at an elevation of -403m below msl. The second basin (B( כthe present Dead Seaכ
terminates at the I1do area where surface elevation exceeds 400m below msl. The third
basin (c כlies along the Jordan Valley between the northem edge of the Dead Sea and the
Malich Valley. The latter lies at the elevation of 290m below msl and forms a barrier
between basin C and Beit-Shean - Kinneret basin (Dכ.
The hypsometric curve of Lake I1san basin is consistent with the above description. It
reveals two sills at 403, 385 m below ms~ which form physical threshold for the spreading
of lake. Because of the large increase in its area, a significant change in water balance is
required to cross these thresholds. The hypsomettic curve also indicates a sharp increase
in lake area at a surface of -240 m below msl. Yet, this surface forms the bottom of Lake
Kinneret where water filling is probably independent of Lake Lisan, and for most of the
time spills water to the south.
The long stabilization periods (e.g. -55,000-47,000 and 42,000-30,000 yr כof Lake I1san
at elevations of 290-280m below msl probably reflect a relative stable climatic condition
in the region. During this time mostly basin (q was filled. The rise of lake level after the
-43,000 yr B.P to 280m below msl is probably conttolled by the sill at Malich Valley.

~
~

ISRAEl GEOlOGICAl SCx:IETY

At -. נNUAl MEE זING, 2001

RED LINES IN  זHE NA  זIONAL WA  זER SYS  זEM :  זHE FAILURE IN
DEFINING  זHEM AND I זS IMPLICA  זION FOR  זHE OPERA  זIONAL
SYS  זEM AND  זHE S זA זUS OF  זHE PROFESSIONAL COMMUNI  זY
BeinAmos
The Geological Survey, 30 Malkhe Israel St.,]erusalem 95501

The narional water system is fed from three sources, the !<.inneret, the Yarkon-Taninim
aquifer (Yartan) and the Coastal aquifer. The chronic water shortage causes increased
pressure on the system, which is expressed in overexploitarion, accounted for by one-rime
storage and diminishing water reserves. Exploitation 1imitations of water resources are
defined in terms of quanrity and quality. In regional systems, deterioration of water quality
below their usage threshold will always precede the ultimate quanrity lirnitarion delineated
by complete dryness or reduction of hydraulic heads beyond reach. The quality lirnitation
stems from the fact that the freshwater body in each of the systems maintains a dynamic
equi1ibrium with a saline water body (in the I<.inneret another quality lirnitarion relates to
the ecological-limnological balance). Long term overexploitation that disturbs the natural
equi1ibrium inherent in the planning of an operational system, threatens its very existence.
The nature of threat differs and depends on the specific characteristics of each of the
systems. In the coastal aquifer the equilibrium is maintained between the fluctuating
freshwater meteoric head and the permanent seawater head. In the Yartan and the
I<.inneret systems, on the other hand, the saline water bodies derive from extinct surface
saline bodies that infJ1trated into the subsurface and are flushed out under the present
meteoric cycle. In the Coastal aquifer overexploitation triggers the intrusion of the
interface and a gradual diminishing of the freshwater body, in the Yartan system
overexploitation affects the flushing pattem, which in tum may result in rapid salinizarion
and wide scale collapse of operational systems.
The lirnitation of the system as expressed in terms of red lines, defmes a lower threshold
value for the operational system. Implicit in this concept is that violation of that threshold
will result in the collapse of the system. In practice, the defmition of red lines in each of
the systems, which apparendy reflects the best professional judgemenr, is becoming less
stringent with time, usually in a post factum legalization procedure. Since the systems still
survive despite expert forecast, the professional credibility is lessened and its weight
devaluates agai םst the decision-makers that sag under the overburden of the everincreasing demand.
The operation of the above water resources runs without proper monitoring and is
lacking reliable alarm systems. Quantification and simulation tools are practically missing
and the enrire operation, including the definition of red lines, is based on wide margins of
unknowns and guessing. This grave situation which endanger principal water resources
stems from an objective natural complexity combined with organization and management
failure, professionallaxity and lack of proper leadership. Funds, which have lately become
more available, accompanied by initial signs of professional and organizational recovery
may yield fruits within three to וfve years .
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SPECTRAL REFLECT ANCE OF
SOIL'S PHYSICAL CRUST AND SOIL DEGRADATION
Ben-Dor E. 1, Goldsh1eger N,2 Benyamini Y 2, Agassi M.2, Blumberg D.3
1, The GIS and Remote Sensing Laborato1)', Department of Geogtaphy alld Human Environment, TelAviv U niversity, Israel
2. Soil Erosion Research Statton, SoiJ Cons. and Drainage Div., l\1inist1), of Agriculture, Israel
3. Department of Geogtaphy and Environmental Studies, Ben-Gurion University of the Negev, Israel

A soil's physical crust is defined as the physical segregation of soil particles in the upper
few mi1limeters of a given soil. This segregation occurs in nature as the result of raindrop
impact and particle rearrangement at the soil's upper layer. Often, after rain events, the
color of dry soil surface changes significantly from a dark to a light chroma. Several
workers have extensively investigated the mechanism of the raindrops' impact in both
macro and micro scales and have concluded that changes in the distribution of soil
particles occur in this thin layer. From a soil remote sensing standpoint this effect is
extremely important because only the upper few mi1limeters of soil are sensed by passive
radiation. This suggests that the signal observed by a radiometer no longer represents the
entire soil body. Apparently this issue has not yet received appropriate attention and as a
result, its significance is still unknown. From an agriculrural viewpoint this effect is well
known because physical crust is strongly correlated with soil infiltration and the effects of
water runoff. In this research we performed a systematic spectral investigation of a clayey
soil from Israel under controlled raindrop conditions to assess possible spectral changes
of the physical crust. For that purpose we used a rainfall simulator and eight rainstorm
events (each characterized by similar raindrop energy but with differing rain amounts).
We measured the spectral reflectance in the SWIR region both before and after applying
controlled rain events as well as the runoff and infiltration during the rainstorm. A
comparison between the spectral response and the commutative rain amount along with
its related properties (runoff and soil infiltration) showed a significant correlation amongst
the two data sets. This enabled the extraction of a spectral-based model from which the
crust status could be assessed. We speculate that the research results will be useful for
determining soil status from hyperspectral data taken over irrigated or rainy areas. We also
believe that the spectral changes in parameters found in this study between crusted and
noncrusted soils may be used as a tool for correcting remote sensing spectral responses
over crusted areas to account for their real soil reflectances. This study clearly showed
that physical crust formation is a phenomenon that should not be ignored in remote
sensing, and in agriculture it may serve as a tool for rapid estimation of the inftltration
capacity of soils.
.
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A NEW REGIONAL SEISMIC ARRA Y IN NOR  זHERN ISRAEL FOR
 זHE COMPREHENSIVE-NUCLEAR - זES  ז-BAN - זREA  זY: FROM SI  זE
SURVEY PLANNING  זO ARRA Y CONFIGURA  זION
Ben Horin, Y.,1 Bartal, Y.,1 Villagran, M.,I,2 TikochinSky,1 G., Leonard, G.,3
Steinberg, D.,4 Shvartzberg, S.1
1. National Data Center, Israel
2. Institute of Solid Earth Physics, University of Bergen, Norway.
3. IAEC, Israel
4. Tel Aviv University, Israel

The 1nternational Monitoring System (IMS) auxiliary array station AS049 is planned to be
located near Meron Mountain, 1srael. A site survey was conducted in that area in order to
decide on the site and configuration of the array. The field measurements for the survey
were constrained to two weeks. This constraint together with a lirnited number of
available seismometers posed a challenge in planning the survey. The main objective of
the survey was to characterize the noise properties, namely, noise level and noise
correlation at the proposed site for the array. 1n order to meet the survey objectives and
constraints, a method based on the coarray features for designing an optimal test array
configuration was used. A description of the optimization method is given in this work
with a review of the survey results and the suggested array configuration.
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HIST  סRICAL APPR  סACH T סSTUDYING PLA TE TECT  סNICS
Ben-Shalom R., Orion N.
Weizmann Institute of Science, Rehovot.

The earth sciences can serve as a very powerful venue towards the education and.
preparation of future citizens. The Plate Tectonics Theory, involves geological
phenomena such as earthquakes, volcanic eruptions and tsunamis. Thus an understanding
of such phenomena is crucial for fields such as urban planning and civil engineering.
However, the learning of this subject involves several cognitive obstacles such as high
abstraction abi1ity and orientation in time and space. One of the most predominant
findings of this study, which was strongly supported by the literature review, is that the
preconceptions of novices are very similar to the scientific perception held by nineteencentury scientists. Therefore, it was decided to develop the "Drifting Continents and
Colliding Theories" program in an historical approach. Using this approach might serve'
as an excellent framework for studying and understanding of the nature of science, and
helps learner to develop a more realistic image of science and of scientists. True
understanding of the nature of science might enable citizens to judge and evaluate
information given by scientific sources.
The curriculum implements a constructive strategy to lead learners through conceptual
changes through creating cognitive conflicts among learners that are parallel to the ones
scientists faced in the past.
The learning environments of the program include laboratory, computers and the
outdoors. Since the subjects taught are very abstract and because of the difficulties
mentioned earlier, the use of visual aids and simulations is required. Field trips are very
important components in a constructivist geological program. For the Israeli education
system there are two good options for field trips to areas representing plate boundaries:
the Dead Sea rift valley and the ophiolite in the Trodos mountains in Cyprus.
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RAPID EXHUMA TION AND EXTENSIONAL COLLAPSE OF THE
EAST AFRICAN OROGEN IN NORTHEAST ETHIOPIA AND EAST
ERITREA
Beyth, M.1, Avigad, D.2, Wetzel, H.3, Matthews, A2
1, Geological Survey of Israel, 30 Malkhei Yisrael str" ]erusalem
2, Isntute of Earth Sciences, The Hebrew University of ]erusalem
3, Geo Forschung Zentrum (GFZ), Telegraphenberg A17, Potsdam

The northeast Ethiopian plateau is composed of a low-grade metamorphic complex of
the Tsaliet Metavolcanics overlain by the NE trending upright folded, metasediments
including a thick stromatolitic carbonate sequence, of the Tambien Group, In the Red Sea
Lowlands of east Eritrea high-grade metasediments and orthogneisses are exposed. The
relationships between the two units were studied in east Eritrea where they were
described as two domains of which the Bizen Metavolcanics overlies the Gedem highgrade rocks with a subhorizontal to moderately westward dipping transition zone
(Ghebreab, 1999). The age of both, the low and high-grade rocks is around 850Ma and
800Ma respectively (Teklay, 1997). Peak metamorphic conditions of the high-grade
metasediments were at 7000C and up to 12Kbar (depth of ~40km) at 650 Ma. The direct
implication of these data is that an elevated mountain belt whose crustal thickness
reached 70 km existed in the area during the EAO. A working hypothesis is suggested
that the mechanism of the rapid exhumation, which took place between 650 and approx.
600Ma, as the last phase of the East African Orogen (EAO) was by low angle normal
faulting.
The transition zone is defined by a one km thick ducti1e shear zone overprinted by
cataclasis and brittle low-angle faulting (Ghebreab, 1999). We suggest that this low-angle
"mylonite" zone operated as a detachment surface in the Neoproterozoic in relation to
extensional collapse of the exceptionally thick crust. Rapid decompression is inferred also
from the fact that the HP-HT rocks underwent almost no retrograde overprinting. The
overprinting of shallow dipping ducti1e extensional fabric by brittle fracturing is a major
feature of Cordillera-type metamorphic core complexes.
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THE VENUSIAN WIND STREAKS; UNDERST ANDING VENUS
AEOLIAN MORPHOLOGIES AND NEAR-SURFACE CLIMATE
Blumberg, Dan G.
Department of Geography and Environmental Development, Ben-Gurion University of the Negev, Beer
Sheva, Israel

Aeolian (wind-blown כfeatures provide information on the interaction between surface
and atmosphere. A study of aeolian features on planetary surfaces other than Earth can
provide insight into atmospheric processes on these planets even though they are
inaccessible. Venus is similar in size and in distance from the Sun to Earth, yet both
planets have evolved very differendy. Earth developed into a planet hospitable to life,
whereas Venus evolved into a planet with a thick C02 atmosphere. Average atmospheric
pressure on the surface ofVenus is 90 bars and the temperature is 4750 C, as measured by
the Venera and Vega Landers. The near surface wind velocity at the landing sites was < 1
m/s .
Magellan F-BIDR strips from the Magellan SAR system were previously scanned for wind
streak features. The common aeolian features are wind streaks, twO possible dune fields
have also been identified and two possible yardang (stream lined hills כfields have been
identified .
Assessments of the Magellan high-resolution images provide evidence to understand the
role of impact caterings, volcanism, and tectonics in the formation of the Venusian
surface. The initial results are consistent with a planet that is dorninated by extensive
volcanism, tectonics and surface processes such as mass wasting, and wind abrasion. This
presentation will provide information on the distribution of wind streaks, their type and
what they tell us about the near surface wind regime. Also, zO values at sites on Venus
attributed to aeolian processes are presented and compared with terrestrial analogous
sites. At these sites we determine the threshold wind speed required to initiate particle
motion and find that it is consistent with previous measurements at the Viking Lander
sites of wind speeds.
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THE TRANSITION FROM CONFINED TO UNCONFINED
CONDITIONS
AS
THE
FACTOR
CONTROLLING
THE
DEVELOPMENT OF ANOXIC CONDITIONS IN THE UPPER JUDEA
GROUP AQUIFER - KEFAR-URIYYA AREA
Burg, A.,1 Gavrieli 1.,1 Guttman, Y.2
1. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., jerusalem 95501.
2. Mekorot, 9 Lincoln St., Tel-Aviv 61201.

The recharge areas of the ]udea Group Aquifer at the western margin of the ]udea Mt. are
the outcrops of the Group to the east. In its western basin, the aquifer is divided into two
sub-aquifers: the Lower and the Upper Cenomanian sub aquifers; the two are separated
by the marls and chalks of the Moza and Bet-Meir Fms. The Lower sub aquifer is
characterized b)' higher water levels, greater transmisivities and generally better water
qualities as compared to the Upper one. In the recharge area the two sub aquifers are
under phreatic conditions. At the foothills, the Lower sub aquifer is confined, while the
Upper one is either confined or phreatic (unconfined) and overlaid by the organic rich
chalks and marls of the Mt. Scopus Group .
The present study focuses on the Eshta'ol and Kefar-Uriyya water production fields
located north and north-west of Bet Shemesh, respectively. The eastern-most wells, the
Eshta'ol wells, pump from the two sub aquifers while the wells of Kefar-Uri)'Ya abstract
water only from the Upper sub aquifer. The \vater in Eshata'ol and the eastern wells of
Kefar-Uriyya are characterized by low salinities «180 ppm Cl) and contain no H2S, while
the salinities in the westem Kefar-Uriyya wells are higher and the water have detectable
H2S levels. At Kefar-Uriyya 6 well, located in the center of the production field, the H2S
levels were initially low (0.5 ppm) but since the 70's an increase in salinity and H2S
concentration is observed .
The analyses of the static and dynamic water levels reveal that the aquifer at the Eshta'ol
wells and the eastern wells of Kefar-Uriyya is confined, while the western Kefar-Uriyya
wells are unconfined and overlaid by the Mt. Scopus Group (Fig. 1). Thus, seepages to
the sub aquifer from the Mt. Scopus Group are possible over the unconfined area, but
cannot occur while it is confined. In the past, the transition between confined and
unconfined conditions ("the hinge") occurred in the vicinit)' of Kefar-Uriyya 6 well .
Recently, following the decline in the water table, "the hinge" has migrated eastward. The
salinity increase and development of
Fig.l
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DIAGENETIC HISTORY AND FLUID EVOLUTION OF THE HAZEV A
FORMATION, DEAD SEA VALLEY, SOUTHERN ISRAEL
Calvo, R., 1, Donaldson, S., 2Longstaffe, F.].,2 Aya1on, A.,1
1, Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Israel St,,]erusalem 95501
2, The Universiry ofWestem Ontario, Department of Earth Sciences, London, Ontario Canada, N6A 5B7

The Miocene Hazeva Formation is exposed in the Negev, Arava, eastern Sinai and
]ordan. It varies in thickness from few tens of meters to some 2000 m in the area of the
Dead Sea Rift. The Hazeva Formation is composed of continenta1 clastic units
(conglomerates, sandstones and siltstones) and of carbonate lacustrine units (limestones
and marls). We have studied the minera1ogy, petrography, diagenesis and stable isotope
geochemistry of samples from four exploration wells in the Hazeva Formation (Sedom
Deep-1, Arniaz-1, Arniaz-1 East, and Arava-1) over a depths of 280 to 6390 m. The
paragenetic sequence of diagenetic cements, as deduced petrographically, is dominated by
carbonates (ca1cite and dolomite), which appear first in the pore system. Outcrop samples
of the Hazeva Formation are dominated by ca1cite cements, whereas those from the
subsurface are typically dominated by dolomite cements. They are followed by quartz
overgrowths, kaolinite, a1ka1i feldspar, illite and illitejsmectite, pyrite and magnesite.
Anhydrite and halite are the last major phases to fill the pores.
Hazeva Formation ca1cites and dolomites have a similar range Of0 13 C va1ues (-6 to -2%0
VPDB), which reflects a contribution of terrestria1 organic matter to the carbon pool. The
oxygen isotopic compositions of the carbonate cements are much more variable. The
0180 va1ues of the ca1cite cements range from +21 to +25 %0 (VSMOW). Higher 0180
va1ues have been measured for secondary dolomite from Arava-1, Arniaz-1 and Arniaz-1
East cores (+25 to +290/00), whereas lower and more variable 0180 va1ues characterize
dolomite from the Sedom Deep-1 (+18 to +26%0).
A complex fluid-evolution history is suggested by both the 0180 va1ues and the chemistry
(Fe, Mg, Mn, Sr) of the dolomite. At least two chemically distinct fluid end-members were
involved: (i) lOW_180 evolved meteoric water, and (ii) Mg-rich, 180-rich and highly saline
brines of lacustrine origin. Influx of .the brines probably occurred relatively late in
diagenesis, and may have originated from the Dead Sea or its precursor lake. In at least
some localities, the brines evolved into Na-, Ca- and S04-rich fluids, causing late
precipitation of anhydrite and halite. This understanding of the fluid-evolution history
responsible for dolomitization has provided a substantially improved framework for the
eva1uation of reservoir potentia1 of the Hazeva Formation in the southem Dead Sea area.
Ca1cite isotopic composition shows that the ca1cites of Hazeva Formation, both in the
outcrops .and in the subsurface crysta1lized in the presence of porewaters that were
substantially depleted of 180. Present meteoric water in southern Israel has 0180 va1ues of
-6 to -4%0, which are too high for it to be the lOW_180 source. We speculate that ancient
meteoric water in the Hazeva fluvia1 system may have had its source in highlands to the
south, andj or that low_180 monsoona1 summer rains contributed significantly to the
recharge of this unit.

\:.-י
~

_ _ ~A זNUAl f'v\I:lli~.2QQl

5יRAfl GEOlOGICAl SCCIE1Y

GEOMORPHIC MAPPING USING FIELD SPECTROMETER AND
HYPERSPECTRAL SENSOR: WADI RAHAM ALLUVIAL FAN AS A
CASE STUDY
Crouvi 0.,1,2,3 Ben-Dor E.,2 Beyth M.,3 Avigad D.,1 Kaufmann H.,4 Schodlok M.,4
FreiM.,5
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew U niversity of Jerusalem
2. Department of Geography and Human Environment, Tel-Aviv University
3. Tbe Geological Survey of Israel, Jerusalem
4. Remote Sensing Section, GeoForschugsZentrum (GFZ), Potsdam, Germany
5. Department of Geology, University of Munich, Germany

Mapping alluvial units is of great importance for geomorphologic, neo-tectonics, and
paleo-climate studies. 1n arid areas, the mapping is based on the height and the dissecrion
degree of the terraces, the development of soil profile and surface parameters. The
conventional mapping method includes preliminary mapping using air-photos and
complementary mapping in the field. 1n this study we examined the ability of
hyperspectral sensor, in the reflecrive region (0 4ן..t.m-2.5 .ג.ןm), for mapping alluvial units in
southern Israel. Hyperspectral remote sensing enables surface mineralogic and lithologic
mapping based on the spectral absorption of different minerals. The mapping results were
compared to a conventional map, and examined whether they contribute new
informarion.
Wadi Raham alluvial fan occupies about 20 km2 in the southern Arava valley. From a
conventional geomorphic mapping, 5 different alluvial units were discriminated. 1n all
units the lithology of the pebbles is similar, and consists mostly of limestone ~( 80%,)
chert (~ 10%), and rhyolite (~ 10%). The younger units show a distinct bar-and-swale
pattern, undeveloped desert pavement with clays and quartz sand between the pebbles ,
and bright varnish on the pebbles. The surface of the older units is flatter, the desert
pavement is well developed and the varnish is darker. As a feasibility test for the mapping
by the hyperspectral sensor, spectral field measurements were carried out, using an ASD
field spectrometer. The results of this survey show that all surfaces have a disrinct calcite
absorption feature around 2.33.ג.ןm, due to the large presence of limestone pebbles. 1t was
found that this spectral feature is deeper in older surfaces than in younger surfaces ,
because of larger pebble coverage. The younger terraces also shows a small feature
around 2.2 .ג.ןm, due to the presence of clay minerals on their surface. Examining the affect
of rock varnish on the spectra of the different pebbles shows that on limestone pebbles ,
the varnish does not mask the deep calcite feature. Rock varnish affects the spectra of
chert and rhyolite, but their low presence on the surfaces makes this change insignificant
to the overall terrace spectra.
The digital data was acquired using a hyperspectral airbome scanner (DA1S-7915), which
is sensitive to 72 channels in the reflective region. Primary processing was carried out,
including improvement of signal to noise ratio and atmospheric correction. The fan was
classified by a supervised classification method, named SAM, in which the field spectra
were used as an end-members. The result of this classification shows good discrirnination
between the units, similar to the conventional map. Spectral processing, like band ratios
and band depth measurements, gives continuous mapping of desert pavement
development. The next stage will include quantitative mapping of different minerals and
of different terrace components such as the different pebble types, quartz sand and clays .
This study shows the ability of hyperspectral remote sensing to map geomorphic units .
The mapping shows good correlation to the tradirional map and adds new data that
cannot be achieved by the conventional mapping.
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IGISJ AS A TOOL FOR
LANDSLIDES HAZARD ASSESSMENT IN ISRAEL
Crouvi, O.
The Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Jerusalem
Landslides are one of the most abundant geological hazards, especially in mountainous
areas. Two major processes activate landslides: earthquakes and rainstorms. By examining
the rock type, slope gradient and geologic structure, one can assess the stability of a slope.
In Israel, several old landslides were observed and others documented while occurring.
Yet, no national landslides hazard assessment was prepared. Hand-operated analysis of
slope stability was carried out in a small region in northern Israel, although manual
analysis is not feasible for large areas. Today, data sets of lithology, topography, and
geologic structure are available in digital format and on national coverage. This makes the
Geographic Information System (GIS) a valuable tool for landslide hazard assessment on
a national scale. This work is a feasibility test of GIS as a tool for landslides hazard
assessment in Israel, and it does not persumes to show final and absolute map of
landslides hazard.
The basic data sets for this work are: lithology map of Israel, 1:200,000, in vector format;
The DTM (Digital Terrain Model) of Israel, cell size 25 m', in raster format; top ]udea
group structural map of part of Israel, cell size 250 m', in raster format. Another layer,
unseparated from the structural map, is the faults vector layer. The data analysis was done
on ArcView software. All the data was converted to raster format, and to cell size of 100
m'. Nine categories were chosen from the lithology data as potential sliding units, by their
low shear strength (e.g. chalk and marl). The slope gradient and slope aspect were
calculated from the DTM. Structure aspect was calculated from the structural map,
considering the faults layer. Four hazard levels were set, according to a previous landslides
study: High risk - old landslides; the potentiallithologic categories on very steep slopes
(above 18°); the potentiallithologic categories on steep slopes (13°_18°), provided the
slope aspect is within I300 of the structure aspect; Intermediate risk - the potential
lithologic categories on intermediate slopes (8°_13°), provided the slope aspect is within
:t30° of the structure aspect; Low risk - the potentiallithologic categories on mi1d slopes
(3° _8°), provided the slope aspect is within I30° of the structure aspect; and no risk
areas. In addition, areas were marked as unknown risk if potential lithologic categories
exist on mi1d to steep slopes (3°_18°), but no structural data is available.
The result of the study shows that slopes with high risk are found in the Galilee, in
eastern Samaria, in the west shore of the Dead Sea and in cliffs in the Negev desert.
Intermediate risk slopes are mosdy found on anticlines flanks, while the low risk slopes
are widespread over all the mountainous parts of Israel. This work points out two major
data gaps: fltst, the geologic-engineering knowledge gap concerning the parameters that
determine slope stability. Some definitions of the risk levels are arbitrary. The relative
weight of each parameter to the overall risk is not clear. For example, which lithology
category is more risky? What is the rninimum slope gradient for an unstable slope? The
second gap is the quality and availability of the digital data. For smaller cell size we need
more detailed base maps, etc. This work emphasizes the potential of the GIS in analyzing
different spatial parameters, to achieve national scale landslides hazard assessment.
Nevertheless, we should remember that the GIS is a technical tool, that can not replace
the need for better understanding of landslides processes in space and in time.
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FAUL TING ASSOCIATED WITH RECENT EARTHQUAKES:
OBSERVATIONS AT FOCAL DEPTH IN DEEP MINES
Dor, 0., Reches, Z.
Institute of Earth Sience, Hebrew University, 91904 jerusalem

Active faults are generally inaccessible at the focal depth of large earthquakes. Therefore,
it is practically impossible to directly relate measured seismic parameters of an earthquake
to the structure of the associated fault. To overcome this difficulty, we study faults that
s1ipped in recent earthquakes in deep gold mines of South Africa. We document the
internal structure of these fault-zones, in particular the fault-zone width, the sense,
amount and distribution of s1ip along secondary faults, and the micro-structural features.
These observations will be later compared with seismic parameters as was first
demonstrated by Gay, Ortlepp, Spottiswoode and McGarr (1978, 1979).
Reported here are our pre1iminary observations at the hypocenter depth of two recent
earthquakes in two mines in the Witwatersrand gold field, South Africa. The first site is
located in Hartebeestfontein mine, and it includes a fault zone that generated 3.7
magnitude earthquake in October, 1997. This earthquake occurred within a so1id,
previously unfaulted, quartzitic rock at distance of about 80 m from the mining front; we
mapped the currently exposed part at depth of 1950 m. This is a normal fault-zone with
cumulative dip-s1ip of at least 25 cm. It is 6-8 meter wide, with 6-9 sub-parallel s1ipsurfaces that dip 60°_85°; these slip-surfaces display zigzag pattem, crosscutting relations
and conjugate occurrence. The slip-surfaces are always coated with white powder of
comminuted quartzite of the host rock. Locally, the s1ip-surfaces are zones up to 10 cm
thick composed of the white powder and rock fragments. SEM pictures show pervasive
indicators of s1ip inside the powder mass. Our surface-area measurements of the
undisturbed powder revealed values of about 5 rd-/gr., at least 10 times the surface-area
of the intact rock.
The second studied site is on the Dagbreek fault in Ma~habeng mine. This fault
accommodated s1ip of more then 1 km during Archean times and was reactivated by the
mining to produce four earthquakes larger than magnitude 4.0 during the last 26 years.
We documented parts of the Dagbreek fault that s1ipped during the last earthquake of
magnitude 5.0, April 1999. Mapping was conducted at three locations at depth of 1500 m.
We found by detailed mapping at one locality that the fault-zone is 27 m wide within the
footwall block alone (the hanging wall block is inaccessible). This fault-zone includes
about twenty s1ip-surfaces arranged in five clusters with s1ip on individual s1ip-surface
ranging from 0.5 cm to 6 cm. The largest amount of s1ip, 11 cm of vertical displacement
and 5 cm of right-lateral displacement, occurred along the old fault-zone of Archean age.
This Archean zone has a gouge-zone of pyrophillite with quartzite fragments that is 25
cm wide. The other s1ip-surfaces are coated by white powder and quartzite fragments that
are similar to those described for the f1rst fault-zone above.
We think that our observations in the deep mines portray accurately the fai1ure features
and fault-zone structure associated with large earthquakes at the focal depth. The
observed wide zones of intense fracturing and commination indicate the predominance of
so1id rock fai1ure with respect to s1ip along frictional surfaces.
We appreciate the support and help of Dr. G. Van Aswagen of ISS, Welcome, and Mr. K. Bosman of Rock
Engineering in Hartebeestfontein mine.
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3-D GEO-ENGINEERING MAPPING OF THE QUA Y 9 AREA, PORT
OF ASHDOD, BY USING STATISTICAL METHODS
Doudkinski, D.1, Karger, M.1, Liskevich, G.1, Chemov, V.2
1, Soil and Rock Laboratory, Isotop Ltd, 101 Ha'adarim St., Industria1 Zone Ashdod
2. Ports and Railways Authority, 74 Petach Tikva Rd., 61201 Tel Aviv

New geological and geotechnical data were collected in the course of 5-year quaternary
soil and rock investigations of Ashdod Port (AP כarea. The formation stratum was logged
in 25 boreholes. In addition, it was carefully studied from the geo-technical viewpoint in
three reference boreholes located within the site of the Quay 9 (Q9כ. These data required
special investigations of the stresses in the Q9 costruction.
The formation stratum includes (from present surface to baseכ: Sand, Clay, and Kurkar
units (the latter consists of carbonate cemented rocks alternating with sand laminasכ. In
the HP area situated within the Lakhish paleo-es ,tטary these layers demonstrate sufficient
lateral changes as in thickness as in composition, which are typical for strata of such
genesis.
The Kurkar unit, bedrock of the subject structure has, obviously, been a part continuous
paleo-cliff ridge running parallel to the coastline in early geological period. Later on, the
cliff underwent major erosion by action of paleo-streams in the Lahish delta fan. Further,
the Kurkar unit is intensive undulating with elevation change of its roof up to 20 m. Lean
clays of dissimilar geo-engineering properties fill the former erosion valley. In the upper
part, lean clays pass laterally to organic fat clays, which partly overlay the Kurkar unit in
its uppermost roof surface. The Sand unit overlies the Clay and Kurkar units, contains
small clay lenses in its lower part, and varies as in composition (from silty to fine sand כas
in density. These geological heterogeneities are compounded by the fact that the Q9 was
constructed near-consolly over the paleo-valley.
In order to solve the problem stated in the tide, the above descriptive image of
complicate geological structure should have been converted into a digital three dimensional (3- כסgeo-engineering model. For this, the following problems of statistical
and geostatistical analyses were solved:
Statistical separating heterogeneous samples of strength properties got in the reference
boreholes, into homogeneous sub-samples, or, geo-technical units (GTU) .
Estimating the GTU statistical parameters, reliable in that they would be tolerant to lateral
facial variability.
Extrapolating the estimates (ii כaround the Q9 site and performing the 3-D geo-technical
mapping of the site.
The final 3-D model, resulted from the study, is sort of spatial distribution of interstratal
boundaries and of geo-technical properties of soils and rocks. It permitted to recover the
field of supporting power within the interval of interest for the Q9 area. On this base, the
analysis of the Q9 deformations is now availa~~e.
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INITIA TIVES TOWARD A 3D GIS-RELA TED MUL TI-LA YER DIGIT AL
CADASTRE IN ISRAEL
Doytsher, Yerach1, Forrai, ]oseph2, Kirschner, Gi1i2
1. Technion, Israel Instttute ofTechnology, Haifa, Israel, (doytsher@geodesy.technion.ac.il)
2. Survey ofIsrael, Tel-Aviv, Israel (forrai@soi.gov.il,gi1i11@netvision.net.il)

The northem ha1f of Israel, where land is highly utilized, is today one of the most densely
populated areas of the world. To enable continued extensive land development, new
options need to be found for urban development through more effective utilization of
space both above and below the ground surface (as well as beneath the sea).
The Survey of Israel and the Technion (Israel Institute of Technology) initiated in 1996 a
joint research and development project, aimed primari1y at ana1yzing the 3D cadastre as a
technology base for spatia1 management and registration of the rea1 estate properties. The
rationa1e of this R&D project was that above and below the ground planning and
developing activities can be essential1y accelerated by guaranteeing the property rights of
the owners.
At an early stage of investigation, an ad-hoc forurn was founded with participation of
representatives from both the govemment and public sectors, as well as from the private
sector. Principa1 activities and field experiments were designated, and a pi10t project was
completed. A typica1 test area in the pi10t project was composed of bui1t-up facilities
situated on the ground, above the ground, and below the ground, al1 of which were
measured in three dimensions. Concurrently, basic geometric and geodetic principles of a
three dimensiona1 cadastre were consolidated, and approva1 was obtained for the tenet
that a thorough and authentic lega1 investigation is indispensable to this process.
A govemment resolution adopted in Israel in mid-1999, directed toward a lega1, technica1
and administrative preliminary investigation of the complex issues of optimizing spatia1
land use in Israel. An interdisciplinary expert study is to be prepared and reported to the
govemment by the end of 2001. This task has been assigned to the Ministty of Justice in
the role of coordinator.
Thus far, a basic lega1 study has been completed, serving as a guide for both lega1 and
technica1 experts in this matter. Concurrently, the Survey of Israel is proceeding with
eva1uation and with securing the necessary budget for technica1 development and initia1
practica1 implementation of a 3D cadastre in Israel in the coming decade.
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THE HYDROCARBON POTENTIAL OF ISRAEL
Druckman Yehezkel
Oil and Gas Unit, Ministry ofNational Infrastructure
234 Yafo St., P.O.B. 13106,]erusalem, 91130

Exploration for petroleum started in Israel in 1953 and has led until mid- 1999 to the
production of 18 million barrels of oil and two billion cubic meters of gas. In july, 1999,
the Noa 1 well discovered biogenic gas , in the Pliocene Yafo Formation in a sandstone
reservoir on the continental slope. Since this discovery well, eight more wells were drilled
on this play with only two dry holes, resulting in total proven gas reserves of 52 billion
cubic meters. The gas potential of this play, beyond the already proven reserves is
estimated to be at least 150 billion cubic meters. This potential will be tested within the
coming three years.
In addition to the Pliocene gas play, other plays in the offshore of Israel have
additional hydrocarbon potential:
• Stratigraphic traps in Late Tertiary carbonates and clastics.
• Structural traps in the Syrian Arc fold structures in jurassic, Cretaceous, and
Tertiary carbonates and clastics.
Despite the poor results of the onshore exploration efforts in the past, some of
the experts still consider the onshore having a significant hydrocarbon potential in the
following plays:
• Clastic and carbonate reservoirs in fault structures of the Dead Sea Rift.
• Carbonate reservoirs in Early Mes020ic fault structures.
• Clastic reservoirs of biogenic gas in the Saqiye and Hula groups.
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RAINFALL DISTRIBUTION DURING DEAD SEA LAKE-LEVEL RISES
AND FALLS: IMPLICATIONS FOR HOLOCENE CLIMA TES AND
W ATER RESOURCES DURING LONG-TERM DROUGHTS IN THE
MIDDLE EAST
Enzel, Y.,I,2 Gvirtzman, H.,I, Stein, M.,1 Sharon, D.l
1 Institute ofEarth Sciences, Hebrew University,)erusalem 91904
2 Departtnent of Geography, Hebrew University, ~erusalem 91905

The challenge facing any paleoclimate research based on data from paleolakes is the
transformation of the geologic/limnologic data into hydrological changes Q.ake area,
stages, etc.). Even more problematic is the transformation of the hydrological changes
into quantitative climatic parameters (precip., temp., etc). The difficulties arise from the
quality of age dating, the spatial and temporal coverage of the climatic data, and large
errors in the estimations of the various reservoirs and fluxes in the complex hydrological
system. For example, most of the climatic and hydrologic measurements in Israel and
surrounding areas were carried out after th,e intensive regulations in the headwaters of the
Dead Sea basin. Therefore a simple relationship between rainfall in the Galilee and Dead
Sea levels cannot be obtained in a direct way. The construction of modern analogues (i.e.
an empirical or statistical calculation or deterministic or stochastic model based on
modem data) is one of the approaches to these problems.
In this study we make an effort to overcome the complexity of the hydrologic system of
the Dead Sea and the lack of rainfall data from northern Israel that correspond to the
Dead Sea levels by constructing a modem analogue for lake level changes in terms of
rainfall fluctuations of] emsalem rainfall; the longest rainfall record in the region. Based
on the analysis below, ]emsalem rainfall fluctuations represent the area of Israel north of
Ber Sheba. The historic lake curve of the Dead Sea and rainfall data since 1880s are
utilized to calculate the mean and standard deviation of]emsalem rainfall during rise (648
mm/year, a 122 mm), fall (445 mm/year, a 117 mm), and stable (553 mm/year, a =
120 mm) lake levels of the Dead Sea prior to the construction of the National Water
Carrier. We suggest that these values can characterize Holocene rains during Dead Sea
lake-level changes.

=

=

To further understand the implications of Holocene lake-level drops and decades-Iong
droughts in terms of water availability in the Kinneret we use a multi-variate analysis of
rain fluctuations in Israel. The first principal component in this analysis explains about
70% of the tota! variance in all time series, indicating a high coherence of the rain fields
extending from the northem Negev to the Kinneret headwaters. This means that a
wet/ dry year or multi-annual period in ] emsalem is mosdy also wet/ dry in northem
Israel. We also have evidence showing that the area represented by]erusalem apparendy
extends even to Lebanon (Beirut), southwestem Syria and northwestem ]ordan. This
indicates that the association between ]emsalem rainfall and the Dead Sea level variations,
on the one hand, and the precipitation in northern Israel on the other hand, point at the
magnitude of droughts in the entire region. The simple (and obvious) connection between
Galilee rainfall and available water in the Kinneret indicates that during these late
Holocene Dead Sea level falls litde or no available water existed in that major reservoir.
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SELF-POTENTIAL METHOD OF GEOPHYSICAL PROSPECTING AS
ADDITIONAL
TOOL
FOR
LOCALIZING
BURIED
ARCHAEOLOGICAL REMAINS IN ISRAEL
Eppelbaum, Lev 1, Ben-Avraham, Zvi1, Itkis, Sonya2 and Kouznetsov, Sergey3
1. Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University Ramat Aviv 69978, Tel Aviv, Israel
2, Dept. of Geological and Environmental Sciences, Ben Gurion University, P.O. Box 653, Be'er-Sheva,
Israel
3. Dept. of Geophysics, Moscow State University, Moscow, Russia

Geophysical investigations at archaeological sites in Israel include, as a rule, single
application of magnetic observations or ground penetration radar measurements and
sometimes - their integration. However, complicated structure of many archaeological
sites and the ambiguity of geophysical data interpretation call for an integration of
different geophysical methods and their integration with geochemical and geological ones.
Self-potential (SP) method is based on the studying spontaneous appearance of electric
double layers at contacts of different physical-geological targets. SP method has been
earlier used in Israel for solving some engineering-geological problems, but its application
was limited by an assumption that the physical-environmental conditions in the region are
not favorable for this method performing. During the summer of 2000 experimental SP
investigations have been carried out at several Israeli archaeological sites. These
measurements were combined with the detailed magnetic investigations and partiallywith petrophysicalj geochemical analyses. SP measurements were performed using a
microVoltmeter with high input impedance and special non-polarized electrodes (Cu in
CUS04 solution). The potential-array scheme (with a base point electrode) was applied; the
depth of electrodes grounding was about of 25-50 cm. The SP measurements were
conducted at: (1) site of Banias (the Golan Heights) - for localization of the ancient
Roman aqueduct remains (the total number of observation points No = 150, observation
grid G = 1 x 1.5 m), (2) site ofSha'ar-Ha-GoJan (the Golan Heights) - for tracing the
Prehistoric construction remains (No = 500, G = 1 x 1.2 m), (3) site ofHaJutza (20 km
SW of Be'er-Sheva) - for contouring the ancient walls of the Early Bronze period (No =
220, G = 1 x 1 m) and (4) site of Evrona (5 km north of Eilat) - for recognition of
construction of the ancient well and determining its modern water level (No = 180, G =
1 x 1 m). Revealed essential sim.ilarities between the magnetic and self-potential fields
make it possible to apply to SP method: (a) correlation procedure for eliminating the
terrain relief influence and (h) improved modifications of the inverse problem solution
(characteristic points, tangents and square procedures) developed in magnetic prospecting
for complicated environments (Khesin, Alexeyev and Eppelbaum, 1996). Results of the
quantitative interpretation of SP anomalies with application of the above-mentioned
procedures not only are in line with the available archaeological data, but also contain new
useful information about the buried ancient remains. Thus, we can conclude that the
economic, prompt and non-invasive SP method may be effectively used for localization
of archaeological remains in Israel This investigation was supported by the Tel Aviv
University foundation, grant No. 03430261.
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BE A LITERATE EARTH SCIENCE WEB TEACHER: TAXONOMY
AND INTERESTING CASES OF INTERNET EDUCA TIONAL
APPLICATIONS IN EARTH SCIENCE
Eshet, Y.
1, Geological Survey ofIsrae!, 30 Malkhei Israel St,,]erusalem, 95501
2, Tel Hai Academic College, Higher Galilee, 11210

The exponential growth in number and quality of Internet sites and projects, created an
increasing usage of the web for educational purposes. More and more sites that focus on
earth science become available. Those sites can be classified according to the following
criteria:
1. Large sites that contain information on topics in earth science, as: volcanism,
oceanography and astronomy.
2. Sites that contain "engiחes that allow making manipulations on data and creating
new data. Such sites include, for example, sites that allow calculation of sunrise
and sunset everywhere in the world, and sites that allow creating customized, or
GIS-based geological and oceanographical maps ;
3. Sites that contain educational projects, as the worldwide Globe Project, in which
students in various countries monitor their environment and share the data over
the web .
In this presentation, 1 will present this taxonomy of earth science educational Internet
sites, and discuss their potential in teaching and learning earth science.
Most studies that investigated the use of the Intemet for educational purposes have
discovered that, unfortunately, the Internet is used mainly to retrieve information, without
using it for higher thinking levels as asking questions, making inquiries, drawing
conclusions, building models, identifying pattems, and creating other forms of
knowledge. In this presentation, I'll present two examples that portray "high-level
Intemet educational uses in earth science. The examples belong to the themes of:
• Identifying patterns (of tectonic activity)
• Drawing "earth science conclusions" (by studying the correlation between patterns
of birds migration routes and patterns of climate change)
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STUDY OF THE SOREQ CAVE AREA USING GEOELECTRIC
METHODS
Ezersky, M.,l Goldman, M.,l Bar-Matthews, M.,2 Aya1on., A. 2
1. The Geophysica1 Inst1tute of Israel, P.O.B. 182, Lod 71100, Israel
2. The Geologica1 Survey ofIsrael, 30 Ma1khe Yisrael St.,jerusa1em 95501

Under favorable conditions the detection of sinkholes and larger caves can be done using
geoelectric methods, but in many cases the results are biased due to the existence of false
anomalies caused by lateral inhomogeneities in the geoelectric cross-section. In order to
increase the probability of detecting caves it is necessary to improve the existing
geoelectric methods. We have carried out field and model studies in the Soreq Cave area,
located at the western margins of the ]udean Hills anticline within the Weradim
Formation composed of massive dolomite containing limestone lenses. The maximum
dimensions of the cave are 80x60x12m and it is located at a depth of 8-35m from the
surface and deepens in a SE direction. Two geophysical methods (Frequency Domain
Electromagnetic - FDEM and Continuous Vertical Electric Sounding - CVES) were
applied and were followed by drilling with the objective of testing these methods in a
well-known cave site.
A total of 13 FDEM and eight CVES profiles were carried out on area of ~200x200
square meters above the cave and nearby. A fairly strong resistivity anomaly (>800 ohmm as compared to a background of ~200-400 ohm-m) was detected above the known
cave only when the measurements were done with an offset of 20m. Strong anomalies
were also detected outside the cave. The CVES results indicate that the location of the
known cave coincides roughly with the resistivity anomalies >30,000 ohm-m. The depth
of the cave was accurately detected on its uplifted side and was underestimated on the
downward side. Few strong anomalies were detected nearby the known cave. Both
methods showed strong resistivity anomaly above the Soreq cave and they both recovered
another strong anomaly 50m to the southeast of the cave, which was interpreted as a
possible unknown cave. A number of smaller anomalies were detected by both methods
but at different locations. We have drilled above the two largest anomalies. The first one
penetrated fractured dolomite to a depth of 9m, between 9-18m lenses of calcite appeared
and from 18 meters to a depth of 25 meters karstic features were common. The cooling
water disappeared from a depth of 18m. The second borehole penetrated fractured
dolomite to a depth of 10-12m, calcite filled fractures was common between 12-18m, and
the strongly karstified dolomite appeared from 18 to 28m. Thus, the geoelectric methods,
although detected the known Soreq cave, detected also strongly karstified dolomite but
were unable to differentiate between them.
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CHEMICAL CHARACTERIZA TION AND DEGRADA TION OF FUEL
POLLUTION IN THE YARKON RIVER
Ezra S.1, Feinstein, S.1, Pelly, 1.1, Aizenshtat, Z.2, Miloslavsky, 1.2
1. Department of Geological and Environmental Sciences, Ben-Gurion University of the Negev 84105,
Israel,
2· Department of Organic Chemistry and Casali Institute, The Hebrew Universityof ]erusalem, 91904,
Jerusalem, Israel.

Oil spilled into the environrnent is subjected to a variety of weathering processes, each
with different effects on different oil fractions, Molecules susceptible to such changes can
be used to monitor the degradation, while more resistant molecules preserve the genetic
'fingerprint' of the original oil and can be used for correlation between pol1ution samples
and source oils,
On May 31, 2000, a small amount of fuel oil from the Reading power station in Tel-Aviv
spilled into the Yarkon River, and pol1uted a 500 m - long stretch. Detailed chemical
analysis of samples from pol1uted locations was carried out in order to: 1) determine the
origin of the pol1uting oil, 2) evaluate the degree of natural degradation and the main
processes involved, and 3) evaluate the efficiency of the clean-up effect. Samples were
taken from the original oil container at the power station, and from 9 points along the
pol1uted area prior to and fol1owing the clean-up procedure. Solvent extracts of the
samples were fractionated by wet chromatography and the alkane and aromatic
compounds were analyzed by GC-FID and GC-MS. The concentrations of nickel and
vanadium were determined by ICP.
Comparison of the chemical characteristics of the col1ected samples, especially of the
resistant compounds, indicate that they were derived from a variety of sources, Only a
small part of the samples showed chemical 'fingerprints' that correlate with that of the
fuel oil of May 31, 2000, indicating the possibility that this spill was their source. The first
sampling took place 18 days after the spill. The chemical composition of most of the
samples, including those appearing to be related to the May 2000 spill, show advanced
degrees of degradation. Among the major characteristics of the degradation are the almost
complete disappearance of the n-alkanes and the increase of the unresolved complex
mixture (UCM), whereas isoprenoids, e.g. pristane (pr) and phytane (Ph) were relatively
preserved. The major effect of the cleaning operation on the chemical composition of the
samples was an almost complete removal of the Pr and Ph. The restriction of the cleaning
effect mainly to the isoprenoids is due to early removal of the less resistive compoounds.
The only samples that showed a low degree of degradation and contained n-alkanes (at
the > n-C17 range) were samples that had a humble contact with the water,
The chemical characteristics indicate that microbial degradation is probably the dominant
mechanism in the modification of the fuel's composition. For samples originating from
the May 31, 2000 spill the rate of degradation was very high, compared to the rates
observed at the Ashdod coast fol1owing the 1998 spill. At the Ashdod coast, the degree of
degradation was lower and weathering was main1y by physical processes. The low degree
of degradation in the samples that had inferior contact with the water might imply that
the river water plays a role in the degradation.
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THE MESOZOIC PETROLEUM SYSTEM OFFSHORE ISRAEL
Folkman, Y.
Isramco Inc" Petah-Tiqwa

The oil tested in the two offshore wells, Yam-2 and Yam-Yafo-1, drilled by Isramco and
partners on the continental shelf off central Israel, confirm the existence of a complete
and active petroleum system in the area, The source, reservoir and seal rocks are
Mesozoic, The trapping mechanism is primari1y StruCtural, The expulsion, rnigration and
trapping of the oil have been active since the Late Tertiary to recent time,
Geochernical analyses of oils from these wells show them to be derived from a mature to
very mature marine source rock, deposited under reducing conditions,
Source rock analyses of samples from Yam-Yafo-1 indicate that none of the sampled
1ithologies sourced the oil tested in the well, Based on the maturity profile from this well
it is estimated that the oils have been generated at a depth of 6000-6250 m + /-.
Since Yam-Yafo-1 bottomed at a depth of 5785 m in Early]urassic strata, the source rock
is assumed to be Early]urassic or Triassic.
The tectonic activity in the Triassic and Early ]urassic is characterized in the coastal plain
and the continental shelf by normal coast parallel faulting. The resultant pattern of ti1ted
blocks may have produced a submarine re1ief that favours rapid accumulation of
sediments with conditions favourable for burial and anoxic preservation of organic
matter.
The tirning and mechanism of maturation in the source rock and the rnigration of oil into
pre-existing traps is 1inked to the subsidence of the south-eastern Mediterranean basin
since the Late Tertiary and to the evolution of the Nile Delta. The subsidence,
accompanied by rapid accumulation of clay and silt deposits, have been responsible for
the increase in temperature of the underlying source rocks and for the development of
over pressure in the entire basin.
As the result of the rise in temperature, the source rocks reached maturity with
subsequent expulsion of oil since the Late Tertiary.
Available traps consisted primari1y of the Syrian Arc antic1inal closures which had been
ready since their formation during the Late Cretaceous. Additional structural traps were
probably faulted blocks of Late ] urassic age.
Within these structures, excellent seals are provided by Late ]urassic and Early Cretaceous
shales.
The critical component of the petroleum system is the presence of reservoir rocks.
Offshore dril1ing has shown the presence of three types of reservoir rocks. All three are
deposits of deep water fans:
1. Middle ]urassic (Bathonian) oo1itic and other grainstones.
2. Late ]urassic (Tithonian) sandstones.
3. Early Cretaceous (Hauterivian and Barrernian) sandstones.
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SECULAR VARIA TIONS IN THE GEOMAGNETIC FIELD AND
DISTRIBUTION OF COSMOGENIC NUCLIDES: EVIDENCES FROM
THE LISAN FORMA TION.
Freed, M.,1 Stein, M.,1 StarinSky, A.,1 Marco, S.,2 Ron, H.,3 Beer, J.4
1· Department of Geology, Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Givat-Ram ,  נerusalem .
2. Department of geophysics and planetary sciences, Tel-Aviv University .
3. The geophysical institute, Lod.
4. Environmental Physics EWAG, Switzerland.

The present study fucuses on the history of changes in the paleomagnetic field directions
and the distribution of the cosmogenic nuclides 14C and loBe in the Lisan Formation. The
Lisan formation consist mainly of aragonite, detritus and gypsum layers, which were
precipitated from lake lisan between 70-15 kyr. The aragonite is stable for U-Th and 14C
dating and the detritus contains minerals from the titanomagnetite group that enables
recording of the paleomagnetic field.
The sampling was conducted on two stratigraphic proftles: Nahal Peratzim, west to Mt.
Sdom (pZ.1 site) and Massada plain (M.1.b site).An anomaly in the geomagnetic field
direction was discovered at PZ.1 site, the estimated age which is 40 kyr could be
correlated to the Laschamp Excursion in the geomagnetic field (Marco et al., 1998). In the
present study another anomaly was found around 28Kyr which may be correlated to the
Mono Lake Excursion, an event that has been found so far only on the west side of
America (around 20-30 kyr).
Radiocarbon data in samples from PZ.l section indicate a shift in the atmospheric 14C
concentrations (Schramm et al., 2000). In the present study high-resolution 14C dating
has been conducted in samples from the Laschamp excursion anomaly. In addition,
several measurements of10Be in bulk sediment (mixed aragonite and detritus) and several
aragonite laminae were conducted across the same section. The bulk sediments )rielded
significantly higher concentrations of loBe compared to the aragonite material (1.2-1.8*10 8
atoms/gr 2.5-1.4*10 7 respectively). This result suggests that the IOBe is related to the
detrital particles and probably was transported to the lake by input water.
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CARBON S זABLE ISO  זOPES OF SPELEO  זHEMS: HOW SENSI  זIVE
ARE  זHEY FOR DE  זEC  זING PALEOENVIRONMEN  זAL CHANGE ?
Frumkin, A.1, Ford, D. C.2, Schwarcz, H.

p.2

1. Department of Geograph}', The Hebrew University of )erusalem, )erusalem 91905;
msamos@mscc.huji.ac,il
2. School of Geology and Geography, McMaster University, Hamilton, Ontario L8S 4K1, Canada

Speleothem O י3C from some 15 caves have been studied unti1 now in Israel. The single
longest record is stalagmite AF12 from]erusalem, dated by 18 TIMS dates (frumkin et aL ,
1999) representing two glacial cycles. It has O י3C values (VPDB) in a range between -13
and O"A.o. Values from -12 to -9%0 are most common during glacial periods. About half of
the samples are even more constrained, falling between -11 to -1 ()JA.o •
The observed range of O י3C values is very close to the global range of -13 to +2'/00 for soil
carbonates, derived from direct measurements and a soil COz diffusion model, indicating
that the cave and soil carbon systems act similarly. The large amplitude shifts of O י3C
values observed are most likely related to shifts in the O י3C value of soil atmosphere C02.
This value varies inversely with vegetation density and direcdy with the ratio of C4/C3
plants above the cave, both functions of climate. Only when climate becomes wet and
cool do the O י3C values decrease to --12 -13%0 (Frumkin et aL , 2000.)
Speleothem O י3C values lower than -13%0 have almost never been observed in Israel. This
seems to be a saturation value, representing C3 vegetation of relatively high density,
beyond which there is no further depletion in response to increasing precipitation and
decreasing temperatures. This suggests that O י3C is useful for identifying shifts from arid
to normally wet conditions, but cannot resolve detailed changes in precipitation and
temperature within generally wet, cool periods. Shifts between arid and Mediterranean
conditions are readi1y observed in the O י3C record because of the major changes both in
vegetation density and in C4/C3 biomass ratio .

REFERENCES
Frumkin, A., Ford, D. C. and Schwarcz, H. P., 1999, Continental oxygen isotopic record
ofthe last 170,000 years in]erusalem: Quatemary Research, v. 51,3, p. 317-327.
Frumkin, A., Ford, D. C. and Schwarcz, H. P., 2000, Paleoclimate and vegetation of the
last glacial cycles in ]erusalem from a speleothem record: Global Biogeochemical Cycles,
v. 104,3, p. 863-870.

00

ANNUAl MEEדlNG• 2001

ISRAEl GEoLOGICAl 50aEדY

MATURITY
MODELING
OF
THE
SOUTHEASTERN
MEDITERRANEAN
CONTINENT AL
MARGIN
AND
ITS
SIGNIFICANCE FOR HYDROCARBON EXPLORA TION
Gardosh, M.,1 Flexer, A.2
1. The Geophysical Instttute ofIsrael, Lod.
2. Department of Geophysics, Tel Aviv University.

In this research maturity modeling has been conducted across the southeastem
Mediterranean Continental Margin. An 80 km long, E-W cross-section extending from
the shallow shelf 'area, onshore to the deep basin offshore was studied. Five wells
(Yinon-1, Gan Yavne-4, Hof Ashdod-1, Yam-2, Yam West-1) and one additional pseudowell point, along the section were modeled using BasinMod-1D software package by Platt
River Assoc.
In the first stage of modeling, ~ohistory curves were calculated for each well using the
sequences stratigraphic scheme presented by Gardosh et al. (2000). In the second stage of
modeling the present-day thermal conditions were calculated.
Bottom hole temperatures (BH1) were used to calculate the geothermal gradients in the
five wells. The BHT information is generally considered to be a low-quality data set since
errors caused by the drilling processes are not always effectively eliminated from it. Heat
flow is another type of data set that gives indication of the present-day thermal
conditions. Eckstein (1979) used. both direct measurements and calculated values to
esttmate the average present day heat flow of the study area at 50.3 mW jm-. The
conversion of our thermal gradients to heat flow resulted with a considerably lower
average value of 36 mW j m2
N6 explanation was found for this large discrepancy between the two results. Vitrinite
reflectance analysis from the Yam West-1 well (Geochem Group Limited, 1995)suggest a
better correlation to lower heat flow conditions, however the Yam West-1 results are
considered by the authors of the above report to be "somewhat tentative due to the poor
quality of the organic matter in the analyzed sediments". The geologic history of rifting
and extension in the Southeastem Mediterranean area supports, on the other hand the
relatively higher heat flow of Eckstein (1979), which is sti11 considerably lower then the
worldwide average of 63 mW jm2•
In ,the third stage of modeling, the maturation curves of all the wells were computed and
projected on the geologic cross-section. Since the question of the thermal conditions was
not resolved, two altemative thermal maturation profiles were prepared: one with a value
of 36 mW j m2 and the other with a value of 50.3 mW j r:ri2.
In the lower heat flow profile the "oil window" conditions (0.7-1.3 %Ro) are reached in
the relatively deep stratigraphic levels of Lower to Middle ]urassic in the shelf area and
Lower ]urassic to Lower Cretaceous in the deep basin. In the Higher heat flow profile the
"oil window" conditions are reached at shallower levels of Middle to Upper ]urassic in the
shelf and Lower to Upper Cretaceous in the deep basin.
The two profiles have significandy different imp1ications for hydrocarbon exploration in
the Southeastem Mediterranean. For example, according to the high heat flow profile the
potenrial source rocks of the Upper Cretaceous in the offshore area are currendy within
the "oil window" and are capable of generation of hydrocarbons. However, in the low
heat flow profile current oil generation in the deep basin is 1imited to the Lower ]urassic
to Lower Cretaceous stratigraphic levels.
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HYDROCARBON PO  זEN  זIAL OF  זHE DEAD SEA BASIN

Gardosh, M.,1 Tannenbaum, E.2
1. The Geophysical Institute of Israel, Lod.
2. Kimron Oil and Minerals, Tel Aviv.

The Dead Sea Basin is a 150 km long and 10-15 km wide continental trough located
within the Dead Sea transform system. The formation of the basin is related to plate
motion along the transform that started in Early Miocene times. Well data, reflection
seismic 1ines and gravity modeling show that the basin is extremely deep and generally
divided to three structural steps: a. elevated shoulders or rim blocks b. intermediate, stepfault blocks and c. deep-sunken center.
The basin is filled with a thick rock sequence composed of three depositional units: a. the
Miocene Hazeva deposits of continental to lacustrine origin b. the Pliocene Sedom
evaporites c. the Plio-Pleistocene Amora to Lisan lacustrine deposits. The fill units,
overlaying the pre-basin Mesozoic strata, attain a thickness of several kilometers in the
intermediate blocks and may be as much as 10 km thick in the central, deep parts.
Abundant surface hydrocarbon shows are well known in the area since biblical times.
Hydrocarbon exploration started in the early 1950's. To date, 23 wells were drilled within
the basin or on the rim blocks. Most of the wells encountered various types of asphalt,
heavy oil, light oil and gas shows. Commercial production of gas is known in the Zohar
Field west of the basin and subcommercial oil has been produced from the Zuk Tamrur 3 well on its rim.
Various studies indicate that all the asphalt, oil and gas found in the Dead Sea area belong
to one geochemical family. Their source is the pre-basin Senonian biturninous rocks
(SBR) that outcrop on the basin margin. These Senonian carbonates and cherts contain
up to 20% organic matter mostly of marine origin and have a high sulfur content (up to
12%). Their kerogen is classified as Type II-S. The SBR has been buried in the basin to
different depth since the Miocene, resulting in generation of hydrocarbons with varying
degrees of thermal maturation. Some of these hydrocarbons were trapped at different
stratigraphic levels within the basin and some migrated to its rim. Maturity modeling show
that the SBR are marginally mature at the relatively shallow, intermediate blocks but are
within the oil and gas windows in the deep-sunken blocks at six kilometers and above.
The main uncertainty regarding the exploration potential of the Dead Sea basin is in the
estimation of the SBR volume buried within the basin's deep blocks. These rocks are
however widely distributed and attain considerable thickness (200-300 meters) throughout
southern Israel, as well as at the basin margin. We therefore estimate that significant
amounts of SBR were buried in the central parts and consider the basin's potential to
generate and trap hydrocarbons as high.
Future exploration should continue in all three structural steps. At the rim blocks the
main targets are Paleozoic and Mesozoic fractured carbonate and sandstone beds. In the
Zuk Tamrur-3 and Emunah-1 wells subcommercial quantities of 30-35 API light oil were
found in these rocks. At the intermediate blocks the main target is the Hazeva sands,
positioned between the SBR below and the Sedom salt above. In the deep blocks the
main targets are either the Hazeva or younger Amora sands.
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THE ISOTOPIC COMPOSITION OF PRECIPIT ATION IN THE
EASTERN MEDITERRANEAN SEA AREA UNDER CHANGING
CLIMA TE CONDITIONS: DO WE HA VE A FIRM BASIS FOR
PALAEO-CLIMA TE ESTIMA TES?
Gat,].R.
Center for Water Science and Technology, Ben-Gurion University of the Negev

The stable isotope composition of precipitation depends, among other factors, on climate
variables such as temperature, humidity and the quantity and temporal distribution of
rainfall. Based on the isotope composition of "proxies" whose isotopic composition is
derived from, or related to, that of the rain input one attempts to reconstruct the climate
parameters of the period when these proxies materialized, based on the supposed isotope
composition of the precipitation from which they were derived. Such proxies may be
either palaeo-groundwater, plant materials (in particular cellulose) or carbonates and
silicates in lake sediments or cave deposits. A necessary condition for making such climate
reconstructions is that the origin of airmasses does not change during the period under
investigation, or that any such change can be spelled out. Further it is required that the
ISOTOPE TRANSFER FUNCTION (the ITF), i.e. the relationship between the isotope
composition of the proxy and that of the rainfall from which it is derived, is either
invariant with climate change or that the change can be quantified. When the eastem
Mediterranean Sea area is considered, which is situated at the border between different
synoptic zones, some of these assumptions appear questionable.
The factors which determine the isotope composition of the precipitation in the eastern
Mediterranean Sea area will be reviewed, starting from synoptic history of the airmasses
concemed, the air-sea interaction process at the source areas of the atmospheric moisture,
the water balance in the airmasses during their trajectory and the rain forming processes
as well as the local conditions which result in the changes of the isotope composition
during the transition from the precipitation input to the related hydrological systems. The
observed changes in the isotope composition of the local precipitation during the 40 years
of measurements as a function of rain amounts and drought periods will also be reported.
Based on this information, an attempt will be made to estimate the expected changes in
the isotope composition of the precipitation and of the ITF in this region as a function of
the global climate changes and thus specify the reliability of the palaeo-climatic
reconstructions in the region.
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CHANGES IN  זHE DEAD SEA LEVEL - PAS ז, PRESEN  זAND
FU  זURE, AND  זHE EXPEC  זED IMPAC  זOF  זHE RED SEA - DEAD
SEA CANAL, IF CONS  זRUC  זED
Gavrieli Ittai
Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Israel St.,]erusalem 95501

During the 20 th century the Dead Sea level dropped by more than 20 meters and its
current level is 414 meters below mean sea level. This drop is the result of the diversion
of freshwater from the Sea of Galilee and the Yarmouk River. The average annual decline
in the Dead Sea level is about 80 cm/yr, and it expresses the negative water balance of the
lake. This value includes the contribution of the potash industries to the lake level drop,
which is about 20-25 cm/yr. The rapid decline in the level is halted during exceptionally
rainy winters, such as winter 91/92, when massive floodwater reaches the lake and leads
to rapid rise in lake level (2 meters in 91/92).
Several processes have occurred over the last decades due to this negative water balance:
During the mid 70's the Southern basin of the Dead Sea was disconnected from the main
water body of the lake in the Northem basin, and dried out.
In 1979 the Dead Sea overtumed and a centuries-old stratification ended. This
stratification was characterized by a relatively diluted 40m thick upper water body
overlying the anoxic - H2S containing lower water mass. Since this overtuffi the Dead Sea
water column is oxic and homogeneous, with seasonal stratification.
The continues evaporation from the Dead Sea lead to an increase in the brines salinity
and starting in the 80's, halite began to precipitate. This has resulted in a slight decrease in
the Na/Cl ratio. The increase in the Mg/K ratio is due to the activities of the potash
industries.
The annual water input to the Dead Sea is estimated at 650 million cubic meters (MCM)
and it includes surface and groundwater inflow. The evaporation rate from the Dead Sea
surface is about 1.25 m/yr, equivalent to 850 MCM/yr. In addition, about 250 MCM
evaporate annually from the evaporation ponds of the potash industries. The continuous
rise in the sa1inity of the brine, if continued, would lead to a decrease in the rate of
evaporation. At the current rate of water inflow, the lake would attain steady state
between inflow and evaporation in about 400-500 years, at about 510m below sea level.
The planned additional diversion of freshwater from the drainage basin of the lake would
increase the rate of lake-level decline and steady state conditions would be achieved at
even lower levels.
The discussion regarding the construction of a canal that would connect the Red Sea with
the Dead Sea for desa1inization of seawater and the stabilization of the Dead Sea water
level should consider the expected impacts of the inflow of seawater (or the concentrates
after desa1inization) on the chemistry and the limnology of the lake:
The mixing between the sulfate rich seawater and sulfate poor Calcium poor Dead Sea
would lead to massive gypsum precipitation.
A new stratification would develop in the Dead Sea in which the upper water body would
have a different composition than the lower water body.
The lower water body would develop anoxic conditions and would contain H2S.
The rate of evaporation from the Dead Sea would increase
A bloom in microbiological activities in the upper water body is expected.
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HYDROGEOCHEMICAL STUDY OF ARSENIC CONT AMINA TION
IN BANGLADESH GROUNDWATER - THE ROLE OF REDOX
CONDITION.
Gavrieli, 1.,1,2 Zheng, Y.,2,3 Van Geen, A.,2 Stute, M.,2 Simpson, J.,2 Dhar, R.,2,3
Ahmed, K.M.,4 Goldstein, S.L,2
1. Geological Survey of Israel,  נerusalem 95501, Israel,
2. Lamont-Doherty Earth Observatory, Palisades, NY 10964, USA,
3. Queens College, Flushing, NY 11367, USA,
4. Dhaka University, Dhaka, Bangladesh,

Groundwater is the main drinking water source for the people of Bangladesh. In the past
30 years, mi1lions of tubewells have been drilled in the Ganges-Brahamaputra Delta
(GBD) to provide reliable, pathogen-free drinking water to villagers. However, since the
early 90's it was discovered that the groundwater are contaminated with arsenic and over
30% of the wells probably exceed the Bangladeshi maximum contamination level (MCL)
of 0.05 mg/L. It is estimated that at least 25 mi1lion people in Bangladesh have been
exposed to toxic levels of arsenic and chronic arsenic poisoning is now widespread in the
local population.
It is generally agreed that the arsenic in the GBD groundwater is naturally-occurring. Of
several proximate sources proposed for the arsenic, the two that appear most plausible are
arsenic-rich materials that occur in discrete layers, and/or dispersed arsenic associated
primarily with iron oxyhydroxides. Because organic carbon is abundant, reduction of iron
oxyhydroxides and release of arsenic may be coupled with organic carbon oxidation. We
hypothesize that redox reactions involving As, Fe, and S and mediated by rnicrobial
activity are the key factors contro11ing the fate and transport of As in the GBD region.
A detailed hydrochernical study is currently under way to characterize the occurrence of
the As in the groundwater. High As concentrations are always accompanied by reducing
conditions. Most of the As is present in the water in the form of the reduced species
(As3+) and the As-rich water are generally characterized by absence or low levels of
dissolved 02, N03- and high levels of P043-, Fe2+ and Mn2+. The S04/Cl ratio in the
reducing water are lower than those in the oxic, As-free water and the sulfate
concentration in many is <0.5 mg/L. Few representative analyses indicate that the
reduced water contain few ~/L of sulfide, though H2S cannot be identified by its odor.
We propose that the P04 is adsorbed on iron oxyhydroxides along with As and that it is
released together with the arsenic during the reduction of the oxyhydroxides. Few sulfur
isotopic analyses of oxic samples showed values @34S=5.0-7.2%o) sirnilar to those
expected from surface water that have not dissolved sulfides. Because of the low sulfate
concentration and low S04/Cl ratio, conventional isotopic analyses of sulfate is difficult.
However, pre1irninary 34S analyses of anoxic samples, carried out with a thermal ionization
mass spectrometer following and modifying the method described by, showed enriched
isotopic value (034S>40%o). Such values are explained as due to bacterial sulfate reduction
and demonstrate the role of rnicrobial activity in the determining the redox state and
composition of the groundwater. Because of the high levels of dissolved Fe2+ in the water,
the sulfide product from the sulfate reduction precipitates from the water as iron sulfides.
It is still to be deterrnined how much As precipitates with the iron sulfide and to what
extend this precipitation controls and prevents even higher As concentrations in the
groundwater.
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SEISMIC STRA TIGRAPHY
OFFSHORE ISRAEL

OF

THE

HOLOCENE

SEDIMENTS

Gi1l, D.l, Gardosh, M.2
1. Geological Survey of Israel
2, Geophysical Institute of Israel

This study is based on high-resolution seismic data and information from drillholes and
core penetrometer tests acquired during 1998, as part of a feasibility study project for the
construction of artificial islands. The study area extends from Hadera to Ziqim, between
water depths of 20 m, 1.5 km offshore, and about 75 m, 12 km offshore. Approximately
1500 km of seismic profiles were acquired, with a CHIRP recording system, in a dense
grid of shore-perpendicular lines spaced one kilometer apart. The CHIRP system uses· a
high frequency energy source of 2-6 kHz, thereby attaining a vertical resolution of several
tens of centimeters. The high resolution of the data set facilitates a detailed seismicstratigraphic analysis of the Holocene sequence .
The lowermost seismic feature is a continuos strong reflector that delineates a regional
surface with an irregular morphology that separates a series of fine reflection above, from
a reflection-free zone below, We interpret this surface to be an erosional unconformity
that was incised into Pleistocene kurkar formations during the pronounced, 130 meter
drop of the Mediterranean sea level at the end of the Pleistocene. The Holocene
sediments that overlie this unconformity, or sequence boundary, form of a wedge-shaped
body that thickens gradually from 5 meters near the shore to 30 meters at the westem
edge of the study area.
The Holocene sequence is divisible into four seismic-stratigraphic units : סnit 1, the
lowermost, is about 1-2 m thick and is characterized by several high amplitude,
occasionally discontinues, reflections that onlap and fill up the lowermost part of the
topographic depressions of the unconformity surface .  סnit 2 is characterized by a series
of moderate reflections that downlap westward on Unit 1, or on top of the kurkar surface .
The thickness of the unit decreases from the near-shore zone westwards. Between
Palmakhim and Nizanim it is about 20 m thick, displaying a sigmoid, aggradational stratal
pattem. North of Yaffo it is 6-8 m thick, displaying a mounded stratal patterri. Unit 2 is
composed of marine silty (25-50%) sands, with some kurkar shards and abundant
bioskeletal debris .  סnit 3 contains a series of closely spaced continuous high and low
amplitude reflections that display a progradational topset/ clinoform stratal pattern. The
topsets onlap the top of Unit 2 in the east and the clinoforms downlap to the west. The
unit consists of thin (10-20 cm) beds of clayey silts and its overall thickness increases
gradually from 2-3 m in the east to 20-25 m in the west. סnit 4 overlies Unit 3
unconformably. It consists of 3-5 m thick clayey silts that form the present seabed. The
top of the unit undergoes some erosion .
Our tentative interpretation of the sequence is as follows: Unit 1 is a relief-filling
sediment, presumably composed of terrestrial fluvial deposits or soils, that developed at a
late lowstand stage. Unit 2 represents the beginחing of the Early Holo.cene highstand
episode. Sea level must have risen very rapidly to a height of about 22 meter below the
present one. The main source of the unit's sands was the adjacent land. The deposition of
Unit 3 began with a relative drop of sea level. The east-to-west progradational pattern
suggests that sediment supply was still mostly from the east. Unit 4 marks a change in the
depositional pattem, probably to a predeominantly shore-parallel transport. At present
we are unable to assign a time table to these events .
~
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INCORPORATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES VIA THE
INTERNET IN THE TEACHING OF THE EARTH SCIENCES AT THE
HIGH SCHOOL LEVEL
Ginat, H.l, Levy, M.l, Gomez, D.l, Levy, A.2, ,Menahem, N.2, Lidor, Y.2
1. Instructor at Ma'aleh Shaharut School, Y otvatah, 88820
2. Pupil at Ma' aleh Shaharut School, Yotvatah, 88820

The Intemet has become in recent years a means of mass communication affecting
significantly the manner in which we access information, make purchase, and on an everincreasing scale, engage in formal study. The Internet is integrated into the formal
educational system as an tool of instruction in a wide range of activities.
As an integral part of the Earth Studies program in the eleventh and twelfth grades at
Ma'aleh Shaharut School, Yotvatah, various methods of instruction via the Internet were
developed:
A. Information-gathering from the web on various subjects as a part of the pupi1's
individual course of study.
B. Lessons held in the computer lab on specific topics, for example - plate tectonics.
C. The creation of an independent database including visual materials such as picrures,
photographs, maps, aerial photos, and satellite photos. The mre advanced students have
an additional task: locating additional visual materials from the web for incorporation in
the school's website: www.shaharoot.kfar-olami.org.i1
D. Computerized database (an active site on the web) on a chosen subject incorporating
students' research projects. The website includes Abstracts of the students' papers as well
as additional relevant materials. The database is multi-lingual and includes an internal
search engine assisting the user in acquiring necessary information. As a part of this
approach, our staff and pupi1s at Ma'aleh Shaharut initiated and developed - with
students from the US and ]ordan - an educational, scientific website: "The Yotvatah Salt
Flats: Man and Environment." The site includes a virtual map via which one can view
photographs of various sites in the area, geotope abstracts, abstracts of research of the
academia, maps, satellite photographs, and links to sites around the world on the subject
of salt flats. Most of the materials included in the site are in English, Hebrew and Arabic.
The site's visitors are invited to add the own materials on the subject matter. The site
also displays the educational cooperation between the schools at Yotvatah and Rahma
Village,]ordan. The website can be found at: htt:p:!!library.thinkquest.org!c004132
Currently under development are two additional websites with a similar rationale:
(A). Man & Coppper: Past and Present - Timna (lsrael), Fenon Oordan), Utah (USA), and
South America. (B). The Eilat-Aqaba Gulf: Protection versus Development (to be jointly
built by Israeli and] ordanian pupils).
These computerized databases are dynamic and constantly being developed, through
which inter-active learning takes place. The pupi1s are partners both as "producers" of
the database's materials, as well as "consumers". Via like website projects we are able to
initiate and maintain educational cooperation between students of distant locations in
Israel and abroad, projects including creating the website, use of its materials, and
incorporation of additional scientific materials.
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GEOLOGY OF MITZPE SA YY ARIM REGION
Ginat, H.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St, 95501 ]erusalem

Mitzpe Sayyarim region is in the southwestern part of the Negev. The research area
eastem limit is by Biqat Sayyarim and in its western limit by the international border
between Israel and Egypt. The research included geological mapping in a scale of
1:50,000 and detailed description of interesting phenomena.
Gerofit and Zihor Formations, built mostly from limestone, marl and chert, are exposed
in the southem part of the sheet. Ten square kilometers with orange shade, mostly with
limestone concretions, are the exposure of Menuha Formation. Most of the area covered
by Mishash Formation: chert, limestone and chalk rocks. The shade is dark and the area is
very moderate with wide valleys. The northern part of the area covered with
conglomerate belongs to the Arava Formation.
Along the cliffs which define the Sayyarim and Uvda valleys there are faults in N and NE
directions.
Interesting phenomena that were discovered while mapping:
1. Facial changes in short distances in the upper part of Menuha Formation. The
common sections are white chalk but sometimes include limestone, clay and marl. The
explanations to this feature might be Senonian structural elements or slumps.
2. Limestone and chalky marl dikes. 18 dikes were discovered. Their width is mostly 0.51.5 meter and some of them are more than 50 meters long. These dikes are diagenetic
features formed within the sedimentary column after the vertical disturbances were
already developed to their full vertical extension.
3. Fields of limestone, dolostone and chert concretions in a very special and impressive
appearance. These concretions appear in four different layers in Menuha Formation.
4. Conglomerates exposed in Pliocene stream canals in wide val1eys that exist above the
cliff, west to Sayyarim and Uvda valley. These streams drained the area of Har Berech,
Development of the Sayyarim and Uvda valleys create internal base levels and stop the
movement of gravel and water through these canals.
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SIGNAL PROCESSING FOR INDIA AND PAKISTAN NUCLEAR
TESTS RECORDED AT IMS ST ATIONS LOCA TED IN ISRAEL
Gitterman, Y., PinSky, V., Hofstetter R.
Seismology Division, Geophysical Institute ofIsrael, P,O,B, 182, Lod 71100

In comp1iance with Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTB1) the International
Monitoring System (lMS) was designed for detection and location of the clandestine
Nuclear Tests (N1), Two auxiIiary IMS seismic stations MRNI and EIL, deployed
recendy, were subjected to detectability, travel time ca1ibration and discrimination
analysis. The study is based on the three recent 1998 underground nuclear explosions: one
of India and two of Pakistan, which provided a Ground Truth test of the existing IMS.
The MRNI and EIL broad band (BB) stations are located in Israel at teleseismic distances
of 3600, 2800 and 2700 km respectively, where the signals from the tests are aIready weak.
The Indian and the second Pakistan NT were not detected by the short period Israel
Seismic Network (lSN), using standard STA/LTA triggering. Therefore, for the chosen
IMS stations we compare the STA/LTA response to the results of the more sensitive
Murdock-Hutt (MH) and the statistically optimal detector (OD) that showed triggering
for these three events. The second Pakistan NT signal arrived to the ISN and the IMS
stations in the coda of a strong Afghanistan earthquake and was further disturbed by a
preceding signal from a local earthquake. However the NT signal was successfully
extracted using MH and OD procedures.
After NT is detected it should be recognized. Spectra were calculated in a 15-sec window
including P and P-coda waves. The spectra for the first Pakistan NT showed a
pronounced spectral null at 1.7 Hz for. all three components of the EIL station. The
effect was confirmed by observation of the same spectral null at the vertical component
of the ISN stations. For this ground truth explosion with a reported shallow source
depth, the fenomenon can be explained in terms of the interference of P and pP phases.
However, the spectral null feature, considered separately, can not serve as a reliable
identification characteristic of nuclear explosions, because not all the tests provide the
nulIs, whereas some earthquakes show this feature. Therefore, the multi-channel spectral
discrimination analysis, based on spectral ratio of low-to-high frequency energy (in the
0.6-1 Hz and 1-3 Hz bands), and semblance of spectral curves (in the 0.6-2 Hz band), was
conducted. Both statistics were calculated as welI for the three components of the EIL
station. The statistics provided a reliable discrimination between the recent NT and
several nearby earthquakes, and showed compliance with the former analysis of Soviet
and Chinese NT, where nuclear tests demonstrated lower values of energy ratio and
spectral semblance than earthquakes.
Accurate location of NT requires ca1ibration of travel time for IMS stations. U sing known
source locations, IASPEI91 travel time tables and NEIC origin times we calculated
expected arrival time for the P-waves to the EIL and MRNI stations and showed that the
measured arrival time has delay of about 4 .sec. Similar resultswere obtained for the
nearby Pakistan earthquakes. The analysis was complimented by the P travel time
measurements for the set of Semipalatinsk NT, which showed delays of about 3.7 sec to
the short period MBH station which is a surrogate station for EIL. The similar delays at
different stations evidence a path- rather than site-effect. The results can be used for
ca1ibration of the IMS stations EIL and MRNI regarding Euroasian events coming from
the East.
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DEVELOPMEN  זOF ALLUVIAL FANS AND  זERRACES A ז זHE
CONFLUENCE OF NAHAL ZIN WI  זH  זHE SOU  זHWES  זERN
DEAD SEA BASIN, ISRAEL DURING  זHE LAS  ז26 KA AND
IMPLICA  זION  זO  זHE CHRONOLOGY OF  זHE FALLING OF LAKE
LISAN LEVELS
Gluck, D.,1,2 Enzel, Y.,l Heiman, A.,2 Porat, N.2 ,Amit, R.2
1. Instttute of Earth Sciences, The Hebrew University of ]erusalem, 91904 ]erusalem
2, Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael St., 95501 ]erusalem

The landscape at the southwestern Dead Sea Basin was formed during the Late
Pleistocene and Holocene in the complex environment of retreating Lake Lisan and
tectonic activity of the western margin fault of the Dead Sea Basin and probably of the
Amazyahu Fault too. Terraces of Nahal Zin and local alluvial fans and shorelines record
the fast retreat of Lake Lisan from its highes~ stand at -26 ka. We mapped and dated
these landforms to reconstruct the development of the landscape in the area. Four local
alluvial fans and four terraces were dated using soil-stratigraphy and by the OSL method.
When Lake Lisan had reached its highest stand, Nahal Zin flowed directly eastward and
deposited its ancient alluvial fan on the newly exposed sediments of the lake bottom. The
lake remained for a short period at the level of the alluvial fan (::= -200 mכ. Following a
further drop in Lake Lisan level and a retreat to the north of its southern shoreline , 2,000
years later Nahal Zin already flowed to the north-northeast. During the retreating of Lake
Lisan, Nahal Zin experienced two regimes of incision: (1) During 24-20 ka Nahal Zin
longitudinal proflזe incised about 30 m by removing very large volume of sediment from
its entire drainage area within the Dead Sea basin and (2) since 20 ka Nahal Zin mainly
incised vertically within a relatively narrow channel. During the period 20-17.5 ka Nahal
Zin sti11 formed a wide floodplain and since it entered to a narrow channel including the
its modern active channel. The series of terraces of Nahal Zin allow us to de1imit the
fa11ing Lake Lisan levels during 24-17.5 ka .
Lake Lisan and the Dead Sea are the base level for the fluvial system that flows into the
Dead Sea basin. This base level has dropped over 200 m in the last 26 ka. In contrast, the
tectonic activity of both the western marginal fault of the Dead Sea basin and the
Amazyahu Fault that are crossed by the Nahal Zin is only a few meters during that time
period. Therefore, the major factor in the development of the landscape at the
southwestem Dead Sea basin is the fast drop in the level of Lake Lisan. This drop of base
level ca~sed the fluvial system to form the landscape in this area.
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ARTIFICIAL ISLANDS PROJECT - PROSPECTING FOR OFFSHORE
AGGREGATES
Golik, Abraham1, Gardosh, Miki 2, Gill, Dan 3 and Almagor, Gideon3
IIsrael Oceanographic and Limnological Research, P.O.B. 8030, Haifa
2'fhe Geophysical Institute ofIsrael, P.O.B. 182, Lod
3Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Israel St, 95501 ]erusalem

A shallow seismic survey of the IsraeIi continental shelf, followed by bottom sampIing
and testing, was carried out in order to explore the avai1ability of aggregates suitable as fill
material for construction of artificial islands. The survey, carried out along 1 km spaced,
shore-perpendicular proftles, at water depths of 20 to 70 m between Hadera and Ziqim,
employed a CHIRP sub-bottom proftler, which provided seismic penettation of up to 30
m below sea bottom with a resolution better than 10 cm. Forty four vibracores and 32
Cone Penettation Tests (CP1) were collected in the unconsoIidated sediment, and 19
rotary drilIings into the exposed kurkar rock were carried out.
The objectives of this study were to locate potential aggregate reserves, determine their
suitability as fill material for construction of artificial islands, defme their spatial
distribution, thickness and volume, and assess the thickness of waste overburden that
must be removed in order to exploit them. Due to environmental considerations and
requirements of foundation engineers regarding the material grain size, the target material
of this study was either sand buried beneath the Silt  עnit at a water depth greater than 30
m, or exposed kurkar (carbonate cemented quartz sandstone) on the seabed .
It was found that the kurkar, characterized by sharp geomorphology, underIies the
unconsoIidated sediment in the whole area. At places, the kurkar protrudes through the
sediment to form the seabed. At water depths of 40 to 60 m, a dark, amorphous, cloudshaped reflector which obscures all the seismic reflections, within and below it, is found .
This reflector is generated by biogenic gas within the unconsoIidated sediment. Two sand
units occur above the kurkar. The lower one, termed here Sand 1, overIies the kurkar and
is found across the shelf, extending westward at least as far as the eastern boundary of the
gas zone. The other, Sand 11, is found on top of Sand I in depths shallower than 30 m .
The thickness of the two sand units ranges from zero to close to 30 m. The sand contains
beds of clay, silt and sandy silt consisting of 35-50% grains finer than 75 ןגm. On top of
the sand, uniform, non-layered silt is found. Its thickness increases from zero at a water
depth of approximately 15 m to more than 20 m at a depth of approximately 40 m, where
it is masked by the gas .
Volumetric computations show that the quantity of exposed kurkar in the study area, at
water depth greater than 20 m, is about 135 milIion m3, found in large concenttations off
Ga'ash, Tel Aviv, Yafo, Nitsanim and Ashqelon. The kurkar was found to be an adequate
fill material which may be mined by dredging.
The volume of sand, buried beneath the silt, at water depths greater than 30 m, is 1.3
bilIion m 3. Large reserves of sand, covered by a relatively thin overburden, are found
opposite Hadera-Netanya, Ga'ash, Yafo, and Ashdod-Ziqim. In these areas, a total
volume of 403 milIion m3 of sand was found beneath a cover of 121 m3 of silt. This sand
contains more than 10% silt, which is the upper Iimit of fines set by foundation engineers
for fill material, and therefore is not fit for this purpose .
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SEDIMENT TRANSPORT PATTERN ALONG THE ISRAELI COAST
AS INDICATED BY SAND GRAIN SIZE
Golik, A.
Israel Oceanographic and Limnological Research, Narional Insritute of Oceanography, P.O. Box 8030
Haifa

Sand grain size was determined by means of a laser particle size analyzer in 115 samples
collected from the inner shelf and beaches of Israel between Gaza and Akko. The
samples were divided into two groups: one, between the back of the beach and 5 m water
depth, and the other, between 5 and 30 m depths. It was found that the deeper water sand
size is fine and does not show any dependence on geographical location along the coast.
However, the shallow water sand gradually decreases in size from medium sand at Gaza
in the south, to fine sand at Herzliya at the central part of the coast. From Herzliya
northward to Akko, it remains fine.
These findings support the longshore sediment transport model for the Israeli coast
proposed by Emery and Neev (1960). They claim that wave-induced, longshore sand
transport in the surf zone is directed northward along the southern part of the coast and
southward along its northern part with a nodal point at its center, somewhere near Tel
Aviv. According to that model, the northern part of the shore is nourished by sand that is
driven northward by the prevailing current on the continental shelf.
The finding of fine sand on the beaches and in shallow water in the northern part of the
coast indicates that indeed the source of most of this sand is from the inner continental
shelf, thereby, supporting the above-mentioned model.
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FLUCTUA TIONS IN LA TER QUA TERNARY OCCUPA TION OF THE
ARID ZONES IN THE SOUTHERN LEVANT
Goring-Morris, A.N., Belfer-Cohen, A.
Department of Prehistory, Institute of Archaeology, Hebrew University, ]erusalem 91905

The impact of climatic fluctuations were always more marked in the marginal zones of the
Levant. Such shifts would have significandy affected floral and faunal communities. In
turn these would affect the habitability of those areas for human hunter-gatherer
populations, as reflected in the changing occupation densities and geographic
distributions of prehistoric sites in relation to contemporary landscapes.
Topographic changes in Lower (ca.l.0- 0.3 m yrs) and Middle Palaeolithic (ca. 300-40 k
yrs) landscapes render evaluation of site densities problematic. It is thus only from the
Upper Palaeolithic (40-22 k yrs) and, more especially, the Epipalaeolithic (22-10 k yrs)
and Neolithic (10-6 k yrs) that landscapes approximated those currendy visible.
We shall present data integrating prehistoric occupation in the Negev, Sinai and southern
]ordan during the Late and Terminal Pleistocene, the geomorphological settings, and the
available climatic information.
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 זHE

QUA  זERNARY PALEOGEOGRAPHY AND S זRA  זIGRAPHY OF
 זHE LOWER NAHAL BESOR ,  זHE NOR  זH-WES  זEN NEGEV .
Greenbaum, N. 1, Ben-David, R. 2, Porat, N.3, Lettis, W·4
1. Geography Department, University of Haifa, Mount Carmel, Haifa, Israel31905
2. Roved Geological Consultency, P.B. 98, Lion, Israel, 99835
3. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael,jerusalem 95501
4. Williarn Lettis and Associates Inc., 1777 Botelho Drive, Walnut Creek,
California,94596

A relatively complete sequence of Early Pleistocene to Holocene sediments representing
multiple episodes of deposition is exposed along the lower Nahal Besor stream channel,
in particularly between Retamim and Halutza. We performed detailed mapping and
stratigraphic analysis of the sediments, aided by paleomagnetic measurements and optical
dating. The study was aimed at gaining a better understanding of the evolution of the
Nahal Besor throughout the Pleistocene and Holocene.
(1) The Early Pleistocene deposits (unit Q1) is up to 8 m thick and include thick coarse
gravel units, sand and si1t beds underlain by marly unit deposited over the upper Eocene
Maresha Fm. chalk. The age of this unit is 1.88-0.94 ma and it forms, in places, an alluvial
surface along the channel of Nahal Besor over which calcic soil had developed.
(2) An Early-Middle Pleistocene sequence (unit Q1A) deposited in a paleochannel cut
into the previous unit, is exposed in the cO . ו;נfluence of Nahal Besor and Nahal Revivim.
This section is composed of gravelly units underlying silt beds with a few calcic paleosols
and it is dated to 0.94-0.78 ma.
(3) An over 10 m section of reworked fluvial silt and sand (unit Q2) dated as <780 ka (by
paleomagnetism). Detailed luminescence dating provide an age of this section - > 126-15
ka .
The course of Nahal Besor during the Pleistocene was reconstructed by mapping of the
Q1 remnantes. Remnants of the lowest Ahuzam surface (G) (dated as 1.88-1.72 ma) and
bedrock exposures in the banks serve as boundary to the maximal extension of the valley.
The paleogeography of Nahal Besor is characterized by several cut and fill events during
the Pleistocene and Holocene: (1) Deep incision into the bedrock during the Late
Pliocene-Early Pleistocene - 1.88-1.72 ma, probably associated with receding sea level
andj or climatic change. (2) Filling with coarse conglomerate during the Early Pleistocene
- 1.88-0.94 ma. (3) Incision of paleochannels during the Early-Middle Pleistocene - 0.940.88 ma. (4) Non-continuous f זlling of these channels with gravel and si1t beds untill 780
ka. Gaps in the sedimentation are presented by the development of calcic soils . (5)
Incision during Middle Pleistocene post 780 ka. (6) Non-continuous deposition of silt
units with calcic paleosols during the Middle Pleistocene untill the Late Pleistocene - 12698 ka. (7) Extensive incision of all sedimentary units between 126 and 98 ka. (8) Fill stage
of a thick section of reworked silt and sand - 98-15 ka in fluvial conditions of low energy
flows andj or high sediment yields .
Deep incision occurred during the Early Holocene where Nahal Besor rentrenched into
the Early Pleistocene valley down to its bottom. Few stages of fill and cut followd this
incision which left a sequence of alluvial terraces along the present channel of Nahal
Besor. Luminescence dating of these terraces provide ages of 9-3 ka .

~
~

ANNuAllV\EETlNG.2001

ISRAEl GE<כLOGICAl 5cx:IETY

RECENT TUFA, TUFA ROCKS AND SPRINGS' WATER IN NORTH
HULA VALLEY: CHEMICAL AND ISOTOPICAL COMPOSITION
Gur D.l,2 Sass E.2 Bar-Matthews M.1
1. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael st.,]erusalem 95501 .
2. Institute of Earth Sciences, the Hebrew University, ]erusalem 91904. dafna@vזns.huji.ac.il

The northem Hu1a Valley is fed by three main groups of springs: 1. The Banias and
Kezinim springs in the east, flowing to Hermon river; 2. The Tel Dan springs in the
center; 3. The Hazbani and El Wazani springs in the west, flowing to Snir river. This last
group was secluded from the present study.
The Tel Dan springs water (14-17°C; mS=260-325 mg/L) are enriched in most ions
compared with snow melt-water and their elemental ratios are similar. Its isotopic
composition is /)0 18= -6.87:t 1.30%0; OC13= -10.03:t 1.17%0.
The Banias spring (14-16°C; TDS=250-400 mg/L) and the Kezinim spring (19-21°C;
mS=425-500 mg/L) have higher Mg, S04, and Sr contents than the Dan water. The
isotopic composition of oxygene in the Banias (5018= -7.51 :t 0.15%0) and Kezinim (/)180 = 7.32:t 0.24%0) water is a 1ittle lower than that of Dan. The isotopic composition of carbon
in Banias (/)C13= -10.33 :t 0.857%0) is similar to that of Dan whi1e that of Kezinim water is
higher (/)13C = -9.20 :t 0.82%0).
The chemical composition of Banias spring water varies seasonal1y: the ionic content is
lowest in the spring, approaching that of Dan water, and highest in the fal1, close to
Kezinim water. This behavior indicates that the composition of the Banias spring is
conttolled by two main components, the one predominating after rains begin, the other
during the dry season.
Present-day tufa sedimentation occurs main1y in the fal1. The Hermon and Dan rivers'
tufa differ in their chemical and isotopic characterization. The Hermon river tufas
(northeast Hula Val1ey) have significandy higher Mg and Sr, elevated 313C and a wider
compositional range, as compared with the Dan river tufas (center of the Val1ey). These
differences seem to reflect the observed differences between the Banias and Dan springs,
and the seasonal compositional variations in the Banias spring.
Ancient Tufa rocks, widespread in the North Hula Val1ey, likewise display chemical and
isotopic differences between different geographic areas. Such differences were f1tst
observed by A. Heimann (M.Sc. Thesis, 1985) and confirmed in the present investigation.
Accordingly, it has been observed that the tufas in the east (along the Hermon canyon
and Banias plateau) have significandy higher Mg, Sr and 313C, as well as a wider
compositional range, as compared with those of the centtal tufas (Qoren river and
Hagoshrim) and the westem rocks (Bet Ha'ahu river, dividing Ma'ayan Baruch and Kefar
Yuval). The simi1arity in geochemical behavior between ancient and recent tufas in these
areas points to a simi1ar composition of ancient and recent springs in the north Hula
Val1ey, and suggests that the seasonal variations of the Banias spring were already
operative in the past.
Summary: The different springs in the north Hula Val1ey have different geochemical
characteristics, which are reflected in the composition of the respective present-day tufas.
The ancient tufas display geochemical simi1arities to the recent ones, which point to a
prolonged stability of the Hermon aquifers, ever since tufa sedimentation began.
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LAST GLACIAL TO HOLOCENE NON-MARINE SEQUENCE IN THE
EASTERN-MEDITERRANEAN SHELF: ASHDOD 321 CORHOLE,
OFFSHORE
Gvirtzman, G.l, Bakler, N.2, Wieder, M.l
1. Depar. of Geography, Bar Ilan University
2. Geological Survey of Israel

Ashdod 321 corehole was located offshore Ashdod harbor, 200m. West of the water
breaks. The sequence includes a section of ca. 17-m. (at -33 to -50 meters below sea level)
of terrestrial grumusol soil, below and above marine sections. The interval between the
marine transgression of Stage 5.5 high-stand sea level and the recent marine transgression
of Stage 1 high stand sea level is definitely a non-marine grumusul soil sequence. Particles
of charcoal within the soil particles were dated by C-14 as of 10,454 to 11,111 calendar
years BP. Magnetic susceptibility measurements of units of 20-50 differ significantly from
the low values of the marine sections. The soil unit correlates approximately to Stages 4
or 3 or 2 low marine stands. The last marine transgression, from the lowest stand of -130
m. at Stage 2, to the present sea level during the dated age. This unit was correlated to the
Younger Dryas Event of the same age. This event was found in the onshore area of the
central Coastal Plain. The Younger Dryas event was recorded as a fast and intensive
influx of loess-type desert dust over the entire coastal belt. This event was also detected in
the Ashdod corehole. A high-resolution seismic survey was used to study the offshore
sequence. This reflection that was correlated to the Younger Dryas event. It appears that
the surface that was covered by the Grumuso1ic soil was spread onshore and offshore
along and parallel to the present Coastal Plain. The two fast pulses of gIobal rise of sea
level during the last deglaciation, namely, mwp-la and mwp-1b (Bard et. al, Fairbanks), as
well as the intermediate pause of the gIobal rise during the Younger Dryas, were
identified in the offshore of IsraeI. The widespread of deposition of the sapropeI S1,
which was deposited on the floor of the Mediterranean soon after, was also detected in
Israel and correlates with the Ganot Hadar Hamra.
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LA TE QUA TERNARY AE  סLIAN C סNTRIBUTI  סN T סS סILS AND
SEDIMENTS IN ISRAEL: C סRRELATI  סN T סREGI  סNAL AND
GL  סBAL PR  סXY -CLIMATIC CYCLES
Gvi~zman, G ,1.Wieder, M1, Ron H.2
1, Depart. Of Geography, Bar-llan Univ., Ramat Gan
2. The Geophysical Inst. of Israel, Lod

Aeolian invasions, such as sand dunes and wind blown dust, during the Late Quatemary, into the
Centtal Coastal Plain and Northwestern Negev (Southern Coastal Plain), were studied. They appear as
cycles that consist of two phases: one is a process of fast deposition, and, the second is a slow process
of stabilization together with pedogenesis. In the Southern Coastal Plain four palaeosol units of
brown-grumusolic type were recognized. In the Centtal Coastal Plain, an event of fast wind blown
dust accumulation took place, during the Younger Dryas Event, fol1owed by a slow process of
pedogenesis. In a similar way, each of the palaeosol units of the Southern Coastal Plain was
interpreted as cycles of fast aeolian dust deposition that fol1owed by a slow process of pedogenesis .
The carbonate nodule horizons, found at the base of each plaeosol unit, are due to leaching of
carbonate, from the upper parr into the lower part, fortning calcic horizons. It is therefore concluded:
the deposition represents dry periods; the pedogenesis took place soon after, during humid phases. A
study of the badlands, in the loess soil and other sediments, in the Ruhama area was, carried out. In
the drainage area of Nahal - Shiqma and its badlands, several cycles of Grumusol soils were exposed.
The sttatigraphic order, Includes units of Kurkar, Hamra and Grumusols (of loessian origin). The
fol1owing stratigraphic order was reconstructed, from top to bottom, respectively: .(2) An upper
c.ycle, modern loess, 2-3 m., abundant of carbonate nodules in the bottom of the unit. @ An upper
fourth c.ycle, "Grumusol IV". 2-3 m., carbonate nodules at the base, forrning a morphological
terrace. ffi A third c.ycle, "Grumusol III". gray-brown, carbonate at the base.@A second c.ycle,
" Grumusol II". 2-3m. , carbonate nodules. W The four upper full cycles of clayey Grumusols, gray
- brown. The first. lowennost, c.ycle, "Grumusol I", 2-3 m., with a wide morphological terrace
composed of carbonate nodules at it's base. ffi 2 m., " Brown-quartZic soil", including prehistoric
arrifacts in the base of the unit . .Ql.3 m., red Hamra, prehistoric arrifacts and tools on it's top. ill
Erosional unconfortnity.  סג2 m. of a Kurkar unit (pleshet Fm.?) unconformably overlying the
'Adulam chalk :ind flint (Mid. To Late Eocene). The sttatigraphic order, Including units of Kurkar,
Hamra and Grumusols (of loessian origin) were surveyed. Palaeomagnetic studies were carried out
(Hagai Ron). This rvealed, that the units
and ffi are reversal (Brunhess). Normal magnetic
direction (Matuyama) was found in units (5). (6). (7) and probably ~ (2). It is, therefore, assumed
that from the lowermost Grumusol up to recent, the magnetic direction is normal, postdating the
Brunhess/Matuyama reversal. Thus, before 780,000 years ago. It is, therefore, assumed that from the
lowermost Grumusol up to the recent, the magnetic direction is normal, postdating the
Brunhess/Matuyama reversal. The development of sand dunes and loess soils, in both parts of the
Coastal Plain, seem to be simultaneous. Shorr pauses between the depositional phases were detected.
During the pauses sands and dust materials underwent stabilization and pedogenesis. The sands were
ttansformed into "Kurkar" and/or "Hamra". The dust was ttansformed into a Grumusol soil type
with calcic horizons at its bottom. During these cycles, global climate changes, in continents and in
oceans, also took place. It is assumed that the classical Quaternary climate changes, such as Ice ages ,
Interglacial periods, the Younger Dryas Event, etc., are correlated to these cycles. The global changes
left signatures in sediments and soils in Israel and the vicinity. Local Israeli correlation of the lake levd
changes of the Lissan Lake and the Dead Sea was suggested. Correlation was found to climatic
history recorded in speleothems of the Soreq cave. It is therefore concluded that:.(A). Penettation of
aeolian dust, indicates dry climate.  שגIn a shorr time soon after, intensive leaching changed the
loess into Grumusol, under wet climatic conditions. (.c) Dry/wet climatic cycles were repeated several
times. These cycles may be correlated to the regional cycles in Israel and vicinity. (D) The climatic
changes observed should be correlated to the classical global changes during the Late Quaternary.
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MUL TIPLE COLLECTOR-ICPMS: A NEW POSSIBILITY IN ISOTOPIC
RESEARCH.
Halicz Ludwik
Geological Survey ofIsrael, 30 MaIkhe Israel st.,)erusalem 95501

Multiple collector-inductively coupled plasma mass specttometry (MC-ICPMS) is a new
technique for the measurement of isotopic composition at high precision, and is of great
importance to geological, environmental and medicine sciences. The method combines
the outstanding ionization efficiency of the ICP source with the superior flat-topped peak
shapes received from the ion optics of the double focussing plane of a large dispersion
magnetic-sector mass specttometer. It also uses simultaneous multiple collection to
receive the most precise isotopic measurements. This technique gives us the possibility of
measuring the isotope ratios of "classic" radiogenic elements such as Sr, U, Sm and Pb.
MC-ICPMS opens up a variety of new fields relating to the ability to precisely measure
the isotopic composition of elements with high first ionization potentials at high
sensitivity
Hf, Th etc). Recently, MC-ICPMS has been used to develop a totally new
class of high precision stable isotope measurements of the smal1 but important
fractionation of Mg, Ca, Fe, Zn and Cu.

r:w,

During the last year an MC-ICPMS insttument was purchased by the Geological Survey
of Israel and after short running-in period has started to be used successfully in both
routine analyses and in research work.
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THE NATIONAL BATHYMETRIC SURVEY (NBS) PROJECT
Hall,]ohn 1(.1, Tibor, Gideon2 , Sade, Roni 3
1, Geological Survey ofIsrael, 30 Malchei Israel Stנ,. erusalem 95501
2. Israel Oceanographic & Limnological Research, POB 8030, Haifa 31080
3. Israel Mapping Centre, 1 Lincoln St., POB 14171, Tel Aviv 65220

The Geological Survey of Israel (GSI) , the Israel Oceanographic & Limnological
Research (IOLR), and the Israel Mapping Centre (MAPI) have joined forces in order to
carry out detai1ed bathymetric surveys in the seas in and around Israel.
These surveys will be built around the GSI's acquisition of a sophisticated Kongsberg
Simrad EM1002 multibeam sonar system capable of producing detai1ed swath soundings,
orthophoto-1ike (sidescan) sonar imagery, and backscatter-based 1ithological mapping on
the continental shelf and slope.
The Equipment: The Simrad EM1002 multibeam sonar operates at a frequency of 95
kHz (i.e. the wavelength is -1.6 cm). It is mounted beneath the bow of a ship, and it maps
out a swath to either side of the ship. Its 111 beams are formed electronically. They can
either be equidistant at a given depth, or fan out in an equi-angular fashion over an arc of
150°. The equipment can cover a swath of about 5 times the water depth, with a
maximum swath width of about 1500 m, and depending upon the temperature and
salinity, can map the bottom to depths of up to 1000 m. The equipment can also produce
an image of the seafloor by interpolating the strength of the backscatter at thousands of
points across the swath. Analysis of this backscatter, as a function of angle, allows a
determination of the probable bottom sediment type. The equipment includes sensitive
D-GPS navigation for location and heading, and a six-axis gyro system to provide a
constant readout and correction of the data for the complex motion of the vessel. A CTD
with sound velocity probe is included for measuring the sound velocity structure of the
water column, in order to accurately locate the returns from the outer beams. A full
complement of acquisition, analysis, and presentation software was also acquired on three
Sun workstations.
Survey Objectives: The National Bathymetric Survey is intended to accurately map out
the water-covered areas in and around Israel. Beyond the accurate bottom morphology,
which will be the basis of the Israel Mapping Centre's new navigational, bathymetric, and
cadastral charts, it is expected that the survey will locate and map out wrecks, gas and
water seeps, and new sedimentary and structural features. This data will be the basis of a
new National Marine Geographic Information System (GIS), with the multibeam data
rnigrating to ArcInfoj ArcView as well as Pangea charting software.
Survey Responsibilities: The project will be carried out under the direction of, and with
equipment supp1ied by, the Geological Survey of Israel. The IOLR will be responsible for
marine operations and providing marine survey, search, and monitoring capabilities in the
future. MAPI will be responsible for equipment calibration, quality control, and fmancial
support for the survey operations.
Longterm goals: This project is expected to provide the base1ine data for all future
marine work off Israel. In the process, it will develop the capability for providing survey
and search services for the developing offshore oi1 and gas industry, monitoring and
resurvey for the harbour authorities, and possibly future base1ine reconnaissance surveys
for our maritime neighbours.
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A DEEP

TUNNEL

UNDER

DIFFICUL T

Harash Arnon
T AHAL Consulting Engineers Ltd,

This presentation describes the construction of a deep tunnel under difficult rock and
groundwater conditions, while achieving the tunneling objectives within the framework of
the prescribed timetable and the design cost,
The aim of the presentation is principally to illustrate the fact that in order to realize the
goals and benefits of complex underground works, it is preferable to concentrate all
technical know-how and control with respect to the project under a single
multidisciplinary Israeli firm and apply them continuously, from geotechnical
investigations, through design, to construction supervision and management, While this is
true of traditional project frameworks, it is even truer of TK and BOT projects.
The tunnel is a multipurpose one: It serves as an exploratory tunnel for obtaining
geological, hydrological and engineering parameters for design of a large underground
site, and it will serve as a pilot tunnel for construction of the site as well as a service
tunnel for site operation.
The totallength of the tunnel is 1,000 m. It is 4 x 4 m in cross section and has an arched
roof. The section referred to herein lies at a depth of 500 m below ground level and has a
longitudinal slope of 10% in the direction of the excavation face.
The dominant rock type is chalky dolomite and limestone of moderate strength, with thin
and, in places, thick intermediate layers of shale of low strength and high deformability
(squeezable). The tunnel is located in a phreatic aquifer whose water level is tens of
meters above the tunnel.
The tunnel design and technical specifications included full details of the construction
program and methods, quantities, and binding timetable and requirements.
The tender documents were issued following a prequalification process using FIDIC-IV
documentation, which included full control by the engineer-designer over the contractor,
including guidance of construction, as and when necessary.
The excavation advanced in 25 m long sections, in each case starting with pre-excavation
sealing grouting, followed by rock excavation by the drill and blast method, and ending
with immediate support with rock bolts and shotcrete. Groundwater penetrating the
sealing shell was drained.
The work was accompanied by monitoring and on-line recording of: construction data,
quantities of water drained, deformations in the excavated cross section, and exposed
geological formations. These monitoring data allowed the designer, in his capacity as
technical supervisor of construction, to guide the contractor with respect to construction
methods and their adaptation to conditions as exposed along the tunnel, in accordance
with the flexibility inherent in the contract. Thus the planned objectives were met
optimally, while adhering to the timetable and cost.
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RECONSTRUCTION OF LISAN-KINNERET LAKE LEVELS IN THE
KINNERET BASIN DURING THE LAST 30,000 YEARS.
Hazan, N.l, Stein, M.1, Agnon, A.1, Nadel, D.2, Marco, S.3
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of ]erusalem, Givat Rarn, 91904.
2. Zinmann Institute of Archaeology, University of Haifa.
3. Department of Geophysics and Planetary Science Tel-Aviv, University, Rarnat Aviv.

Reconstruction of LisanjKinneret lake levels in the Kinnarot basin during the past 30 kyr
is based on identification of beach ridges and shallow water sedimentary structures
(observed at outcrops and ttenches), data obtained from archaeological sites, as well as
14C dating. This research adds essential geological consttaints on Lake Kinneret levels,
that so far have been reconstructed based on archeological findings.
The earliest evidence of the existence of Lake Lisan in this region is provided by an
outcrop near Menahamia, which contains an aragonite layer dated to ~ 27 kyr (Braun.
1992, Schramm et al. 2000). The deposition of the aragonite layer at this site suggests that
the Dead Sea brine could rnigrate into the Kinnarot basin. This probably occurred during
the rise of Lake Lisan to its maximum stand. Indeed, during this time Lake Lisan record
in the Dead Sea basin indicate maximum elevation of> 170m below mean sea level (bsl).
The Lake KinneretjLisan levels continued to rise until -25 kyr and stabilized for 1-2 kyr
at an elevation of 170m bsl. During that time Lake Lisan extended from the Kinneret in
the north to Hazeva in the south. At -23 kyr, the lake dropped to -204m bsl. Around 22
kyr, the lake dropped sharply to 214m bsl. This level deterrnined at the Ohallo II
prehistoric site, where the presence of fresh water fish bones suggests the existence of
shoreline near the dwellings. An organic rich layer, dated to 22 kyr was identified along
the shore of the lake. The high degree of preservation in Ohallo II site suggests rapid
burial, which may have been the result of a quick rise in the lake level.
Relicts of fluvial fan were found in Lake Kinneret near Deganya shore at elevation of
213m bsl. The age of this fan delta sediment is not yet known, but their elevation is
consistent with the elevation of Ohallo II site. It may be that the entire southern part of
Lake Kinneret was covered at that time by the fan delta deposits, indicating low lake level
that caused the YarmuchjYavneal rivers to flow in and produce these sedimentary
sequences.
From 21-22 kyr on, little evidence has been found for fluctuations in lake levels. Neev
(1978) pointed on the formation of swampland soi1 as an indication for a wet climate at
8.3-7.8 kyr. Mollusks found at the archeological section in Tel Beit Yerach may indicate a
lake rise to 200 m bsl during early Bronze Age at 4,200-5,300 B.P. (Neev and Emery,
1995). Historical descriptions and a number of Roman structures suggest that Lake
Kinneret has remained at its present level for the past 2,000 years (Ben-Arieh, 1965).
Overall, it appears that Lake Kinneret and Lake Lisan have separate histories for most of
the past 30 kyr. Only during the high stand of Lake Lisan, at 27-23 kyr the two lakes
converged. Still, the northem location where aragonite deposition is documented is along
the ]ordan Creek (Menahamia). At Kinnarot basin the sedimentary facies is dominated be
marl and clay. The reasons for this change should be further addressed.

~

ANNUAl MEE  זING, 2001

ISRAEl GEOlOGlCAl SOCIETY

TECTONIC VS MAGMATIC ARC CRUST AL THICKENING: THE
NORTH CHILEAN ANDES
Haschke 1, M.; Giinther 2, A.
1, Dept. of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Israel
2, Inst. ror Geologie, Geophysik und Geoinformatik, FU Ber1in, Germany

Underplating of mande-derived basalts is an important process in forming and
transforming continental crust, yet its effect on crustal thickening is not well estab1ished,
Previous authors argued that mafic underplating may provide up to 25 km of new crust. .
The Andean orogeny (200 Ma to Present) was accompanied by subduction-related
magmatism and intermitting episodes of crustal shortening. If mafic underplating
operated throughout this period, it should have affected both thickness and seisrnic
structure of the continental arc crust. Changing geochernical patterns through time
support such a hypothesis.
We have balanced crustal thickening of the late Cretaceous-Paleogene Andean paleo-arc
in north Chile (21-26°S) to estimate the relative proportions of tectonic and magmatic
crustal thickening. During the Eocene (-48-36 m.y.), this predecessor of the modern
Andean magmatic arc seated in the Western Cordillera has experienced substantial
transpressive deformation resulting in shortening and thickening of the crust, and coeval
emplacement of shallow-level plutonic bodies. Timing and magnitude of crustal
thickening due to magmatism and transpression are constrained by ages and geochernistry
of late Cretaceous-Paleogene magmatic rocks and balanced structural cross-sections and
kinematic mode1ing of transpressional structures.
Balancing was carried out using a simple monoc1inic crustal-scale transpression-model.
Geochernical data suggest that crustal thicknesses were in the order of -37 km prior to
transpression, reaching a value of -45 km after deformation. Volume-constant
transpression only accounts for 67 % of the needed increase in crustal thickness (8 km),
the remainder must have been accomodated by underplating of mande-derived basalts at
or near the base of the arc crust prior to and during transpression. The ratio of tectonic
crustal thickening/magmatic underplating therefore 1ies in the order of -2:1. Whole
magmatic addition-rates (basal and crustal) during the -12 m.y. duration of
transpressional arc-setting are in the order of 35 km3/km modcl.lcngthl m.y. and therefore are
in agreement with estimates from previous authors.
In our model, mafic underplating must have operated during the Andean orogeny, but
does not seem to be an efficient mechanism for thickening of the crust. Most crustal
thickening was due to discrete episodes of tectonic shortening. Our results support ear1ier
studies on the modern central Andean arc and backarc which argue that most of the
crustal thickening can be explained by crustal shortening.
The late Cretaceous-Paleogene Andean arc is representative for estimating crustal
thickening and continental crustal growth within a transpressional serting, because it is a
typical continental arc with thickened crust. Therefore, our results rnight apply to other
continental arcs and should be tested by the exarnination of similar systems.

iiןWI

~

ANNUALMEET1NG,2oo1

ISRAEL GEOLOGICAL SOCIETY

USE OF GPR IN MAPPING AND EVALUATING THE ROCK-SOIL
STRUCTURE AS A PART OF AN ECOLOGICAL RESEARCH
Herr, N.,l Kofman, L.2
1, Department ofSoil and Water, Hebrew University ofjerusalem, Rehovot 76100
2. Laboratory for field systems, Technion Instttute f מr Research and Development, Technion City, Haifa
32000

Surveys were made with GPR in the Alonim-Shefar'am region. The purpose of these
surveys was to obtain data on the 3D structure of the complex rock-soil system prevailing
in the area. The work performed was a stage of ongoing research its main purpose being
the understanding of the relationship between ground factors and the growth of the
forest and the maquis.
In the research area, a ttansition zone is exposed between the chalk and limestone facies
of Timrat formation, and the chalk of Maresha formation (Avdat group). The chalk is
covered with Nari hardpan and reddish-brown rendzina soil. The rock-soil system varies
greatly due to rock variations of the original sedimentation and mass ttansport, bending
of layers and faults. 3 layers of Nari are observed: The laminar cmst, the upper Nari and
the lower Nari. The laminar cmst forms a sequence of surface that are partly covered by
shallow soil. The rock variation leads to variations in the Nari structure. In weakness
joints of it, many soil-pocket were formed.
The big diversity caused formation of various systems of rock-soil structure. These
systems are habitats to various types of vegetation. Thus, it is on Timrat chalk covered
with well-developed Nari and soil pockets that Quercus ithaburensis park-forest has
developed. On the more porous chalk of Maresha formation the Nari is less developed,
the soil is scarce and Quercus caliprrinos maquis has grew, its root going deep into the rock
cracks .
Due to the complexity of the structure of the subsoil, the evaluation of its details is not
easy by usual mapping. Use of the GPR enables "seeing" the subsoil stmcture with high
resolution in variable depth ranges according to the frequency of the antenna used and
the electrical conductivity of the rock and soillayers. Surveys carried out in park-forest on
Timrat formation and in maquis on Maresha formation. The GPR equipped with two
antennae: Antenna 500 MHz enabling imaging at very high resolution up to depth of 2.5
m and antenna 300 MHz up to of 4 m. surveys were performed along lines at intervals of
2-3 m and in lines broadside. Additional profנ.les were made later along strike and dip lines
of layers and perpendicular to faults .
After the interpretation it was possible to determine changes between soil, rock and Nari
layers thickness, inclination and lateral changes, joints, faults and soil pockets. This
information was used for planning a series of drillings at depth of 5 m. A correlation
between the drilling and the GPR data enable understanding of the properties of the
layers and their continuity in various directions as well as evaluation of the rock-soil
system structure and its properties .
In continuation, it isplanned to measure changes in the water content of the soil and rock
between the drilling by means borehole antenna radar. This measurement, based on the
knowledge of the rock-soil stmcture describe, will enable obtaining the water flow system
in the rock toward the soil and roots by the hydraulic properties of the various layers .
וmCי
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SOURCES AND CHEMICAL COMPOSITION OF SUSPENDED
PARTICULATE MATTER IN THE WESTERN DEAD SEA
Herut B.,l Gavrieli 1.,2 Halicz L.2
1. Israel Oceanographic & Limnological Research, National Institute of Oceanography, Haifa, 31080.
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem, 95501.

The concentrations and chemical composition of the suspended particulate matter (SPM)
in the surface water of the Dead Sea was studied, Surface water samples were collected,
on March 1998 (20 stations) and October 1999 (13 stations), with Go-Flo Oceanic
bottles. The brine was then ftltered on-1ine using a peristaltic pump. After the ftltration
de-ionized water were passed through the ftlters to wash away the remaining brine. A
total of 33 SPM samples were analyzed for their major (Al, Fe, Mg, Ca, Na and K) minor
and trace element (Ti, Br, Ba, Sr, Li, Co, La, Ce, and U) composition.
Maximal SPM concentrations were found at the ]ordan River estuary and the Kidron
River mouth where > 100 mg 1- 1 were found. The SPM concentrations decrease seaward
to levels of one order of magnitude lower, to concentrations in the range of 2-11 mg t 1.
This decrease is attributed to the settling of the river-borne particles while transported
seaward.
The scatter plots of Ti, Ce, La, and Co vs. Al concentration show a 1inear correlation
attesting to their common origin and conservative behavior. Sirnilar pattems are reported
in the muddy sediments and in stream sediments from the Dead Sea drainage basin. SPM
in the ]ordan River estuary is characterised by relatively higher Al, Ca, Ba and Ti, and
lower Fe and Mn concentrations. The higher Ca concentrations are probably due to
detritus carbonates transported by the ] ordan River and its deposition close to the river
estuary. Sirnilar behavior of clays may explain the enrichment in Al concentrations.
The enrichment of Fe and Mn in SPM in the Dead Sea brine (relatively high Fe/ Al and
Mn/ Al ratios) compared to the lake and drainage basin sediments may be attributed to
one or the combination of the following processes: (1) changes in the distribution
coefficient between the particulate and solution phases (Kd), (2) their removal from the
brine by authigenic precipitation processes (Fe-oxides and Mn-oxides) or (3) removal by
co-precipitation with authigenic aragonite. Indeed, all the samples fall within the detritalcarbonates - aragonite Sr/Ca ranges, but closer to the aragonite ratio. The latter
observations need to be further studied.
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THE IZANAMI PLA TEAU: JAPAN'S PRE-ACCRETIONARY PERMOTRIASSIC LOW LA TITUDE PELAGIC CARBONA TES
Hirsch, Fl., Ishida, K2.
1. Geological Survey ofIsrael, Malkhei Yisrael Street, 30, 95501 ]erusalem (lSRAEL).
francis.hirsch@mail.gsi.gov.il
2. Laboratory of Geology, Faculry of Integrated Art and Sciences, Universiry ofTokushima,
Minamijosanjima, Tokushima 770-8502 (jAPAN). ishidak@ias.tokushima-u.ac.jp

The Izanami plateau is the oceanic origin of Late Paleozoic and Triassic pelagic limestone
in Jurassic and Early Cretaceous accretionary complexes (AC) of Japan.
Well dated by conodonts and radiolarians, the ocean type limestone blocks in the MinoTamba (Ashio), Mikabu and Chichibu belts have a history, related to seamount, hot spot
and plate-motion.
The Izanami plateau consists in its more intemal areas of Paleozoic - Triassic platform
carbonates, with depositional hiatuses related to Anisian and Early Carnian emersions. In
the more external zones pillow basalt forms the base of the Triassic carbonates.
Condensation features precede the drowning of the platform, witnessed by Norian and
Rhaetian bedded chert.
Faunistically, the Izanami plateau has more Tethyan than Pacific conodont affinities with
some specific endernism.
The low latitude Izanami plateau extended over a large area, off the Yangrse block, prior
to its inclusion in Jurassic to Early Cretacious AC.
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CRUST AL AND UPPER MANTLE STRUCTURE OF THE SINAI SUBPLA TE FROM BROADBAND RECEIVER FUNCTION ANAL YSIS
Hofstetter, A.l, Bock, G.2
1 Geophysical Institute of Israel, Lod, Israel
2 GeoForshungsZentmm, Potsdam, Germany

The use of broadband receiver funcnon analysis to esrimate the fine-scale S-velocity
structure of the crust and upper mantle is a wide spread method. Receiver funcnon
analysis takes advantage of the upcoming rays due to well-located teleseisms (.1 > 30 0 ),
to model the P-to-S converted phases and reverberanons caused by shallow and deep
significant structures and boundaries undemeath the seismic stanon. Several broadband
stations, located within the Sinai subplate or close to its boundaries, which were installed
in the last decade, provide a wealth of informanon. We present results of this analysis and
its implicanon to the crustal and upper mantle structure within the Sinai plate and to
major tectonic features such as the Dead Sea rift and the Cyprean Arc.
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5EEING 15 BELIEVING: THE ELU51VE FAULT ALONG THE JORDAN
VALLEY
Horowitz, A.
Geological Laboratory, Institute of Archaeology, Tel Aviv University, Ramat Aviv 69978, Israel

The theory which explains formation of the ]ordan Valley by a lateral sinistral movement
of more than a hundred kilometers exists in the Israeli geological conscience for more
than forty years (and accordingly also in the intemational community). However, reason
demands the existence of a continuous fault (or fault zone), separating the blocks that
have moved such a considerable distance. This basic demand was suppressed by most
scholars believing in lateral movement, on various grounds, expressed in two categories.
One had put the fault east of the international border (but failing to prove it after the
peace treaty with ]ordan was signed), the other maintained its existence in the subsurface,
despite numerous geophysical researches that had not indicated any such fault. Several
researchers who were troubled by not seeing the fault went in search for it, armed with
shovels and even a submarine (yellow, undoubtedly).
Worldwide, both in the oceans and on land, transform faults are conspicuous in the
morphology, particularly in their continuity. The stress in this demand is continuity. No
doubt there are numerous faults along the ] ordan Valley, some of which even show lateral
displacements. However in no case this offset was more than one percent of that needed
for the theory, neither are the faults continuous.
The region north of the Dead Sea up to the Bet She'an Valley, several tens of kilometers
long, constitutes a syncline where no faults were discerned. The Valley's floor is covered
by a thin veneer of Lisan Formation sediments, overlying Miocene deposits which crop
out almost in any wadi. The excuse that faults are covered by younger sediments thus
does not hold water, more so since extensive geophysical surveys had not indicated any
conspicuous faulting, the region also being practically aseismic. The Yammouneh fault,
thought to be the northward continuation of the ]ordan Valley transform, is not active
since the late Miocene, a period in which considerable subsidence of the ]ordan Valley
only commenced.
Needless to say, all phenomena "necessitating" a lateral movement could be explained in
a simpler way, without disregarding some of the observations.
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BENTHIC FORAMINIFERA FROM THE MEDITERRANEAN INNER
SHELF
Hyams, 0.,1 Alrnogi-Labin, A.,2 Benjamini, C.1
1. Department of Geolog)' and Environmental Sciences, Ben Gurion University of the Negev, 84105 Beer
Sheva
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St. 95501  נerusalem

The SE Mediterranean shelf is characterized by siliciclastic sedimentation in a highly
oligotrophic regime, with T and S values more characteristic of tropical / subtropical low
latitude shelves rather than typical for the W Mediterranean. Benthic foraminifera have
singularly high potential for habitat characterization based on living, dead and fossil
records, and recent studies have confirmed the relationship between biodiversity and
environmental controlling factors in this group. The current project is aimed at using
living and dead benthic foraminiferal assemblages to determine factors controlling their
distribution in the unique SE Mediterranean shelf setting.
Surface sediment and box core samples, taken from N-S and E-W transects of the
shallow SE Mediterranean shelf from Achziv to Ashkelon, were examined for
foraminifera. The E-W transects were taken at 3-30 m depths, by scuba divers at the
marine workshop of the University of Haifa. The N-S transect was taken at -40 m depth
by the R/V Shikmona. Hard, sandy and soft bottom environments and a variety of shelf
profiles and water energy conditions are represented. Some 350 foraminiferal species
have been described to date, of which nearly a third are still in open nomenclature and
probably represent new species. These include common shallow water taxa, larger
foraminifera known mainly from tropical / subtropical waters, genera not reported from
the Mediterranean region since the Miocene, and some possible migrants from the IndoPacific realm.
Broadly, two foraminiferal provinces can be recognized. The southern province has
relatively low numbers and low diversity, with many smaller species dominated by
Ammonia spp., and representing a Nile-sediment dominated shifting substrate.
Foraminifera from the shallower «15 m) environments are poorly preserved and are
frequendy polished and resedimented, while abundance and preservation quality rises in
deeper, finer grained sediments. The northern province (north of Haifa bay) is more
carbonate-rich, seagrass-dominated, and has a much more diverse foraminiferal fauna,
composed of many species not found in the southern assemblage, including larger
foraminifera with algal symbionts.
This assemblage is sirnilar to many tropical
assemblages and is clearly anomalous for the Mediterranean. Various elements represent
probable migrations from either the subtropical Adantic or Lessepsian migration through
the Suez Canal.
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SUPPL Y OF MISHOR ROTEM SANDS: PREFERRED AL TERNA TIYE
FOR THE COAST AL PLAIN
Idelman, A.,l Minster, T.2
1.5 Shim'on St" 93629 ]erusalem*
2. Geological Survey of Israel, 30 Malkhei Yisrael St" 95501 ]erusalem
Total sand consumption until 2020 for the Israeli builcling sector is assumed to be in the order of 290 x 1U>
tons and is expected to rise &om the present annual figure of 10 x 1U> to approximately 20 x lQ6 tons in 2020,
Until recently, the Pleistocene sand dunes of the Coastal Plain were the major source for this material, This is a
high-grade commoclity that was thought to be present in vast amounts in the heart of major consumption areas
of Central Israel, The short ttansportation clistances left this vital material for the builcling industry at a
relatively low cost,
The present remaining reserves of sands in the Coastal Plain are some 200 x 1U> tons and are largely located
within Nature Reserves and open areas. For the short term, sites of planned supplies in the Coastal Plain are
located as follows :
1, Sites to the south of Ashkelon (near the industtial zone) with reserves of 10-15 x 1U> tons .
These sites received official approval for mining and have been the main sand resource
during 2000 .
2. 'Mivtsa' site, to the north of Ashdod, which has reserves of 15-25 x 1 סנtons, and is due for
ttansfer from the Ministry of Defence to the Israel Lands Authority. Planning and
formalities are quite complicated and it is clifficult to assess the possible avaiIability
of these sands ,
3. Domestic sites from which the supply of sand may become possible following specific
planning steps, inclucling the Soreq, Shafdan, and other areas .
The over-consumption of sands from the Coastal Plain has recently resulted in a sharp price increase from
about around 10 NIS per ton at the quarry gate to some 20 NIS per ton. This value is sirnilar to that expected
for sands supplied from Mishor Rotem or imported &om Sinai.
The Neogene sand deposits of Mishor Rotem are the major alternative for exploitable builcling sand resources
in Israel, They are located close to the phosphate mining areas, adjacent to the Rotem industrial zone. Based on
approved planning maps, the area is designated for polluting industries. A raiIway line passes through the heart
of the sand deposit and its use for transport to the major demand centers is being considered .
A prospecting project carried out in 1999 covered an area of 12.5 km2 in Mishor Rotem, and defined
quantitative and qualitative aspects of sand potential in the Hazeva Formation. The boreholes reached 20 to 67
m in depth with a total drilled section of 332.5 m. The dtilling was carried out using a spiral device and samples
were taken in 1 m intervals. Samples were defined as economic grade (adequate for the builcling industry) if
they contain less than 9% fines «74Ilm) and with a continuous sequence of 3 m or more. Of the 233 samples
that met these criteria, the average fines content was 3.15%, with a total thickness of 2 to 55m. They occur in
1-3 beds, averaging 23.3 m for all the boreholes. Average values of the meclian and the grain counting value
(gcv) were 0.328 mm and 1.96, respectively. These sands cliffer from those in the Coastal Plain in parameters
such as meclian grain size, gcv, amount and composition of the fine fraction, amount of the coarse fraction ,
and color.
In the sand-size fraction, quartz is the main mineral component (generally rounded grains) with a small amount
of flint (angular). Accessory minerals include calcite, feldspar and heavy minerals. Some near surface samples
contain halite and gypsum The average clay content is 0.7%. QuartZ is the major component in the fine grain
size fraction, with lesser feldspar, calcite and clays and ttaces of dolomite, apatite and heavy minerals .
Significant lateral changes were noted between boreholes. However, it is assumed that economic sands can be
found close to the Hazeva Formation base conglomerate. It is also suggested that the lower contact of the
economic sands in the area can be correlated and are mapable.
- The economic sand reserves in the Mishor Rotem area are some 540 million tons. This estimate does not
consider any limiting criteria for a practical mining operation, such as obtaining perrnits, engineering
considerations, etc, We consider that the area to the area to the S and SW of the present survey, inclucling the
NW part of Mishor Yarnin may contain adclitional reserves of economic sands in the order of 70-80 million
tons per square kilometer ,
*Research was carried out for the Israel Land Authority through Yahel Engineering Ltd,
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CAVE DEPOSITS AS RECORDERS OF PALEOSEISMICITY: DATED
CASE STUDIES FROM THE SOREQ CA VE
Kagan, E. J.1,2, Agnon, A.1, Bar-Matthews, M.2, Ayalon, A.2, Kaufman A.3, Segal, 1.2
1. Institute ofEarth Sciences, The Hebrew University,]erusalem, 91904
2. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael St.,]erusalem, 95501
3. Department of Environmental Sciences and Energy Research, Weizman Institute of Science, Rehovot,
76100; E-mail: elisak@pob.huji.ac.il

The Soreq Cave (Beit Shemesh) has been intensively studied for paleoc1imate and shows
continuous growth of speleothems for at least the past 350 ky. Soreq Cave offers an
excellent opportunity for paleoseismic research since it contains a large amount of fallen
cave deposits of all types, sizes, and ages, and other earthquake induced damage.
Subsequent precipitation on fallen speleothems constrains ages of collapse events.
Tectonically affected karstic features can aid in the evaluation of paleoseismic events with
regard to (1) relative and absolute dating (within the last 350,000 years) and therefore
return rates, (2) location of epicenter, and (3) intensity. This is the first time that this type
of research is performed in Israel.
Speleothem calcite was dated using the 230Thj234U method, which has a 350 to 500 ky
1imit. The long dating range can vasdy increase the length of the seismic record and might
improve return rate estimates by including very large events. Of this long record, events
younger than 70 ky can be correlated to the events documented in the Dead Sea Rift
sediments and historical catalogues. The Soreq Cave is located 60 km west of the Dead
Sea Fault and provides information on the extent of damage from earthquakes associated
with ruptures on the transform. Smaller local intraplate earthquakes may be represented
as well.
We have prepared a comprehensive map of the Soreq Cave that includes (1) the
orientation and length of fractures in the cave, (2) orientation of collapsed and deformed
speleothems and ceiling blocks, and (3) the possible source of the fallen deposits.
Preferred EW and NW-SE orientation of fractures and dominant EW orientation of
collapsed speleothems are clear. We have observed and documented tectonically
originated phenomena such as fallen stalactites, stalagrnites, and columns, fractured
speleothems, cave walls, and ceilings. In order to differentiate between seismic,
anthropogenic, and static stress collapse, criterion based on the 1iterature was app1ied.
Samples have been taken of fallen large stalagrnites and the speleothems that have grown
on them. The only viable mechanism for stalagrnites to fall over is ground shaking due to
earthquakes. Unconformities were identified between the collapsed speleothem and the
in-situ regrowth. Laminae above and below the unconformity were separated, prepared,
and pre1iminarily dated based on alpha counting at the Geological Survey of Israel. The
Pre1iminary ages show at least two separate prehistoric. events of fallen stalagrnites.
Additional ages will be presented for investigating correlation with historic and prehistoric
documented events.
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THE CHEMICAL COMPOSITIONS OF SOLUBLE SAL TS IN THE
UNSATURATED ZONE AND GROUNDWATER IN THE ISRAELI
COASTAL
PLAIN
AQUIFER,
COMPARISON
BETWEEN
IRRIGA TION WITH W ASTEW ATER AND FRESHW ATER
Kass, A.,l,2 Gavrieli., 1.1 Yechieli, Y.,l Starinsky, A.,2 Vengosh, A.3
1. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Israel St.,]erusalem 95501
2. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, ]erusalem 91904

3. Dept. of Geological and Environmental Sciences, Ben Gurion University
The impact of irrigation with wastewater on the quality of the groundwater below is still not
established. ln this study, the chemical compositions of the soluble sa!ts in the unsaturated zone
and the groundwater near the water table below a field irrigated with wastewater are compared
with those below a field irrigated with freshwater. The study area is located at the agricultura!
fields of Kibutz Nitzanim, where the water table is at a depth of 23 meters. The fields are clayey
troughs between ca!citic sandstone (Kurkar) ridges. The geologica! sections of the two fields are
sirnilar, and made of clays and coarser detritus materia!.
Table 1 presents the chloride concentrations and some ionic ratios in the studied domains. Major
differences in the ionic ratios were found, particularly in the Na/Cl and S04/C1 ratios. ln the
soluble sa!ts under the irrigated fields these ratios attain higher va!ues than in the irrigating water
and the groundwater at the top of the aquifer. They are generally higher under the freshwater
field than under the wastewater field. The groundwater near the water table below the irrigated
fields have different ionic composition than the regiona! groundwater, with particularly high
salinity below the wastewater field. The groundwater Na/Cl ratio below the freshwater field is
high while under the wastewater field it is particularly low. Multi Level Sampling (MLS device)
shows a decline over 2.5 meters in the S04/C1 ratio under the freshwater field at the top of the
aquifer, from 0.39 to 0.25.
The data shows that the sa!t compositions in the unsaturated zone and the groundwater near the
water table do not reflect those of the irrigating water. lt is likely that the high salinity at the top
of the aquifer under the wastewater field is related to the salinity of the irrigating water which
may a!so control the ion exchange and adsorption in the unsaturated zone. Yet, these processes
cannot account entirely for the compositions observed and additiona! sa!ts from fertilizers and
pest-controller should a!so be considered.
Cו

NalC ו

SOJC ו

NO/בC ו

CalMg

155-1%

0.9-0.8

0.14-0.15

0.14-0.20

0.9-1.0

Sol uble sa1ts
Upper groundwater

226-242

1-5.5
1.95-2.151

0.5-1.5
0.25-0.391

0.1-0.5
0.17-0.28

0.6-1.0
1.1-1.21

Wastewater

232-281

1.2
upper part 1-5.5
lower part 0.5-1
0.35
0.7-0.9

0.07-0.11
0.1-1.0

0.001-0.002 *
upper part 0.02-0.3
lower part 0.16-0.3
0.15-0.18
0.08-0.19

0.9-1.0
1-5

Nitzanim
Kibbutz-l & 2
wells

Soluble salts
Upper m-oundwater

Regional
groundwater

514-615
182-302

0.06-0.10
0.15-0.19

0.9-1.1
1.2-1.8

Table 1: Chlorlde concentratlons (mg/L) and 10ruC ratlos (eq/eq)
*NH4/Cl- 0.33;
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LA TE HOLOCENE LAKE LEVELS OF THE DEAD SEA FROM DA TED
SHORE FEA TURES
Ken-Tor, R.,l,2 Enzel, Y.,l Stein, M.,I Agnon, A.l
1. Insntute ofEarth Science, The Hebrew Universiry of]erusalem, Givat Ram,91904,]erusalem.
2. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael street, 95501,]erusale

The Dead Sea is a termmal lake of a very large drainage basin and reconstruction of its
past levels will reveal the changes of the regional climate. Earlier studies that interpreted
Holocene lake levels used drilled sediment cores from the basin floor, geomorphic
indicators on the rising Mt. Sedom diapir, and historical and indirect information from
archeological information. These sources may lead to inconsistencies in the curves
because of incorrect interpretation and dating problems.
Here we investigated high-resolution lake level fluctuations of the last few thousands
years based on simple sedimentological evidence of dated buried and exposed beach
deposits along shores of the Dead Sea. In addition, we use earlier lake level data that is
based on similar direct physical evidence. The curve is based on many radiocarbon ages.
The reconstructed curve reveals that the Dead Sea level was fluctuating during the last
two millennia around 400 meters below sea level (mbsl). Two periods of respectively high
level are visible as laminated fine lacusttine units and shorlines. The older one was limited
to the period from 2230::!::30 to 1760::!::40 years BP. The lacustrine sediments of this period
are visible at Ze'elim Terrace along the Dead Sea shore at around 407 mbsl and at the
Nahal David fan-delta they changes to shore sediments at 396-397 mbsl. The second
high-stand was dated to 93::!::36 years PB and correlated with the lake rise to - 390 mbsl at
the end of the 19,h century. Low stands are more frequent in the sedimentary record and
can be recognized as a shift in the depositional environment into shore and fluvial
deposits. Aragonite crusts deposited along the narrow strip of the shore mark the exact
elevation of the low stands. Most low stands reach 400 - 410 mbsl during the last two
millenia.
These lake levels are with agreement with the earlier works of Kadan (1997) that
described shore deposits in Nahal Darga and Ben David-Novak (1999) that worked on
the relationships between shorelines and debris flows along the Dead Sea basin. The
highest lake level of the late Holocene reached -370 mbsl and is marked has a shore ridge
on the Darga fan-delta and was dated to 3000-4000 years BP. The Dead Sea level never
reached this level again. The latest high stand reached - 390 mbsl about a century ago and
it was a probably the highest during the last 3000-4000 years and an anomalous
hydroclimatic event based on the late Holocene record.
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THE IDENTIFICATION OF THE 1927 JERICHO EARTHQUAKE IN
SEDIMENTS FROM THE DEAD SEA SHORE
Ken-Tor,
1.
2.
3.
4.

R.,1,2

Stein, M.,l Agnon, A.,l Enzel, Y.,l Marco, S.,3 Negendank, J.4

Institute of Eart וl Science, T וl e Hebrew Universi1:)' of jerusalem, Givat Ram, 91904, jerusalem .
Geological Survey ofIsrael, 30 Malk וl e Yisrael street, 95501,jerusalem .
Department of Geop וlysics and Planeta!)' Scienccs, Ramat Aviv, 69978 Tel-Aviv .
GeoForsc וl ungsZenrrum, Telegrafenberg A26, D-14473 Potsdam .

The sedimentary history of the Holocene Dead Sea of the past 2000 years is recovered
from exposures in the Ze'elim Terrace at the Dead Sea shore. Several deformed units
were described in the exposed section. Their ages, based on radiocarbon dates, are well
correlated with historic known earthquakes. A liquefied sand unit was observed in the
uppermost part of the section. The age of this unit was constrained by radiocarbon dating
of three organic samples, which yielded 26O:t24, 135:t31, and 279:t20 radiocarbon years
BP (arranged in stratigraphical order). The corresponding calibrated ages (within the 1cr
uncertainty range) are 1530-1670, 1670-1950, and 1530-1660 AD, respectively. The
deformed unit overlies a sequence of alternating laminae of aragonite and detritus, which
is supposed to be deposited during episode of freshwater supply to the lake. Radiocarbon
dating of organic material from this unit yielded an age of 9.3:t36 years BP with calibrated
range of 1690-1920 AD. We suggest that the aragonite-detritus unit is correlated with the
lake rise to ~ 390 meters below sea level at the end of the 1<)h century. No other
significant lake rise was identified at the re!evant calibrated range. Thus, we !ocate this
unit towards the younger side of the radiocarbon calibrated range, and suggest that the
deformed !ayer above may be identified with the 1927 earthquake.
The 11 th of]uly 1927 earthquake is the last strong event (M=6.25) along the northern part
of the Dead Sea transform. Based on macro-seisrnic data the epicenter was relocated to
the western shore of the northern Dead Sea basin on the southern segment of the ]ericho
Fault. The significance of identifying the deformed unit from the Ze'elim Terrace with
the 1927 earthquake lies in the opportunity to relate the best documented regional
earthquake to the deformation properties of the sediments.
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IMPAC  זOF MICROBIO  זIC CRUS  זON RUNOFF YIELD FROM
 זHREE PAREN  זMA  זERIALS FROM  זHE NEGEV AND  זHE
CHIHUAHUAN DESER  זS: CLIMA  זIC, PALEOCLIMA  זIC AND
GEOMORPHOLOGICAL IMPLICA  זIONS
Kidron, Giora}.1,2, Curtis Monger, H.3
1. Soil Erosion Research Station, Rupin Institution.
2. Dept. of Geograph}', Tel Aviv Univ.
3. Dept. of Agronomy and Horticulture, New Mexico State University, USA.

Redistribution of water is of prime importance especially in arid zones where water is a
limiting factor. Plant zonation will reflect runoff contribution. Evidence for runoff in the
past may be found in the sedimentary sequence. Thus, horizontal sedimentation within
dune fields and sandstones may be interpreted as sedimentation by runoff during a wet
paleoc1imate. Studying the variable processes responsible for runoff is thus important for
the understanding of current and ancient ecosystems.
Runoff was measured on encrusted and non-crusted plots in the Negev (Neg) during
1989-1994 and the northern Chihuahuan Desert (Chi) at the southwestern United States
during 1998-1999 on quartz (Neg & Chi) and gypsic (Chi) sand and on loess (Chi).
Runoff production dependent upon rain intensity, microbiotic crust type and biomass and
the parent material. Whereas runoff was promoted by microbiotic crust on quartz sands
and impeded on loess, no runoff was generated from gypsic sands. Runoff was also 1inked
with crust type and biomass. Whereas an increase in crust biomass of cyanobacterial
crusts in the Negev increased runoff, the more mesophy1ic moss-dominated crust
decreased runoff. The research points out that different crust types and parent materials
may have a variable effect on runoff generation and thus may explain the contradicting
conclusions pub1ished in the 1iterature upon the role of microbiotic crust on runoff. The
research also points to the fact that the crust impact upon runoff also depends on rain
intensity. Since summer rains have higher rain intensities than winter rains in the
southwestem US, redistribution of water as a consequence of runoff on quartz sand and
loess will be mainly confined to the summer. On the other hand, there is no evidence that
gypsic sands will be shaped by runoff. The research in theNegev also indicates that an
increase in crust biomass does not necessarily imply an increase in runoff. And thus,
ancient water-laid sediments in dune fields and sandstones do not necessarily indicate a
wet paleoclimate.
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THE NW KINNERET BRINES SOURCE AND EVOLUTION AS
DEDUCTED FROM THEIR MIXING WITH FRESH WA TER.
Klein, 0., Katz, A., Gvirzman, H.
Institute of Earth Sciences, the Hebrew University of ]erusalem, ]erusalem, 91904, Israel.

Six saline springs and an artesian well were sampled from the Fuliya and Tabgha blocks
on the Lake Kinneret western coast.
250 water samples were collected between April 1997 and May 1998. Full chemical
analysis was performed on the samples including Na, K, Mg, Ca, Sr, SCA Li, Ba, B, Cl,
N03, Br and HC03. From the results the corresponding changes in ion concentrations
and ratios were calculated.
Mixing of a local, deep brine and fresh water from the Eastem Galilee aquifers leads to
the composition of the sampled water. While the brine is responsible for salt content of
the sa1ine springs, the fresh water dilutes the brines to their present ionic concentration.
The degree of evaporation (DE) attained by the original brine was calculated by
comparing the Na/Cl ratio in the springs to that of experimentally evaporated seawater.
The DE calculated for the Fuliya and Tabgha water sources are -X16 and -X23
respectively. The variation in DE indicates the existence of separate brine pockets, with
different salinities in the subsurface.
These analyses were used to construct a mass balance, in which the concentrations of Mg,
Ca , Sr and S04 in the original brine were compared to the inferred compositions in each
block. The compositional changes in each group are explained by the dolomitization of
CaC03 minerals. The masses of formed dolomite and replaced CaCQ were calculated
from the deficit and excess in the Mg and Ca concentration respectively, per volume unit
of original brine.
The mass of CaC03, replaced by the original brine, was 100g/L and 150g/L for the Fuliya
and Tabgha brines respectively. The brines interacted with a carbonate substance
composed of 30-50% aragonite, where the rest was calcite. Thus a large part of the
interaction must have taken place in the original evaporative basin. The change in the SCA
concentration is attributed to gypsum precipitation and/or bacterial reduction.
It is proposed that the Kinneret brine originated in the Sedom lagoon. The epigenetic
dolomite bodies in the ]udea desert are the products of dolomitization connected to the
Sedom brine. The Lisan water is not an appropriate candidate for the I<inneret brines
because no dolomitization shows up in the Lisan aragonitic sediments.
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DETECTION AND MAPPING OF FAULT ZONES AND KARST
CAVES BY GPR AND BOREHOLE RADAR SYSTEM
Koftnan, L.1 Herr, N.,2
1, Laboratory for field systems, Technion Institute for Research and Development, Technion City, Haifa
32000
2, Department ofSoil and Water, Hebrew University of]erusalem, Rehovot 76100

A great part of the consttuction in Israel is made in the mountains regions where
geological faults (including active faults) and karstic phenomena are found as a result
endangering the stability of sttuctures. Consttuction above underground caves is higWy
dangerous as the pressures developing in the caves' roof during an earthquake are liable to
cause its collapse.
The GPR method has proven to be the most effective method detection of caves, voids
and areal of faults and cracks in progress. This ability is mainly achieved by the highest
resolution of this method - the highest among all geophysical methods, operating on
ground surface.
In the survey in Alon Hagalil and Timrat (Alonim-Shefar'am region) characteristic
imaging of faults lines were obtained. Geological faults observed on ground surface were
identified by the GPR also in places that were not visible on surface level. The image thus
obtained is one of diffraction development along the fault line and considerably more
visible than that of rock cracks.
Locating underground caves and voids is done by identifying on the GPR data the
reverberation picture generally occur in places, where the towed antennas pass during
survey over some form of sub-surface opening. The reverberation picture is expressed by
increase in amplitude of the reflections and the decrease in their frequency. It is logical to
suppose, that the occurrence of the reverberation above the voids can be observed in
cases when the antenna wavelengrh is similar to magחi tude of the void diameter.
Numerous voids were detected in surveys of various regions of Israel and actually found
after digging or dri11ing.
Clay lenses in the rock may sometime cause a multireflection effect sirnilar to the
reverberation image. By combined use of the GPR survey using antennas towed on the
ground surface, with the Borehole Antennas System (BAS) , an absolute differentiation
between voids and clay lenses can be achieved. The BAS method emits and receives
impulses passing between two antennas being lowered into 1:he borehole. It is possible to
obtain accurate data on size of caves and their location by analysis of the changes
occurring in the parameters of the signals. Actual experiments in the Rafiah region proved
the possibility of void detection ranging from 0.5 m in diameter and at depths of 1-10 m.
We suppose that the continuos voluminous GPR data on cave/void location below
bui1ding sites, by combining the two georadar technologies, will considerably contribute
to reinforcing of foundation existing and planned bui1dings and prevent consttuction of
new ones above or in the vicinity of active faults.
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MONI  זORING OF W A זER QUALI  זY IN  זHE SOU  זHEAS  זERN
MEDI  זERRANEAN AND IN  זHE RED SEA BY  זHE USE OF REMO  זESENSING  זECHNIQUES .
Lehahn, Y.l, Blumberg, D. G.2, Yacobi, Y. Z.3, Gitelson, A.4, Ben-Avraham, Z.l
1. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv Universiry, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978,
Israel
2. Department of Geography and Environmental Developmenr, Ben Gurion Universiry of the Negev,
Beer Sheva 84105, Israel
3, Israel Oceanographic and Limnological Research, Yigal AIlon Kinneret Limnological Laboratol:)',
P.O,Box 345; Tiberias 14102, Israel
4, Center for Advanced Land Management Information Technologies, School of Natural Resource
Sciences, Universiry ofNebraska-Lincoln, Lincoln, NE 68588-0517, USA

Worldwide, loads of nutrient elements of terrestrial origin is the primary factor for the
eutrophication of many coastal areas. In Israel, the natural coastal processes, such as sand
transportation along the coast, are even more disrupted by the high population density
and the accelerated development of infrastructures, agriculture, industry and tourism
along-shore.
The purposes of this research is to use remote sensing techniques in order to estimate the
density of some major water pollutants and to monitor the distribution of organic and
non-organic suspended matter. This is possible due to the fact that the electromagnetic
radianace that is ref1ected from the sea surface is modified by the presense of some
dissolved and suspended components. Phytoplankton, has a clear "fingerprint" in the
radiance spectrum, and the contribution of some algal classes and of suspended sediments
can be determined by optical parameters. Remote sensing techniques are particularly
suitable for the continuos monitoring of seawater quality, as they provide synoptic
information over large areas and offering answers to questions relating to the temporal
and spatial distribution of suspended matter.
Finding the quantitative relationship between the components of the water column and
the reflectance spectra and defining the algorithms that describe this relationship are done
by measuring the electromagnetic radiation using the FieldSpec FR spectrometer, which is
capable of measuring radiation spectra in 1 nm resolution. Spectral measurements are
compared with the content of water samples that are taken simultaneously.
Preliminary results enable us to produce maps that describe spatial distribution of
cWorophyll-a in the Mediterranean and in the Red-Sea, by using images from two
American satellites: SeaWIFS with a spatial resolution of 1 kilometer has 8 bands in the
visible and near infra red regions of the spectrum and Landsat with a spatial resolution of
30 meters hath 7 bands in the visible and infra red,
Future research includes improving the algorithms that describe the correlation between
the electromagnetic ref1ectance spectrum and different concentrations of cWorophyll-a,
suspended sediments and organic matter; compilation of maps describing both temporal
and spatial distribution of each of these parameters; finding the correlation between
cWorophyll concentrations and pollution and implementation to monitor expansion of
pollution and answering questions relating the pattern of sand transportation along the
eastem coast of the Mediterranean.
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ENGINEERING DESIGN BY SEISMIC RISK ASSESSMENT AND
ANAL YSIS OF THE GEOLOGICAL PROFILE OF THE HIRAM BRIDGE
SITE, HAIFA
Levin, Ml., Keissar, 12., Katzir, M3.
M. Levin - Geological and GeothechnicaI Surv;l)'S. Yuvalim, J\f.P. l\!isga'\
G.Y.A - Soil and Foundation Eng. Ltd. YuvaIim, l\!.P. Misgav 20142
Katzir - Foundation and Soil J~ td. POB. 1()!fJ  דZahaIa, Tel-Aviv
The Hiram Bridge site is part of the ne\v roads and interchanges system, constructed in the city
of Haifa in order to facilitate the transportation between the city and its suburbs. The site is
located at downtown Haifa near the old Turkish railway station in a transition zone from the
foothill of the Carmel Mountain to the Haifa bay area. As far as we know the site is located closc
to a regional fault zone called "Yagur fault", \vhich signs the north-east boundary of the Carmel
ridge. A special site investigation was rcquired due to the fact thar seismic activitj, appeared in the
last years along this fault line and the existence of soft rock units resting upon hard rock. Special
significant was given to accurate location of the faults .
At the first stage of the site investigation 13 boreholes were drilled. The information from these
boreholes showed variability in the lithology composed of Dolorrute, chalk, marl, bioclastic
limestone and soft units as sand, cla)' and calcareous sandstone (Kurkar). Few geological cross
sections were drawn and sho\ved divergence to four differenr zones, \vruch are displa)'ed
according to their appearance from west t() east (the coastline is located north of the site.)
Zone composed ofhard massive dolon1ite rock (Yagur formation.)
Shear zone or a zone of ancient can)'on cOlnposed of chalk and marl.
Zone of ancient coast line, composed ()f biocalstic limestone (beach rock) and sand .
Zone of alluvial deposits (Kishon basin) composed of soft clay resting upon sand and calcareous
sandstone (Kurkar.)
Samples were delivered t() micropaleontological examination at the 1GS, in order to determine
the characteristic of zone B. The findings showed that the chalk (borehole 3 depth of 16 m ו
consists Turonian fossils, but in low stage of prescrvation (reworked). 1n the marl sample
(borehole 3 depth of 23.8 m י, a Neogen-Quarter foraminifer assemblage was defined. According
to the findings, it is assumed that zone B represents an ancient and rclativel)' deep can)'on.
Sediments such as marl were deposited along the canyon in the last transgression of the sea at the
Pliocene. Later when regression appeared, the sediments were eroded and covered by the chalk
unit. Another important point is the rclation between the location of this ancient canyon and the
canyon of Nahal Giborim, a deep can)'on surrounded on both banks b)' massive dolomite rock .
At the present the continuation of the Nahal Giborim can)'on toward the sea is not evident due
to the cover of recent sediments. 1f zone B represents the continuation of Nahal Giborim
canyon, then we have another evidence to a left movement of at least 3()0 m' along the Yagur
fault line. More findings, (rounded gravel) found at shallow depth at zone C and D, support this
assumption .
At the second stage a seismic survey was performed. The survey contained Seismic Reflection
line and assessment of the seismic response of rhe site (acceleration function). The findings
showed the location of the major fault at the zone between boreholes 10 and 11. 1n addition ,
another local faults that were located close ro the ground surface, showed "flower" structure,
which represents component of horizontal displacement.
The analysis of the measured soiI acceleration clarifies the contribution of the geological profile
to the seismic magnitude cocfficient. This led to strict design with coefficient of 0.2 instead of 0.1
that is suggested in the 1S 413 .
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GROUNDWATER CONTAMINATION IN THE VICINITY OF THE
HADERA LANDFILL
Levitte, Dov 1, Nativ, Ronit2
1, Geological Survey ofIsrael, 30 ]\V[alkhe Israel St, 95501 ]erusalem
2, The Hebrew University of ]erusalem, Faculty of Agriculture, Food and Environmental quality Sciences,
P,O, Box 12, Rehovot 76100

The Hadera landfill has been operating for some 35 years within a group of deserted
I<:'urkar quarries along the coastal highway near the Giv'at Olga interchange. During the
past 6 years, the waste was composed only of construction and excavation material.
Twenty-six water sources were sampled in the vicinity of the landfill. Of these, five
shallow boreholes [1-9 m.) and four deep boreholes (15-40 m.) were drilled for the
present study. The stratigraphy and petrography of the rocks composing the sequence and
their effect on the mobility of contaminants were studied. The water levels in the
boreholes within the area were examined periodically and a detailed water level contour
map was constructed., and a hydrogeological model was suggested. The isotopic
composition of oxygen, hydrogen and carbon in the pure and contaminated waters was
analyzed and these data, together with the chernical composition of the water, allows a
better understanding of the contamination propagation mechanism.
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PHYSICAL MECHANISMS FOR THE RELEASE OF RADIOACTIVITY
FROM CLANDESTINE UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS
Lewis, S.
Soreq Nuclear Research Center, Yavne 81800

The only truly direct evidence that confirms a clandestine underground nuclear explosion
(UNE) has taken place is the characteristic radioactivity of the fission and activation
products produced by the detonation of the nuclear fuel. In the event of an on-site
inspection (OSI) under the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty regirתe, the detection
of possible emissions of radioactive materials from a suspected UNE would be of prime
importance. Hence the mechanisms by which these materials could reach the ground
surface under given scenarios must be understood in order to design and execute OSI
effectively and unambiguously.
A successfully contained test would ensure that all radioactive particulate debris would
remain trapped in the explosion cavity and its vicinity. Most of the noble gases generated
would be have to be delayed in the earth for a time sufficient to drastically reduce the
probability of their detection at the surface. In addition to the engineering aspects of
sea1ing the emplacement accesses, containment design for a clandestine test would have
to consider: 1) the geology of the site to the depth of emplacement, 2) possible impacts
on the transport of radioactive debris to the surface and 3) the 1ikely impact of the test
itself on the integtity of the rock mass. An OSI team called to a site would want to
consider all these aspects in order to effectively plan and execute its samp1ing regirתe.
Two modes of escape of radioactive materials to the surface are defmed. The most
obvious is short-term large scale 'venting' due to what may be considered a catastrophic
failure of containment, either by engineering failure or by the presence or creation of a
transport pathway through the ground. The occurrence of venting may provide the OSI
team with ready evidence of the test. 'Seepage' is a long-term release of noble gases to the
surface by the mechanisms of diffusion and 'barometric pumping'. Dependence on the
detection of seepage would have significant impact on the pace and efficiency of an OSI,
but may be critical to the success of the mission.

[1]
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SAL T SOURCES FOR PORE WA TER IN BLOCKS OF CHALK OF
EOCENE AGE IN THE NORTHWESTERN NEGEV
Livshitz, Y. and Zilberbrand, M.
Hydrological Service ofIsraeו, POB 6381,]erusalem, Israe191063

There are several flow systems in chalk sediments of Avedat Group. Most flow and
convective transport processes take p1ace along fractures, whilst in porous b10cks between
the fractures diffusive ttansport prevails. Pore water in these b10cks provides the main salt
source for aquifer salinization.
Pore water samp1es were obtained using immiscib1e displacement exttaction from 6
samp1es of core material taken from a well drilled without addition of water. This method
enab1es sampling pore water with minimum disturbance to its natural composition.
The samp1ed pore water with C1 concenttation of 3,900-15,700 mg t l is characterized by
Mg-C1 composition, with ionic ratios c10se to that of seawater (rNa/rCI-0.85;
rMg/rC1-0.18 and CI/Br-300). However, the pore water is enriched in Ca+ 2, Sr+2, Fe+2,
Al+3,and S04-2 and impoverished in K+. This combination of features may be explained
by the sea origin of pore water, with consequent change in its composition through
diagenetic processes of water-rock interaction and dilution with fresh water. Examp1es of
such seawater ttansformation are well known in chalk aquifers of Europe.
To verify this hypothesis in the case of the Avedat Group chalk hydrogeochemical
modeling using PHREEQC was performed. מA inverse prob1em was solved: mo1e
ttansfer of water, minerals, and gases, which might explain seawater ttansformation to
pore water, was calculated. At a chemical data uncertainty of 3%, 3 models were found .
They differ from each other in the explanation of the S04-2 origin in pore water. The
most plausib1e mode1 can be characterized by the following processes:
Oxidation of Pyrite, of which ttaces were found in chalk samp1es, would consume Q
and increase S04-2 and Fe+2 concenttations in pore water;
Gypsum disso1ution, in an amount of 0.002% of chalk mass, could provide the main
source of S04-2 and Ca+2;
Calcite could be dissolved by protons created by sediment-air CQ reaction with water
and through a process of Pyrite oxidation;
Cation exchange could occur on Montmorillonite: Ca+ 2 is added to pore water, whereas
Mg+2 and K + of seawater are absorbed. The anlount of required exchangeab1e cations
constitutes less than 0.002% of cation exchange capacity of c1ay in chalk;
Montmorillonite could be disso1ved in the extteme1y small amount of 4*106% of chalk
mass;
Dilution with pure water in a course of diffusive desalinization of chalk b1ocks .
Modeling the rate of desalinization revealed that even after 5 million years, Cl
concenttation of 15,000 mg 1- 1 might remain in pore water of chalk blocks.
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THE EFFECTS OF SEISMIC FRICTION ON THE EVOLUTION OF
ARCUATE
SUBDUCTION
AND
BACK-ARC
EXTENSION:
INDICATIONS FROM ANALOG EXPERIMENTS
Mart, Y.,l Mulugeta, G.,2 Tender, T.2
1. Recanatt Instttute for Marine Studies, Haifa University, Haifa 31905.
2. Instttute ofEarth Sciences, Uppsala University, Uppsala 75236, Sweden

The arcuate shape of many subduction zones was associated with vertical compression,
and with the spheric configuration of the Earth. However, ever since that tectonic model
of the "ping~pong ball" analogy had been doubted, the arcuate configuration of marine
subduction zones was considered enigmatic. The present study presumed that arcuate
marine trenches are the by-products of differential seismic friction, which takes place
along subduction zones, as the oceanic crustal slab is being thrust under the continental
crustal slab. Differential friction along subduction zone would occur when local
thickening of the sedimentary accumulation, such as a transform fault zone, would
undergo subduction. To test this working hypothesis we conducted a series of centrifuge
experiments of incipient subduction, with differential friction along the principal thrust
fault. Our centrifuge modeling comprised five units, simulating a homogenous
asthenosphere overlain by oceanic and continental ductile and brittle lithospheres. We
used soft putty mixed with aoelic acid (1.78 g/cm3) to simulate the asthenosphere, two
modifications of silicone and barite (1.47 and 1.28 g/cm') to replicate oceanic and
continental ductile lithosphere respectively, and two variations of beeswax and barite
(1.37 and 1.10 g/cm3) to model oceanic and continental brittle lithosphere respectively.
The viscosities of the ductile materials were verified for their near-linear reaction to strain.
These layers were set in a 16x5x5 cm box and driven by centrifugal acceleration at ca. 500
cm/ S2. Due to the small size of the model box, we tried to produce half an arc, from the
edge to the apex, and reduced friction by gently lubricating one side of the "oceanic slab"
with paraffin. We found out that the modeled oceanic lithosphere subducted under the
continental one, and that the side with reduced friction subducted faster and shallower
than the side with higher friction, so that a pattern of half an arcuate trench formed on
the surface of the model. As the experiment proceeded, the subducting slab rolled back
oceanwards differentially, enhancing the arcuate shape. The "continental lithosphere",
landward of the arc axis formed a back-arc basin by extending gradually through a series
of normal faults and rifts trending normal to the extension direetion, as well as reducing
its thickness through ductile deformation. Comparison of the structural grain of Tonga
Trench and Lau Basin in the SW Pacific Ocean with that of the model shows
considerable similarity.
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PE  זROLEUM GEOCHEMIS  זRY AND
OFFSHORE LEV AN  זBASIN, ISRAEL .

BASIN

MODELLING:

McQuilken, ]onathan
BG Group, 100 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK
E-mail: jonathan.mcqui1ken@bg-group.com

Petroleum geochemistry and 2D basin modelling has been used to constrain both the
biogenic and thennogenic petroleum systems present in the Offshore Levant Basin,
Israel.
Two genetic oil families have been recognized. To date, no oil-to-source correlation
exists for the first oil family and the source rock is, as yet, non-penetrated. Oil-to-source
correlation for the second oil family indicates that these oils have been generated from the
shales of the Lower Cretaceous.
At least three groups of gases have been recognized, the first group comprises shallow
Plio-Pleistocene "pure" biogenic gas, the second, mixed biogenic/thennogenic gases
present in the early Cretaceous and the third group, "pure" thennogenic gas present in
the J urassic.
Offshore penetrations prove the presence of biogenic gas, oil and thennogenic gas prone
source rocks. The organic rich shales of the Plio-Pleistocene, Oligo-Miocene and Eocene
all have biogenic gas potential. The Lower Cretaceous shales are likely to have generated
biogenic gas in the past and in places will have generated oil and thennogenic gas where
maturity is sufficient. Although offshore penetrations of the "basal" Middle Jurassic
shales are lirnited, where present they tend to be oil prone. Non-penetrated oil prone
source rocks of an early Jurassic age are probably present.
The biogenic 2D model confirms that the organic rich shales of the Plio-Pleistocene and
Oligo-Miocene are currently generating biogenic gas. Migration vectors show that early
biogenic gas generated from the Lower Cretaceous and Eocene shales was mostly lost
from the system to the sea floor by vertical rnigration. Rapid sedimentation from the
Oligo-Miocene onwards ensures that sufficient top seal exists to trap the generated
biogenic gas.
The thennogenic 2D model indicates that if a Lower to Middle Jurassic oil prone source
rock is present over the offshore terraces, then its maturity will range from peak oil
window to just within the gas window. Migration vectors show that oil generated from
this source could rnigrate vertically into the overlying Jurassic carbonate reservoirs. A
prognosed Lower Cretaceous source over these terraces would only just be within the oil
window.
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THE SUBSURFACE OF THE RAMON FAULT BASED ON HIGH
RESOLUTION SEISMIC DA TA
Medvedev, B.l, Reznikov, M.l, Bruner, 1. 1 and Bartov, Y.2
1. The Geophysical Institute of Israel, Lod
2. Geological Survey of Israel,]erusalem

In the framework of a seismic reflection survey carried out in the Negev in 1999 by the
Geophysical Institute of Israel (GII), a number of seismic lines were shot across major
shear faults of the central Negev. The aim of this project was to evaluate the character
and geometry of the faults in the subsurface .
Line GI-5010, carried out during this survey, crosses the Ramon fault. The line runs in a
generally N-S direction along lower Nahal Neqarot north of its intersection with Nahal
Tzrurot until it turns sharply north at Nahal Geled and Nahal Kamai. The Ramon fault is
known as a reverse fault at this area, trending north at 70-9Cf. To the north, the upper
part of the Hatira Formation of Albian age is exposed and, to the south, lies the
Cenomanian Hazera Formation. A high resolution seismic survey was carried out along
this line as well as the other lines in this project. The field parameters were: 10 meter
geophone intervals, 10 meter intervals between vibration points and 10 Hz geophones.
Seismic data processing was carried out at the GII Data Processing Center using ProMax
software by Landmark on a UNIX work station. Several tests were run in order to
increase the signal-to-noise ratio as well as a detailed velocity analysis in order to produce
an optimal seismic section.
In this initial interpretation of the line, the Ramon fault appears as a reverse listric fault at
an estimated depth of 400-500 meters. Clear seismic reflectors may be identified at each
side of the fault. To the south they are identified as rocks of the ]udea and Kurnub gtoup.
To the north, they are identified as reflectors peculiar to the Ramon Group and can be
tied to Ha-Meishar-1 well. It appears that this line will contribute to our knowledge of the
geometry of the Ramon Fault and also to our knowledge of base Kurnub regional
unconformity and the amount of its truncation into the ]urassic-Triassic rocks.
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ISRAEL AND THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST BAN TREATY:
TECHNICAL AND POLITICAL ASPECTS
Melamud,M.
Israel Atomic Energy Commission (lAEC), P.O.Box 7061, 61070 Tel-Aviv

Israel has signed the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) soon after its
opening for signature in 1996. The states signatories of this treaty undertake not to carry
out any nuclear weapon test explosion underground, in the sea or in the atmosphere. For
the purpose of verification of the treaty the UN established a special organization whose
seat is in Vienna. The IAEC has been appointed by the government to represent Israel in
this organization.
A unique element of the CTBT verification regime is a global net of stations, which send
data to a special data center in Vienna. These stations are based on four technologies:
seismology, infrasound, hydroacoustic, and radioactivity. The stations are dispersed over
the globe in order to monitor events that maybe interpreted as nuclear explosions. The
data is analyzed and classified in order to rninimize the list of ambiguous events.
Another unique element is the possibility of an on-site inspection (OSI) by an inspection
team in the area where the trigger event has occurred, in order to clarify whether this
event was a nuclear explosion or not. The team is restricted in time, area, technologies to
be used, and the scope of their use throughout different phases of the inspection. These
techniques include observation, environmental sampling, radioactivity measurements, and
various geophysical techniques. This is the most intrusive element of the treaty, raising a
conflict between the effort to demonstrate compliance and the desire to protect security
and national interests.
The Israeli delegation to the working groups of the organization emphasizes the
irnportance of prevention of any political abuse of the treaty. The delegation promotes
the formation of tools for the rejection of false accusations and minimization of
intrusiveness by the construction of defense lines as follows: (a כHigh accuracy in location
and identification of events, in order to reject false accusations; (h כReduction of the area
of uncertainty (error elipse) around the event, thus reducing the inspection area; (c)
Correct and focused deployment of the OSI without infringement of security and national
interests of the state .
As is evident, geophysical techniques and knowledge play an irnportant role in the
decision making process of many aspects of the CTBT. Nonetheless, there are still many
gaps regarding the application of the techniques for CTBT purposes. Some of these gaps
result from setbacks in the scientific knowledge (e.g. in infrasound) in the international
scientific community, whereas some gaps are specific to the community in Israel. Such
gaps exist concerning the application of established techniques to the specific
identification of nuclear explosion phenomenology, and for the creation of information
barriers against gathering information not relevant to the inspection purpose. These gaps
require focused research and development, partly short range, but some problems like the
irnprovement of resolution of some techniques, require long term R&D. Another R&D
aspect is the construction of regional databases for the different geophysical methods
used under the CTBT, which will be used as a starting point for any possible discussion of
a false accusation or during an on-site inspection.
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SAND SUPPLY FOR CONSTRUCTION D PAST, PRESENT, FUTURE
Mimran  יY . יVarshavsky יA.  יFrankovich יR .
Mining Unit, Minis tזy of National Infrastructures

Sand supply for construction is affected by geologic, economic, technological, legal and
even political aspects,
Until 1964 sand was exploited from various sites along the coastline. Following the
passage of the "Zifzif law", mining activiry has continued from the dunes east of the
coastline. In 1973 the Israel Lands Council granted an exclusive permit to the "veteran
miners". The permit area extends along the Coastal Plain from Caesarea to Ashqelon, and
it contains, in practice, all the reserves of the Holocene sands. In the light of the
implementation of the Compulsory Tenders' Law (1993), and after the expiration of the
exemption provisions related to sand exploitation (1998), the General Attorney approved
an interministerial committee in order to review the almost unlimited permit granted to
the "veteran miners". Following the conclusions of the committee (2000), the General
Attome) זrecommended that the Israel Lands Council cancel the permit of the "veteran
miners", and to allocate sites for sand exploitation by tenders only. The adoption of this
recommendation resulted in a law suit brought by the "veteran miners", as anticipated .
In 2000 the first marketing of sand deposits gave rise to significant price rises of sand to
the consumers: from NIS 9 to above NIS 20 per ton in the mining sites.
The sharp price rise of sand stimulated the search for altemative resources. Sand
substitution as well as imported ]ordanian sand contributed an increasing portion in the
total consumption. Meanwhile closer examination of the suitabiliry of sands from Rotem
Plain accelerated, along with various checks of the possibiliry of import of sands from
Egypt and even further countries. The import of sand from ]ordan increased from 8000
tons in May, 2000, to 60,000 tons in November, 2000. More and more aggregate quarry
owners producing crashed quarry sands by applying washing plants which separate the
fine «200#) fraction. Towards the end of the year 2000 ten such plants produced over
100,000 tons per month, this is in comparison to an average monthly production of
20,000 in 1999.
As to the future, according to our estimates sand import from ]ordan from Karame and
Adassiya areas via Sheikh Hussein bridge to the northern part of the country (or at least
to the Palestinian Authoriry) will reach in the coming years 2-3 million tons per year.
Similar amounts of sand will be exploited from Rotem Plain, sand substitution will give 12 million tons. Approximately 4 million tons of sand per year will be produced from the
different sand quarrying sites along the Coastal Plain. Sand from Rotem Plain and sand
substitution will replace gradually Coastal Plain sand in the total sand supply. It is possible
also that in several sites sand will be produced from the subsurface Pleistocene sand
deposits along the Coastal Plain. It is clear that the estimations of the future sand import
from]ordan or Egypt are subject to changes in the political climate in our region.
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THE OIL SHALE FIELDS OF WADI MAGHAR AND ATT ARAT UMMGHUDRAN, CENTRAL JORDAN DARE THEY IN FACT ONE LARGE
DEPOSIT?
Minster Tsevi
Geological Survey of Israel

Following some 30 years of prospecting, many oil shale occurrences have been reported
from ]ordan. Other stuclies included bench-scale and pilot tests aiming mainly at
determining the retorting and combustion characteristics of the raw material. Oil shale
deposits were found &om the Yarmuk escarpments in the north to Ma'an vicinity in the
south. Some 26 occurrences are reported, but only a few were thorough1y stuclied.
Inferred reserves of the ]ordanian oil shales are significandy higher than those reported
from Israel. Accorcling to a recent ]ordanian publication, the reserves are estimated at
40x109 tons. It is here suggested that the actual figure may be at least twice that reported.
The oil shale deposits are largely overlain by younger sediments and in some cases by
volcanic rocks as well. Of the reported occurrences, the following deposits are considered
to be the most significant: EI-Lajjun, As-Sultani, ]urf-ed-Darawish, EI-Tamed, Wacli
Maghar and Attarat Umm-Ghudran, all located in Central ]ordan, and the Yarmuk
deposit in the northwest. In general, the oil shale grade is egual and somewhat higher (in
its organic carbon content) than most oil shales of Israel. There are inclications that some
of the Central ]ordan deposits may contain significant amounts of free silica. The
following remarks refer to the raw data and conclusions made in regard to the sizeable
adjacent deposits at Wacli Maghar (WM) and Attarat Umm-Ghudran (AUG), located in
Central ]ordan on the desert plateau, 35-45 km to the east of EI-Abyad and EI-Hasa
phosphate mining areas.
The two deposits occur within a strip some 40 km long and 25 km wide. In this area, 66
research boreholes are reported to been drilled in the 1980's, 19 in the southem WM
deposit and 47 in the northern AUG deposit. Of these, 58 penetrated an oil shale
seguence and the rest clid not reach it. The data &om the 'positive' boreholes inclicates an
average thickness of 33.8 m in the WM and 37.4 m in the AUG. Average overburden
values are 57m and 54.6m, respectively. Oil yield range in both fields is 7-11 %. The
available information is incomplete and it is apparent that in certain of the boreholes, only
part of the oil shale seguence was penetrated. The clistribution of the boreholes is uneven,
and their population is small relative to the wide area, especially in the WM deposit (about
1 borehole per 15 km2). The boundaries of the deposits were not defined.
The two deposits probably occur within the same structure. The most significant
geological feature in the area is the Siwaga Fault in the north, which has both lateral and
vertical throw. The oil shale seguence may continue to the north of this fault, but with
adclitional overburden of some 100 m. The structure in the AUG and in the northern part
of the WM clips gendy to the east. There may also be a slight structural inclination in a NS clirection and a NE-SW strike features in the AUG. The overburden in the AUG is
composed of Eocene chalks and a metamorphosed unit (=Hatrurim?), while in the WM,
it is mainly composed of Maastrichtian chalks and marls.
The subsurface data and the geological maps do not show any discontinuity between the
two deposits. It is assumed that the WM and the AUG are, in fact, one large oil shale
deposit. Using 3-dimensional ('Surfer') processing (as compared to the originally applied
triangle-method calculations), and by adopting conservative criteria, a total area of 450
km 2 and with reserves of 16.77 bil1ion m3 were calculated. This figure is the same
magnitude as that for the total oil shale reserve estimate for the whole of]ordan.
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REMOTE SENSING OF ATMOSPHERIC WATER VAPOR USING GIL
NETWORK OF PERMANENT GPS ST ATION IN ISRAEL
Mor, A., Wdowinski, S., Alpert, P.
Department of Geoph)'sics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University, 69978 Tel-Aviv, Israel

The Global Position System (GPS) is a satellites navigation system, which includes 24
active satellites in 6 trajectories. The satellites transmit electromagnetic signals in
frequencies 1.575 GHz and 1.228 GHz. The signals are received at the Permanent GPS
stations are used for geodetic application and geodynarnic research, concerning mainly
plate movement and deformation of the Earth's crust. As GPS satellite signal pass
through atrnospheric medium it is delayed along its path. The main cause for the delay is
the dipole moment of water molecules. This delay is about 8-10 nano-second and is called
Total Zenith Delay (ZW). The ZTD includes two components: Hydrostatic or "dry"
Zenith Delay (ZHD) and Wet Zenith Delay (ZWD). The total delay is "noise" for
geodynarnic measurement, but at the same time it is a treasure of integral humidity data in
the atrnosphere of high temporal resolution (30 minutes). By using special algorithms we
calculate the delay and the integrated water vapor in the atrnosphere. In this research, we
use the permanent GPS station network in Israel for continuous monitoring of the water
vapor above East Mediterranean. GPS measurements are important addition to
radiosonde data because they are continuous and can be provide in every place, where
permanent GPS station are operating (by connecting a MET-unit to the GPS receiver.)
The radiosonde data provide proflנe of humidity data but only twice a day in one or two
localities. The integrated water vapor helps to improve existing atrnosphere models and
can be use for better weather forecasting.
The GIL (GPS in Israel) network includes 12 permanent GPS station (10 operative and
two are currendy under construction), which are located in different parts of Israel. Each
station samples GPS data every 30 second. The data is transferred to the GPS data
collecting and processing center. In order to calculate the water vapor, we collected
metrology data measured in GPS stations at Kibbutz Kabri and Mizpe-Ramon. The
metrology data measured by MET-units, that sarnples every 30-second surface pressure,
temperature and humidity near the GPS station. The results of the water vapors are
calculated for every 30 minutes because the calculation is statistic and require collecting
large arnount of data. During the months of November-December 2000, a GPS-MET
station (GPS station with MET unit) posted in the Israel meteorology service at Bet
Dagan. The purpose was to compare the amount of perceptible water calculated from
GPS observation to that of radiosonde's. The results are now in process and will use for
calibrating the GPS-MET measurements in the future.
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THE DALY GAP AS THE PRODUCT OF LOW-PRESSURE
FRACTIONA TION: AN EXAMPLE FROM AMRAM MASSIF,
SOUTHERN ISRAEL.
Mushkin, A.,1,2 Navon,0.,1 Stein, M.,1 Halicz, L.,2
1. Insntute of Earth Sciences, The Hebrew University, Givat Ram 91904 ]erusalem
2. Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 ]erusalem

First observed by Daly in the 1920's, the Daly gap (a paucity of intermediate SiQ
compositions observed in many magmatic suites) .has remained a controversial
petrogenetic issue. We have investigated the question of the Daly gap in an alkaline suite
of mafic to felsic rocks from the Late Proterozoic (ca. 550-530 Ma) Amram Massif,
southern Israel.
The studied rock suite (rhyolites, alkali granites, monzonites, quartz syenites and various
dikes) displays a wide range of Si02 compositions (45.6 - 78.8 wt%), with a distinct
compositional hiatus between 55 - 60 wt% SiOz (the Daly Gap). The limited range of
initial tNd values (+1.5 to +3.0), relatively low initial 87Sr/86Sr isotopic ratios (0.7036:1:2),
and uniform trace element ratios (e.g. Y /Nb= 1.6:tO.3), rule out significant crustal
assimilation, and suggest fractionation as the governing process in the evolution of the
suite.
The MELTS program (Ghiorso and Sack, 1995) is used to model the production of the
Amram magmas in a continuously fractionating magmachamber. A primary anhydrous
magma (-49 wt% Si02) was allowed to fractionate while cooling from 1300 to 80 כaC, at
2.5kbar (-8km), and at j02 defined by the QFM buffer. The model predicts a bimodal
crystallizihg assemblage. Mainly olivine, plagioclase, clinopyroxene, and spinel crystallize
while the residual magma; shifts between 49 and 60 wrO/o SiQ, and mainly alkali feldspar
and plagioclase crystallize as the residual magma shifts between 60 to 77 wt% SiQ. As the
result of this, the silica content of the fractionating assemblage increases moderately from
45 to 49 wt% Si02 until the residual magma reaches -60 wt% SiOz, and then increases
abrupdy to 55 wt% Si02. This fractionation· sequence induces a fast compositional shift in
the residual magma between 53 and 60 wrO/o SiOz, which is consistent with the 55-50 wt%
Si02 compositional hiatus observed in the Amram sequence. Hence, abrupt changes in
the sili.ca content of the fractionating assemblage induce faster changes in the silica
content of the residual magma. Random sampling of such a magma chamber is expected
to produce a compo.sitional hiatus - i.e. the Daly gap .
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CRUSTAL STRUCTURE OF THE LEVANT CONTINENTAL PASSIVE
MARGIN:
AN
ANAL YSIS
USING QUANTIT ATIVE
2-D
STRUCTURAL / STRATIGRAPHIC MODELLING
Nadin, Phil
BG Group, 100 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 IPT, UK (e-mail: phil.nadin@bggroup.com)

Quanritarive techniques for structural aod strarigraphic basin modelling have beeo applied
to provide coostraints 00 the evolurioo of the Levant Basin. The timing of iotracoorineotal and oceanic rifriog has wide-raogiog implicarioos, both in terms of
understanding the formarioo of the Levant passive margin and for the explorarion of
hydrocarbons where predicrion of pre-, syn aod post-breakup source and reservoir rocks
is of absolute importaoce.
Forward and reverse 2-D syo-rift and post-rift modelling has been used to model the
evolurion of the Levant rift system. During the Late Triassic/Early]urassic and Late
]urassic/Early Cretaceous the Levant Basin was stretched as an intra-conrinental rift.
This involved modest extension with maximum p-stretching factors of 1.2-1.3 (20-30%
extension) and heat flows of 8-10 mW / m2. By the Early to Midd1e Cretaceous a major
phase of extension had established west of the Levant Margin. Sustained p-stretching
factors, in excess of 5 (400% extension), led to conrinental separarion within the Levant
Basin and formarion of new oceanic lithosphere around Aprian rimes. Heat-flows
associated with oceanic rifti.ng were io excess of 150 mWm2 across the outer Levant Basin
and 10-20 mW /m2 beneath the inner margin of the basin, where P-values are esrimated
to be betweeo 1.2 aod 1.4 (20-40% extension). The oceanic rift phase was followed by
stabilizarion of the passive margin as thermal subsidence took place during the Late
Cretaceous to Tertiary.
A sound understanding of the break-up process and nature of the conrinent-ocean
transirion has significant implicarions for the predicrion of heat-flow, maturarion and
distriburion of potenrial source and reservoir rocks of this regioo. From this study it is
proposed that no pre-Cretaceous rocks are likely to be present in regions where mantle or
lower crust is exhumed at the onset of sea-floor spreadiog, NW of the conrineot-ocean
transirion zooe. On the basin margio, SE of the conrinent-ocean transirion there is good
potenrial, in terms of both source rock presence and charge effecriveness, as Cretaceous
heat-flows were much lower and favorable for the generarion of hydrocarbons. In this
study, the assumptioo of a Permo-Triassic passive margi םand ]urassic depositioo in the
outer Levant has been discounted, as the formarioo and timing of the Levant passive
margi םowes more to sea-floor spreading iniriarion during the Cretaceous than the
processes of intra-conrinental rifring during the Early Mesozoic .
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GPS OBSERVED ACOUSTIC GRA VITY W AVES AND TRA VELING
IONOSPHERIC DISTURBANCES BEFORE AND AFTER LARGE
EARTHQUAKES
Naman  יS.,1 Calais, E.,2 Alperovich, L., 1Wdowinski, S.1
1. Department of Geophysics & planetary Sciences, Tel-Aviv University, 69978 Tel-Aviv, Israel
2. Central National De La Recherche Scientifique (CNRS), Universite De Nice-Soph.ia Antipolis (UNSA)
- Geosciences Azur, 06560 Valbone, France

Large earthquakes with a significant dip-slip component are known to generate
atmospheric Acoustic Gravity Waves (AGW). The waves propagate upward with
oscillation-frequency fit for accelerations that is comparable to the Earth gravitational
acceleration. As the waves propagate upward, their amplitude increases as a consequence
of the exponential decreases of atmosphere density and the forcing of the wave energy
conservation. The amplification factor can reach up to 1()4 at ionospheric height (300 km).
The coupling between the oscillated neutral atmosphere and the ionized ionosphere
results in fluctuation of the ionospheric Total Electron Content (TEq. Recent years
advancement in the technology of Global Positioning System (GPS) and signal analysis
(wavelet), enables us to measure small changes of 1013 electrons/m2 in TEC variations,
which is one percent of the measured TEC. This method has proven to be suitable for
the purpose of detection Traveling Ionospheric Disturbances (TID) generates by various
sources.
Calais and Minster (1995) used GPS observables to study TID generated by significant
dip-slip thrust earthquake, the ]anuary 1994, M6.7 Northridge, California earthquake. The
TID began several minutes after the earthquake. The TID was characterized by a phase
velocity and frequency consistent with numerical models of the atmospheric-ionospheric
AGW model. We preformed a similar study, which is based on using a large number of
GPS receivers operated during and after the October 16, 1999, M7.1 Hector-Mine
California earthquake. This study aim to provide addition scientific evident to establish
the hypothesis of Acoustic Gravity Waves as one of the mechanism couple the Earth and
ionosphere. The study also demonstrates the GPS network capability in terms of
ionospheric study.
The Hector-Mine earthquake had a right-lateral strike-slip type mechanism. The AGW
model suggested that that type of earthquake would generate no wave. Indeed, strict
examinations of TEC time series from sixteen receivers located near the epicenter show
no anomalous signal, which can be related with AGW initiated by the earthquake.
However, the large number of GPS receivers, distributed very well over southern
California enables us to trace detect and follow the propagation of a TID, which appeared
several hours before the earthquake. Sixteen receivers that received GPS signal from two
different satellites observed the TID. The TID seems to propagate from northeast to
southwest, with a characteristic velocity of 10 km/ min. The wave amplitude reduces with
time but the general shape of the wave remains stable. Our new method of using GPS
network to trace Ionospheric disturbances is very promising and has the potential for the
study the coupling mechanism involve High Energy Release in the low atmosphere with
disturbance of the ionosphere.
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GEOLOGY AND ARCHAEOLOGY IN  זHE PREHIS  זORIC SI  זE IN
HOLON
Netser, M.
Bar-llan University, Ramat-Gan 52900, and The Acadernic College of]udea and Samaria, Ariel44837

A cooperation between various scientific disciplines is usually very fruitful for all
participants. Such has recently occur through the involvement of geologists in the
restoration of archaeological processes and the establishment of their ages, A case in
point is the prehistoric site in Holon.
The Site was discovered and partially excavated in 1964. The findings in the Site included
flint tools used by a human clan for hunting and food processing, as well as relics of the
food including the bones of various animals, from small rodents to large elephants. The
findings were scattered within a clayey stratum, situated in a Kurkar and Hamra ridge,
some 40 meters above sea level, about 20 meters above Biq'at Ono (the Plain of Lod) to
the east.
The findings at the excavation were related to the Achellian Stage of the Paleolithic
Period, about 240 ky bp. The clay was defined as a paludal soil, on which Man settled and
found his food.
The Site was re-excavated and surveyed five years ago to check the finding' using modern
methods which have been developed since the discovery. Soil samples were taken from
the Site and ages were dated for the settled stratum as well as from its underlying and
overlying strata. The age of the clay is 198 ky, the lower Hamra and Kurkar 210 and 240
ky, and the upper Hamras are 155 and 80 ky, respectively.
According to a recent geological map of Dan Region (1994) the Site is situated within the
Poleg Hamra, which overlies the Ashdod Kurkar. About 200 meters to the west of the
Site the map shows the Kfar-Vitkin Hamra, which overlies the Herzliya Kurkar. These
four stratigraphic units belong to four isotopic climatic stages: Ashdod - stage 7, 245-158
ky bp, Poleg - stage 6, 185-128 ky, Herzliya -128-74 ky, and r<.far-Vitkin - stage 4, 74-60
kybp.
According to the new fmdings, the Site is situated in a Hamra layer which had been
formed inside the Ashdod Kurkar during the cold and wet climatic stage 7.2, within the
warm and dry stage 7. The Poleg unit covered the site and in turn was covered by the
r<'far-Vitkin unit. The Herzliya Kurkar is missing in this location between these two
Hamra units.
A revised exarnination of the clayey unit, which inhabits the human relics, reveals that it is
not of a paludal origin, as this hilly region was always above the flood plain of the Ayalon
Stream in Biq'at Ono. This clay is a Nazaz lens formed within the Hamra during the wet
climatic stage 7.2. During that stage several ponds were formed at the outfringes ofBiq'at
Ono, sirni1ar to the ones which existed until 50 years ago, enabling the settling of Man and
the existence of the wild1ife, his subsistance.
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ORIGIN AND GENESIS OF LOWER PLIOCENE SAND MOUNDS,
AFIQ CANYON, ISRAEL
Oates, Michael
BG Group, 100 Thames VaIley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK

Offshore Israel has seen a resurgence of exploration activity in the last 18 months, largely
as a result of a new, P1iocene sand, gas play. The early wells targeting this reservoir were
distally located in an area of basin floor turbidite fan deposition, which was probably
being fed via the Afiq Canyon, a subsurface 1inear topographicallow, running from near
Beer Sheva, Southern Israel, across the coastal plain and offshore down the shelf slope.
Having estab1ished that the gas-bearing sands could be recognised from direct
hydrocarbon indications (DHIs) on seismic, attention then focused to a more proximal
area, where DHIs were recognisable on older 2D seismic data. Wells drilled on these
features have all been successful gas discoveries, reportedly with thick, fairly massive sand
reservoirs. These more proximal structures are located along the axis of the Afiq Canyon.
Mapping of modem 3D seismic data has now shown them to comprise a 1inear trend of
mounded features, with a height to width ratio in excess of that which could have existed
naturally as sand on the seafloor. In an attempt to explain the origin of these features, a
search for analogues was initiated.
Analogous mounded reservoir sand bodies are well-documented from the NW European
North Sea. Shallow gas-bearing Quatemary sand mounds are recognised seismically and
routinely avoided as potential shallow drilling hazards. Elsewhere in the North Sea,
Eocene and Palaeocene mounded sandstones form pro1ific oi1 reservoirs. The origin of
these mounds has been attributed to remobilisation of unconso1idated sand.
A number of factors are necessary to initiate subsurface sand mobilisation. These
include shallow burial, lack of cementation, fluid movement (water or gas) and vibration
energy (eg earthquakes). The mounds so produced form naturally-enhanced reservoirs in
an environment otherwise characterised by thinly-bedded sand/clay units. Net/Gross,
porosity, permeability and production history are excellent in the mounded analogues
studied, suggesting that the structures in the Afiq Canyon may also be world-class
reservoirs and justify the promise of gas reserves estimates.

~
~

ISRAEl GEOlOGICAl SOClffi

ANNUAlIViEE חNG, 2001

PRELIMINARY RESULTS CALCULATING UPLIFT RA TE IN MOUNT
SODOM SAL T DIAPIR, DEAD SEA, USING INSAR
Pe'eri, S.,l Zebker, H. A.,2 Ben-Avraham, Z.11 Frumkin, A.,3 Hall,]. K. 4
1, Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Ramat Aviv 69978
2, Department of Geophysics, Stanford University, Palo Alto, Califorrua
3, Department of Geography, The Hebrew University of ]erusalem 91905
4, Marine Geology, Mapping and Tectonics Devision, Geological Survey of Israel, ]erusalem 95501

Mt, Sodom is a salt diapir located on the western margin of the southem basin of the
Dead Sea Depression along several subparallel faults which are strands of the Dead Sea
transform. A number of salt diapirs exist in the Dead Sea Depression, mostly along the
westem margin, however Mt. Sodom is the most impressive and the only one which is
exposed.
Deformation and uplift of Mt, Sodom, which has been noticed in different studies, may
be associated with local tectonic features of the transform. The calculated uplift rates in
previous studies vary from 3,5 to 7 mm/yr, Although determining the rate of growth, or
creep, of a salt sttucture would seem to be a straightforward matter of sirnply calculating
the ratio of its height to its age, this method would be effective only if the geometry was
reasonably well defined, and if a good stratigraphic defוni tion of the beginning and end of
the movement was available. In practice, however, this type of calculations is of little
value for determining the current uplift rate, as it assumes: (1) a constant rate of
overburden deposition, and (2) that the salt body is a closed system. However, the current
size of the salt feature may be the result of extraneous effects, such as dissolution or
surface exttusion, and it may bear no relationship to the total amount of salt which has
flowed to the surface .
In order to study the cuurent uplift of Mt. Sodom as a whole and its intemal deformation,
we use a new method, Interferometric Synthetic Aperture Radar (lnSAR), for calculating
the uplift rate. Using the InSAR, superimposed radar phase irnages taken by the satellite
radar from different epochs are compared, resulting in precise detection of mm-scale
vertical changes from observed interference fringes.
Pre1iminary results using several spatial irnages were produced by the InSAR method
show that Mt. Sodom's uplift is not uniform and is distributed over two blocks. The
calculated uplift rates are 8.27 :t 0.28 mm/yr and 6.88 :t 0.31 mm/yr for the northern and
the southern blocks, respectively. These results and results from previous studies show
relatively high 'uplift rate values compared to uplift rate measured in other salt diapirs
around the world, This may indicate a connection between Mt. Sodom and its location in
the Dead Sea depression within an active fault boundary. Also, the division of the diapir
into two blocks and its deformation pattern may be associated with local tectonic features
of the transform.
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AUTOMA TIC PROCEDURE FOR PRELIMINARY LOCA TION OF M >
4 EARTHQUAKES USING LOCAL SEISMIC NETWORKS
Pinsky, V., Shapira, A.

Seismology Division, Geophysical Institute ofIsrael, P.O.B. 182, Lod 71100

An automatic algorithm is designed for preliminary location of relatively strong M > 4
local events at distances of R < 250 km from the network stations. The procedure is
based on triggering and identification of seismic P and S phases, estimation of their on-set
times and then estimation of the location of the recorded event. The algorithm comprises
the following three main steps:
1. Pre-filtering and de-spiking of seismograms,
2. Detection and picking of P and S phases,
3. Event location .
For enhancing the Signal-to-Noise Ratio (SNR) pre-whitening of seismograms is utilized.
This process improves the reliability and sensitivity of the STA/LTA algorithm. This
detection is followed by automatic phase picking. The identification of P and S phases is
based on the fact that: (a) triggering is, for most cases, provided by Pg or Pn phases, (h)
the maximum of STA/LTA is at the S/Lg wavetrain.
The automatic picking is provided by the Maximum Likelihood Estimator in a small time
interval close to the time of triggering. Discrepancy between the expected onset times and
the actual pickings is measured by a bell-like characteristic function running between 0 to
1. The location of the event is obtained by a robust grid search, computing for each grid
point the sum of characteristic functions. Roughly speaking, it counts the number of
pickings that simultaneously fit the expected onset times. The fmal solution is a grid point
(x,y,z,t) that provides maximum to the sum. Efficiency of the a1gorithm is further
enhanced by introducing weights that are a function of the SNR
The procedure was applied to 40 earthquakes with magnitudes greater than 4.0, recorded
by Israel Seismic Network (ISN) and located within 250 km of the ISN stations. Most of
them (-30) are badly situated relative the network configuration. Nevertheless, the
estimated locations are within 10 km, on the average, from the locations that are
determined by the standard manual procedures. The algorithm accommodates to the ISN
specific South-North elongated shape and peculiar regional seismic phases. An
experimental version is currently implemented on the data acquisition systems of the
Seismology Division.
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DOES THE DEVELOPMENT OF MAKHTESH HAZERA IN THE
PLEISTOCENE DEPEND ON FINAL BASE LEVEL AT THE DEAD SEA?
Plakht, ]., Sheinkman, V.
Ramon Science Center, Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion Universiry of the Negev,
P,O,Box 194, Mizpe Ramon, 80600

Makhtesh Hazera joints with its final base level - the Dead Sea by Nahal Hazera and
lower reaches of Nahal Zin. Three portions of this geomorphosystem are distinguished;
two dry waterfalls divide each portion from another.
The first portion of geomorphosystem includes the upper (within Makhtesh Hazera כand
middle reaches ofNahal Hazera. Geomorphologic study shows that the same staircases of
alluvial terraces and pediments preserve outside and inside the Makhtesh. Only one
difference is an absence of higher terraces outside the Makhtesh, but highest pediment
surfaces mark their former occurrence here. Numerical ages of at least two terraces in
these two sub-portions are very close, especially of terrace 8-10 m with TL-age of 48-60
Ka, which correlates exacdy with terrace of the same height in Makhtesh Ramon and
Makhtesh Hatira.
The second portion comprises the lower reaches of Nahal Hazera from the "upper"
waterfall and the portion of Nahal Zin up to the "lower" waterfall. The relief structure
differs essentially from the first portion of geomorphosystem. The higher position in the
relief occupies terrace at a height of 30 m (absolute altitude is of - 130 m כcomposing
mainly of intercalated lake and alluvial sediments of the Lisan Formation underlying by
alluvial unit dated 44-53 Ka. A series of low terraces within this portion are cut terraces ,
developed as a result of removing of the upper part of the section, were formed according
to TL-dating also during the interval of 42-59 Ka.
The third portion is the lower reaches of Nahal Zin downstream from the "lower"
waterfall. The principal part of the section is presented by fme-bedded sediment of the
lake Lisan. Its numerical age, as well as the TL-age of polygenetic sediments within the
Nahal Zin valley is in frames from 27 to 37 Ka. The numerical age of underlying pebble
alluvium is the same as alluvium upstream of waterfall: 50-63 Ka. The lower terraces in
this portion reflect fluctuations of the Dead Sea during the uppermost Pleistocene and
Holocene.
The main conclusions are:
1. Three portions of the geomorphosystem Makhtesh Hazera-Nahal Hazera-Nahal Zin
developed separately. The boundaries between them are expressed as dry waterfalls. The
"upper" waterfall existed already before ingression of the Lake Lisan, whereas the "lower"
one was formed as a result of post-Lisan regression of the Dead Sea.
2. Maximum Late Pleistocene ingression of the Lake Lisan into the Nahal Zin valley
reached m altitudes between -130 and -120 m acted only on the development of the
second and third portions of geomorphosystem in the Late Pleistocene.
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DIFFUSION AND BACK-DIFFUSION OF SOLUTE BETWEEN A
FRACTURE AND THE CHALK MATRIX: X-RA Y COMPUTERIZED
TOMOGRAPHY TRACKING AND PROCESSES QUANTIFICA TION.
Polak, A.,1 Grader, A. S.,2 Nativ, R.,1 Wa11ach, R.1
1. The Seagram Center for Soil and Water Sciences, Faculty of Agricultura1, Food and Environmental
QuaIity Sciences, The Hebrew University ofjerusa1em, P.O. Box 12, Rehovot 76100, Israel
2. Pettoleum and Narural Gas Engineering Program, Energy and Geo-Environmental Engineering
Department, The Pennsylvania State University, 203 Hosler, University Park, PA 16802, USA

For over 20 years major industria1 plarits have been operating in the Ramat Hovav
industria1 complex. Evidence has been found over the years pointing to underground
accumulation of pol1utants originating from those plants. The pollutants spread in the
fractured chalk underlying the industria1 complex and its remediation possibilities depend,
among other things, on the diffusion of the pol1utants from the contaminated saturated
fractures to the chalk rocks. In a previous work by the authors, the diffusion coefficient
of the pol1utants was found to be high, reaching 3*1(}6 cm2s-1• This suggested the
penetration of a large contaminated mass into the chalk rock from the many fractures
crossing it. In this work, we present the results of a second experiment a10ng these 1ines.
Here we a1so used computerized tomography (C1) to characterize and quantify the
diffusion process of pollutant movement from the fracture towards the chalk matrix. In
this new experiment however we examine in detai1 the back-diffusion process in which
pol1utants move from the chalk matrix towards the fractures, a process that simulates the
remediation of a contaminated rock.
An unfractured chalk core, 19 cm long and 5 cm in diameter, was taken from a depth of
19.5 m from corehole RH23 at the Ramat Hovav complex and was artificially fractured in
order to get a fracture running down the middle throughout its entire length. The core
was saturated with disti1led water and then a tracer (5% by weight of NaI) was injected
into its fracture. The core was scanned a few times by the CT system, to track the tracer's
diffusion with time inside the chalk matrix. Tracking of the back-diffusion process was
performed after injecting disti1led water into the fracture, to create a reverse concentration
gradient and diffusion of the tracer from the matrix to the fracture.
The results suggest that the CT system can monitor the diffusion process inside different
parts of the core matrix. The variations in relative concentration (C/Co) within the matrix
were monitored and suggest two distinct concentration patterns: a sharp concentration
decrease within a thin layer adjacent to the matrix-fracture interface, fol1owed by a
diffusion-type concentration decrease a10ng the rest of the matrix. The mathematica1
model constructed to fit the measured data assumes a significandy higher diffusion
coefficient within the transition layer located at the fracture/matrix interface than that of
the bulk matrix. This assumption is based on the presence of mini-fissures and small
fractures developed in that zone when the fracture is formed. In addition, the impact of
the changing boundary condition (the shift from a tracer to disti1led water) can be traced
and the pace at which a solute back-diffuses from the matrix to the fracture quantified.
The results of the back-diffusion process can be predicted by using the Same
mathematica1 model without any changes in the fitting parameter.
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FINE QUARRY AGGREGA TE FOR THE CONCRETE INDUSTRY AS
REPLACEMENT FOR NA TURAL FINE SAND
Ravina, Dan
Faculty of Civil Engineering - Technion, National Building Research Institute

A concrete mix is composed of fme and coarse aggregates in a gradation that will ensure
good workability of the fresh mix, avoid segregation and permit full compaction of the
concrete. Concrete must contain fme aggregate which is defme, in concrete technology, as
aggregate whose particle size is smaller than 4.75 mm and larger than 0.15 mm. As for the
very fine particles, less than 0.075 mm, called fine dust, silt and clay, the standards restrict
their content, as they may have a negative effect on the properties of the hardened
concrete.
The natural sand along the Mediterranean coast is actually a very fine aggregate with
particles only up to 0.60 mm, therefor the concrete industry uses crushed quarry sand as
supplementary aggeragte. However, as the local stone is rather soft the crushing process
produce large quantities of fine stone powder which has to be removed from the crushed
sand to be used for concrete. This is done by a wet process which removes at the same
time also the fine particles that are desirable in the concrete mix composition.
Today, with the increase in the price of the natural sand and its shortage, the quarry
operators can get higher revenue for the crushed sand; this encourages them to invest in
modification of the process of sand production so that it will be less coarse and retain the
fine particles over 0.15 mm. However, replacement of natural sand with crushed sand
reduces the workability of the fresh concrete due to the different particle shape.
An ingredient that can improve the workability of fresh concrete made with crushed sand
is fly ash, which has a spherical shape and a glassy structure and improves both
workability and cohesivity.

The lecture will present the standard requirements for aggregates with regard to the
various options of replacing the natural sea sand, the standard requirements for fly ash for
concrete, and the technological aspects of using crushed sand as complete or partial
replacement of natural sand.
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BAD-LAND
MAGNETOSTRA TIGRAPHY
OF
RUHAMA
QUA TERNARY DEPOSITS: A NEW AGE OF THE LOWER
PALEOLITHIC SITE
Ron, H.l, Gvirtzman, G.2
1. The Geophysical Instttute of Israel, Lod, Israel
2. Department of Geography, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel

The Quatemary soi1 deposits of the Ruhama bad-land expose about 20 meters of Hamra,
Grumusols and Loess which accumulated and deposited on the erosive unconformity of
the Adulam formation of Eocene age. The sequence is divided into eight stratigraphic
units from bottom to top: (1) Kurkar, (2) Hamra soi1, (3) brown quartZ soi1, (4) to כr four
Grumusol units and (8) yellowish Loess. The top of unit (2) and unit (3) contain human
artifacts and tools of Lower Paleolithic industry. The age range of the Lower Paleolithic
culture is wide, in the order of lOS years or even more. We sampled the Ruhama bad-Iand
soi1 sequence for paleomagnetic measurements, attempted to determine the age and to
put constraints on the time the site was colonized. Two or three oriented samples were
collected from eight stratigraphic levels from units (2) to (5). The natural Remanent
Magnetization (NRM) of all samples was measured in the Paleomagnetic Laboratory of
the Geophysical Institute of Israel. All samples were stepwise demagnetized in AItemating
Field (AF) until magnetization was reduced to less than 10% of the initial value .
Orthogonal vector plots were obtained for each sample in order to assess the
magnetization vector components. All samples from units (2) and (3) yield a two
component vector, a stable primary characteristic component (ChRM) with a southerly
declination and a negative inclination and a secondary overprint component of northerly
declination and positive inclination. All samples from the grumusol units (4) and (5) yield
a single component, northerly declination and positive inclination vector. This implies
that the magnetic polarity of the two lower units is reverse whi1e for the two consecutive
units it is normal.
A formal conservative interpretation suggests that the lower reverse section is of
Matuyama polarity chron, older then 0.78 ma and the normal part is of Bruhnes polarity
chron younger then 0.78 ma. The age of the observed polarity transition may or may not
be the age of the Bruhnes Matuyama polarity transition. Lurninescence age determination
may shed light on this ambiguity. Nevertheless, we suggest that the age of the lower part
of sequence and the human artifacts is about 1 ma. This age of the Lower Paleolithic is
significantly older than previously suggested and it is sirnilar to the ages found by GorenInbar et al. (2000) at Gesher Benot Ya'aqov and Ron et al., (2001) at the Evron site.
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WHEN DID HOMINIDS FIRST LEAVE AFRICA? NEW HIGH
RESOLUTION PALEOMAGNETIC EVIDENCE FROM THE ERK -ELAHMAR FORMA TION, ISRAEL
Ron, H.1, Levy, S.2
1, The Geophysical Institute of Israel, Lod, Israel

2, College of Oceanography, Oregon State University, Corvallis, USA

We present new results that resolve ambiguities in the age of the oldest site outside Africa
where hominid tools an artifacts have been discovered, establishing the timing of the
migration of African hominid populations to Eurasia via the Levantine corridor -then as
today the only open geographic route. The Erk-el-Ahmar Formation in Israel, in the
northem Dead Sea-]ordan rift, is about 10 km sough of the Sea of Galilee along the
western banks of the ]ordan River. Faunal and floral assemblages of the formation have
been used to estimate its age between 1.5-2 Ma. Magnetic polarity stratigraphy (Braun
et al., 1991) was used to further refine its age, but these results cannot be uniquely
correlated to specific reversal boundaries leading to uncertainties in the order of 0.45 Ma.
with respect to the particular magnetic polarity time scale that is used. In this study we
present new paleomagnetic results that reduce ambiguities and contribute to more
accurate and precise dating of the Erk-el-Ahmar Formation. Based on similarities with
recent results from marine sediments at ODP Site 983 and sedimentological arguments,
we confidently identify in our Erk-el-Ahmar section, the upper and lower boundaries of
the Olduvai subchron, ages 1.77 and 1.95 Ma, respectively, with sedimentation rates of
0.27 mm/a (27 cm/ka). We infer that the Erk-el-Ahmar section at our site was deposited
between about 1.7-2.0 million years ago, constraining the age for the most ancient known
hominid migration out of Africa
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MAGNETOSTRATIGRAPHY AND AGE DATING OF THE SOIL
SEQUENCE AT THE PREHISTORIC EVRON QUARRY: EVIDENCE
FOR ONE MA HUMAN COLONIZATION
Ron, H.,1 Porat, N.,2, Ronen, A.,3
1, The Geophysical Institute of Israel, Lod
2, Geological Survey of Israe, ] וerusalem
3. Institute of Archeology, University of Haifa

The Evron Quarry site is one of a rare Lower Paleolithic mammillae - bearing occurrences
in Israel (Gilead and Ronen, 1977). The exposed stratigraphic sequence is Evron member
of Kurkar Group. Evron member accumulated on a Kurkar unit (6) of unknown age, and
above it in stratigraphic order lies red Hamara (unit 5), sandy yellow-gray soil (unit 4), red
Hamra with carbonate nodules (unit 3), gravel bed (unit 2) and dark brown clayey
grumosol (unit 1). The total thickness is about 9 meters. The human artifacts and the
paleontological findings were discovered in unit 4. A large age range was suggested for the
Evron member. Based on stratigraphic correlation, an age of 0.18 ma was suggested by
Sivan (1996); Ronen (1991) suggests an age of 0.5 to 1 ma, and Tchemov et al., (1994)
suggest 1 ma based on the mammillae findings. In an attempt to resolve the ambiguity
and assign a more accurate age, we sampled the sequence for paleomagnetic
measurements and Lurninescence and ESR age determination. Three to six oriented
samples were collected from units (5) to (1). The natural Remanent Magnetization (NRM)
of all samples was measured at the Paleomagnetic Laboratory of the Geophysical Institute
of Israel. All samples were stepwise demagnetized in Alternating Field (AF) until
magnetization dropped to less than 10% of the initial value. Orthogonal vector plots were
obtained for each sample in order to assess the magnetization vector components. All
samples from units (5) and (4) yield two component vectors, a stable primary
characteristic component (ChRM) with southerly declination and negative inclination and
a secondary overprint component (of up to 70% of the total intensity) of northerly
declination and positive inclination. All samples from units (3), (2) and (1) yield a single
component with northerly declination and positive inclination vector. This implies that
the magnetic polarity of the two lower units is reverse and of the three consecutive units
is normal. The luminescence measurements from unit (3) and top of unit (4) yield an age
of ca. 0.3 ma and ca. 0.350 ma. Samples from the lower parts of the section were found to
be too old for this method, yet a minimum age of 0.55 ma can be assigned. Two samples
prepared from mammillae teeth yield an ESR age of ca. 0.65 ma which is probably also a
minimum age. The interpretation of the paleomagnetic data and the luminescence age
determination suggest that units (5) and (4) of reverse polarity were accumulated during
the Matuyama polarity chron between 1.77 and 0.78 ma and units (3), (2) and (1) of
normal polarity were accumulated during Bruhnes polarity chron younger then 0.78 ma.
Yet its accumulation did not start before 0.35 ma. The old age of units (4) and (5) is
consistent with the age of the paleontological fmdings (Tchernov et al., 1994). This
implies that a time span of at least 0.4 ma is missing from the sequence. We suggest a
hiatus with no deposition during this time span. This suggestion is supported by the soil
magnetic properties which indicate a long exposure time, by intensive pedogenic
processes and explains the close proximity between Lower Acheulean and Upper
Acheulean findings. This age of the Lower Paleolithic confirms (Tchernov et al., 1994)
and is similar to the ages found by Goren-Inbar et al. (2000) in Gesher Benot Ya'aqov
and by Ron et al., (2001) in Ruhama.
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CHRONOLOGY OF THE CENTRAL AND NORTHERN COASTAL
PLAIN OF ISRAEL
Ronen, A.,l Boenigk, W.,2 Neber, A.,l Tsatskin, A.,l Laukhin, S.A.3
1. Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa, 31905 Haifa, Iarael
2. Geological Institute, University of K61n, D-50674 K61n, Germany
3. Russian Academ)' ofSciences, Box 2774, 6250003 Tyumen, Russia

Recent TL, RTL and IRSL dates of Sharon and Carmel coasta1 sediments modify former
stratigraphica1 schemes. The basa1 aeolianite exposed in the Sharon cliff is of OIS 4 (6040ky). It is covered by the Cafe-au-lait (CAL) brown soil dated 46-39ky, and 35 14Cky
(accelerator). Above this unit, deposits of OIS 2 and 1 are 20-30m thick. The next ridge
to the east has an identica1 stratigraphy. Further inland, in Holon, an Acheulean-bearing
hamra of OIS 7 (ca. 200ky) is covered by only 2m of later sediments. In the eastern
Kurkar ridge (Maabarot), an Acheulean-bearing hamra, OIS 7 or older, lies only one
meter below the surface. Near the shore, the OIS 7 "Poleg" soil lies under 60m of
deposits. Near the eastern edge of the centra1 coasta1 plain (Eya1), an Acheulean layer
ca. 400ky is covered by only 3m of deposits, with the surface layer dated 100-60ky. The
sediments turn gradually older from west to east.
The basa1 aeolianite on the Carmel shore is ofOIS 6 (160k-130k), topped by an OIS 5 red
loam (90-80ky) containing Mousterian (Middle Pa1aeolithic) artefacts. Recently a younger
Middle Pa1aeolithic red loam was revea1ed, of OIS 4 (65ky) , No Middle Pa1aeolithic red
loam is exposed in the Sharon, while the OIS 3 CAL soil does not exist in the Carmel or
Galilee.
The basa1 shore deposits in the Galilee date to OIS 6. Less than 1 km to the east the
Evron-Quarry archaeologica11ayer, dated at least to 500ky and more likely 1ma, is
covered by only 2-3m of deposits (except for Beit Haemek floodplain). The minimum
age of Evron's surface layer (Acheulean) is OIS 7; thus in the Galilee, too, sediments
grow older from west to east.
Severa1 conclusions emerge:
1. The age of the. exposed shore sediments differ in segments of the coasta1 plain growing
older northward, from the Sharon to the Carmel and Galilee.
2. Despite claims to the contrary, sediments grow consistently older from west to east
except for the two western ridges in the Sharon (and the Carmel?).
3. The bulk of sediments in the centra1 and northern coasta1 plain originate in the west,
except for loca1 alluvial import from the east.
4. The names currently used to designate coasta1 plain units do not conform to
stratigraphic or archaeologica1 key localities and need revision.
*GIF Project 1435.
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CA VE DETECTION AND 4-D MONITORING: A MICROGRA VITY
CASE HISTORY NEAR THE DEAD SEA
Rybakov, M., Goldshmidt, V. , Fleischer, L. and Rotstein, Y.
The Geophysical Institute of Israel

Sinkhole hazards around the Dead Sea are a serious environmental problem. Large, open
col1apse features occur, with the largest measuring about 30 m in diameter and 15 m in
depth. The most alarming case is a ground col1apse that occurred recently on both sides
of the main highway at E'n-Gedi. The microgravity method was chosen because it is a 3D surface geophysical method that can detect sinkholes regardless of shape or fil1
material, provided there is sufficient density contrast. Moreover, temporal (4-D) changes
in gravity at sinkhole sites suggest subsurface mass re-distributions that may signal
impending col1apse.
The possible wavelength and amplitude of the gravity effect were critical to survey
planning. A 3-D model of a sphere was constructed with an effective volume similar to
the sinkholes. Density contrast of -0.5 g/ cm3 was chosen, corresponding to the density
contrast between a saltwater fil1ed cave relative to alluvium. Based on the modeling, a
gravity station spacing of 5 m was proposed and a gravity meter accuracy of better than
0.005 mGal was considered necessary. Further, it was concluded that subsurface
sinkholes could be detected at a depth no more than a few times the diameter of the
sinkhole.
Microgravity surveys were conducted at six sites over areas of known or suspected
subsurface cavities. One site, with no sinkhole (as confirmed by seismic and field
geology), was surveyed as a baseline. The residual gravity map of the Hever area shows a
negative anomaly, which coincides with the sinkhole cluster. An existence of the cavern
caused the anomaly was confirmed by increasing of one of the sinkhole at nine times
during March-November 1999. It should be noted that the magnitudes of the negative
residual gravity anomalies measured at another sites were smaller than the ones at the
Hever site up to absence of the negative anomalies close to open sinkholes. That suggests
different subsurface conditions.
Time-lapse microgravity monitoring also took place along Highway 90 at the E'n-Gedi
site where ground col1apse threatened the road. Measurements were repeated at monthly
intervals beginning in March 1999. The difference between the gravity data obtained in
April and May shows a 0.03 mGal increase in the negative gravity anomaly at the center of
the profile. The results have been confirmed by the ]une and September measurements.
This suggests a decrease in the overall density of the geological sequence, which took
place in this part of the profile between the April and May surveys and may be interpreted
as being caused by development of a cavern below this section of the main road.
Comparison of the September gravity data with the May-]une results shows no difference
in the gravity field, suggesting that col1apse development stopped.
ConcJusions. Problems associated with sinkhole development are becoming a serious
problem for land use planning in the Dead Sea area. As this case study shows,
microgravity can be an effective technique for the prediction of col1apse hazards, not only
for detecting and delineating subsurface cavities, but also in monitoring their
development over time.
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FRACTURING ANALYSIS OF SHATTER CONES FROM KENTLAND,
INDIANA IMPACT SITE.
Sagy, A.,l Reches, Z.,l Fineberg, J. 2
1. Inst. ofEarth Sci., Hebrew University, 91904  נerusalem .
2. The Racah Inst. ofPhys., Hebrew University, 91904 ]erusalem .

Shatter cones are shock-produced fractures that develop naturally in rocks during large
meteorite impacts. Most of the cone structures have dimensions ranging from a few
centimeters to tens of centimeters. They have a conic wavy appearance and their surfaces
are rough and covered with striated patterns.
We present preliminary results of fracturing analysis in shatter cones from the Kentland,
Indiana impact site. This impact deformed and uplifted the carbonate and clastic sequence
of the Upper Paleozoic rocks. The on-going quarrying at this site provides excellent 3D
exposures that we used to map the spatial relations between shatter cones and large
fractures. In the quarry we found surfaces and walls which display hundreds of shatter
cones in well-organized pattems of aligned striations along preferred axes. The patterns
indicate that the individual cones are part of large fractures with dimensions of tens of
meters and with surfaces that are generally curved. Patterns of cones on the large
fractures resemble fractographic features on fractures, like plumose in tensile fractures or
slickensides in shear fractures. On hand specimens a cone surface is a combination of
much smaller striated surfaces, arranged in a graded cone-on-cone pattern and
hierarchically split from their "parents" at a frequently angel of 1(]J :t 2.5 0 relative to the
cone axes. Thin-sections cut across cone axes revealed that some of the striated surfaces
are branches that penetrate into the inner part of the cones. Many of these branches
display shear displacements of up to 3 millimeters. Under the SEM the cone surfaces
show that the hierarchical behavior extends to grain size scale, and that the striations are
essentially slip striations.
We interpret the branching of the cone surfaces and strlat10ns as indicating dynamic
propagation of shear fractures with complex displacement components parallel and
perpendicular to the cone surface. The fractures display self-simi1arity over a wide range
of scales and are probably localized by flaws along the large shear fractures observed in
the field.
Many thanks to Newton County quarry, IN and Mr. Tom Goyotte for their kind collaboration
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SEISMIC HAZARDS ANALYSIS IN THE NESHER SITE: BA Y OF
HAIFA, ISRAEL
Sa1amon, A.,1 Zaslavsky, Y.,2 Shtivelman, V.,2 Rockwell, T.,3
1. Geological Surve)· of Israel, 30 Nlalkhe Israel St., 95501, jerusalem
2. The Geoph}'sical Institute of Israel, P. O. Box. 182, l.od, 71100
3. Earth Consultants Intcrnational, Inc., 2522 North Santiago Boulcvard,
Suite B, ()range, California, 92867

Earthquake hazards were evaluated for the Nesher site proposed for a new d  'וןline. The
site is located on soft sediments, close to the Yagur fault and about 40 km distance from
the Dead Sea Transform. Moreover, previous site response investigations showed that the
site effect in the Haifa Bay area was much stronger than what the Israel Building Code
413 recommended.
The investigation included detailed mapping, shallow seismic reflection profl נe (by the
Geophysical Institute), site response and seismic hazard assessment (the Geophysical
Institute), earthquake potential and seismic shaking on a firm bedrock, according to
historical strong events and paleoseismic findings from the Dead Sea Transform (by ECI ,
California), and estimation of liquefaction susceptibility. As the local conditions at the site
were not promising for paleoseisrnic trenching, we dated the shallow sand layer (b 'נthe
Geological Survey) that were crossed b}' the geotechnical drills, and seemed to be faulted .
The high level of the back!כrזound seismic noise and the vulnerability of the site needed us
to performed a careful investigation: the survey was carried out while the area was dry, the
traffic was low, and in timing with a nearby quarry explosion. At one stage a complete
shut down of the factory was required.
The findings of our investigation used to define the seismic hazards in the Nesher site:
Active jaulting: The Yagur fault is just 200 meters southeast of the site's border, where it
bends westwards. The main trace is associated with secondary faults.
The shallo\v seismic reflection profile, the site response assessment, and dri1ling data
\vhich suggest a 10 meters vertical offset of the sand layer, are all indicating the presence
of a shallow active fault along the Nesher-Yagur road. Dating the sand by lurninescence
technique yielded the age of about 55K years, which means faulting at a rate ofO.2 mm/)'.
Site if[ect ana!ysis: Spectral analysis of recordings of temporary seismic stations installed at
the site, show amplification values of 2.5 to 4, within a frequency range of 0.6 to 0.8 Hz.
The site specific acceleration response spectra was computed for a required PGA=0.2g,
which is double the value indicated b}' the present IC-413, but in accordance with
assessment of historical seismicity and paleoseismic findings along the Transform.
Liquifaction susceptibility was examined because of the presence of a layer of saturated loose
sand below the local water table, in an area of expected significant ground acceleration.
Nevertheless, high SPT values of the sand and a thick clay cover above, led us to
conclude that the potential for earthquake induced liquefaction is low.
Overall, we recommend that planning the site should be based on our uniform hazard site
specific acceleration response spectra - instead of what is suggested by the present Israel
Code 413. With this given response spectra, there is a need to verify the non-linear
behavior (shear ?) of the cla)' at this acceleration level. We also assume an active fault in
the southern part of the site, though not necessaril)' a seismogenic one.
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WATERNET
Salingar, Yigal
WaterNet-Israel Coordinator, P.O.B. 13()5, 20179 Teradj'on, Israel

The WaterNet project was conceived b)' CESAR of Oslo, Norwa)' and was established in the
autumn of 1996 in order to encourage and faci!itate cooperation berween ]ordan, Israel and the
PLO for the benefit of the PaJestinian l\uthorit)' on issues concerning water. WaterNet is a joint
initiative undertaken by the three parties and is a component in the process towards peace
berween the three parties. The initiative was planned in accordance with the Declaration of
Principles for Cooperation on Water-related Matters and New and Adclitional Water Resources
which had been signed by the three parties in Oslo in]une 1996.
The initiaJ aim of the project was to develop a computer telecommunication nerwork that would
enable the parties to share water related information. With the cooperation of the rele"ant
departments in each partj', this objecti,'e has been attained. Today, rwelve institutions and
deparrments are connected to the WaterNet nerwork and are able to share water-related
information through a regional server. The four Israeli nodes are: the Water Research Institute at
the Technion, the Hydro1ogica1 Se ·חice, the Geo10gica1 Survey, and the Kinneret Limno10gicaJ
Laboratory.
The united database inc1udes materia1 regarding the following coun חt es: Israe1, ]ordan, Lebanon,
Syria, Turkey, Iran, Iraq, the Arabian Peninsu1a and Eg)p זt. It inc1udes various subjects such as :
Hydro10gy, h).drogeo10gy, hydrochemistC)., limno1og)' (Kinneret, Dead Sea, Hu1a, etc.), marine
geo1og)' (Mediterranean she1f), Geomorpho10g)' (fluviati1e), soi1 - water regime, water resources
sharing, water supply, desalination, wastewater trearment and reuse, etc. An a1phabeticaJ list of
more than 20,000 keזw)ords (subjects and p1ace-names) enab1es to find the subject needed \vith
good precision .
The project is headed by the WaterNet RegionaJ Steering Group, each partj· has members
represented in this committee. CESAR currentl)' acts as facilitator and coorclinator for the
project. WaterNet is financed by NO חvay with some assistance from USA. The parties agreed in
Oslo in ]anuary 2000 to broaden the WaterNet project by establish.ing a RegionaJ WaterNet and
Research Center (RWRC) in Amman. The RWRC is scheduled to open in early 2001. Syria,
Lebanon and the other countries in the MultilateraJ Working Group on Water will be invited to
participate in the Center when progress towards peace permits such a positive regionaJ
development.
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THE TECTONIC DEVELOPMENT OF THE EASTERN GALILEE IN THE
SEA OF GALILEE - KORAZIM REGION: OLD-NEW THOUGHTS.
Saltzman U.
Engineering Geology & Rock Engineering, 8A Hamelacha St, 52526 Ramat-Gan

Since the early seventies, scores of works and researches have been added, dealing both
with the Tectonic Evolution of the district as well as with the role of the Block of
Korazim in the interaction between the Eastern and Western sides of the Rift.
Several Models have been suggested - constituting a certain Geological Doctrine - the
influence of which extends out of the boundaries of the Rift in the direction of the
Galilee.
These Doctrines have failed to take into consideration the Mechanical - Mathemattcal
analysis of the various possibilities and substantiated itself on the examination of
Geometrical Phenomena and on measurements of displacements in time.
The purpose of the current discussion is: to show that an analysis based on known
mechanical concepts - precludes the possibility of a major influence from the direction of
the Transform upon the Galilee - at least along the segment under discussion.
The Geological Analysis of the Faulting Regime in the discussed region also dehies a
possible direct relation between the Block of Korazim and the faults of the Galilee.
The origin of the movements as well as the regime of faulting observed in the Galilee
depend, therefore, on a Galilean regional mechanism: independent or indirectly
dependent on the events that have progressed in the ]ordan Rift Valley.
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NEOGENE CONGLOMERATES IN THE YIZRE'EL VALLEY: REVISED
DEFINITION AND DA TING
Sand1er, A., Harlavan, Y.
Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Yisrael St., 95501 ]erusalem

Stratigraphy and K-Ar dating investigation of two outcrops near Migdal HaEmeq and
Gideon-3 borehole located 5.5 km south to the outcrops, along with information
presented in previous studies (Shaliv, 1991; Kafri, 1997) enables the differentiation of
Neogene conglomerates in the Yizre'el Valley. Thin conglomerate beds in both outcrops
lie in between the Lower Basalt unit. The age of the basalts above and below the
conglomerate bed is 11.5 m.y. in one outcrop and -13.5 m.y. in the other. Basalts above
and below conglomerate bed located at the base of the Lower Basalt in Gideon-3
borehole, yielded an age of 15.1 m.y. The conglomerate beds consist of rounded Eocene
limestone pebbles basalt pebbles were absent. The pebbles lie on top of lacustrine
limestone that was partially affected by pedogenesis. These features are sirnilar to that of
the thick sequences of conglomerates north and west of Migdal HaEmeq, which consist
of several depositional cycles, each built of pebbles at the baseand terminated by
lacustrine limestone and a paleosol at the top. Basalt pebbles are hardly found, in any of
those "white" conglomerates, as was already noted by Kafri (1997). A pebble of marine
limestone of Miocene age (Ziqlag Fm.?) was found at the base of an outcrop of cyclic
conglomerate, overlying the Avdat Group, near I<.iryat Tiv'on. It can be concluded that
the described conglomerates are contemporaneous with the Lower Basalt time and
originated from remote drainage basins where basalts are not exposed. This phase of
conglomerate deposition is in accord with revised stratigraphic of the Bet Nir
Conglomerate (BNC) in central Israel recently presented by Buchbinder (1996). Therefore
we suggest that the described conglomerates in the Yizre'el Valley can be also defined as
BNC.
The defוnition of BNC in Yizre'el Valley allows to differentiate between this
conglomerate and the younger Um-Sabune Conglomerate
(USC), which is
contemporaneous to the "Clay Series" in the center of the valley. These two
conglomerates represent different depositional environments, which developed after
paleogeographic changes in the region, apparently due to tectonic activity. This change in
the fluvial depositional system occurred soon after the emplacement of the Lower Basalt,
which became the main source for pebbles and fme grained erosional products. These
basalt pebbles are the main component of USC where its outcrop near Tel Adashim is
only 5.5 km away from one of the outcrops described above. Shaliv (1991) estimated that
the age of USC is 8.5 to 7 m.y., based on K-Ar dating of basalt flows interfingering with
the conglomerate. It is suggested here, separation between USC, which is younger than
the Lower Basalt and the BNC of the Lower Basalt age. This is in disagreement with
Shaliv (1991 .)
The fluvial system by which USC was deposited ceased to exist by the time the Bira Fm.
was deposited. A new nomenclature should be assigned to conglomerates that are
younger than Bira Fm., given that their stratigraphic position can be defmed based on
lithological composition and age.
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GEODETIC MONITORING OF SURFACE DEFORMATION ALONG
THE WESTERN DEAD SEA SHORES AND IN SINKHOLE SITES,
USING GPS AND INSAR MEASUREMENTS
5chattner, U.1,2, Wdowinski, 5.1, Wachs, D.2, Baer, G.2, Wust-Bloch, H.l
1. Department of Geoph)'sics and Planeta  'וןSciences, Tel Aviv Uni,'ersit),
2. Geological Surve)' of Israel, Jerusalem

The development of surface collapse (sinkholes) along the Dead Sea shores has been
observed for the last 30 years. During the last decade the phenomenon has accelerated its
pace both in the size and number of sinl<holes. Today there are about 600 sinkholes along
the western shores of the Dead Sea alone. Sinkholes are geo-hazard that endanger life,
property and prevents the development of the area. The recent development of sinkholes
was observed along both the eastern and the western shores of the Dead Sea; therefore, it
might have more than a circumstantial connection to the continuous lowering of the
Dead Sea water level. According to recent studies, the development of surface subsidence
and sinkhole is triggered by the existence of an underground cavity created by salt
dissolution.
The research was carried out on two scales - regional, along the western coasts of the
Dead Sea (between Z'ruya and Ze'elim alluvial fans) , and local, at the northern part of
Hever alluvial fan. The research objective was characterization of the surface deformation
(elevation changes) induced by sinkhole activity, by using the following geodetic methods:
1. The Global Positioning System (GPS), which is vety precise (sub-centimeter level) for
measuring position changes in specific locations. Most of the field measurements were
carried out using two types of kinematic GPS: the Real Time and the Post processing.
The geodetic data was used to create elevation maps of each measurement session, and to
compare between the sessions.
2. Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), which measures surface elevation
changes in a wide spatial resolution. Seventeen InSAR scenes were acquired during a
period between 1992-1999. These scenes were used to create change interferograms that
span on periods of 2 to 71 months, in order to characterize surface subsidence in the
regional scale.
3. Electronic Distance Measurement (EDM), which gives the distance of the measured
points relative to the instrument (horizontal, vertical and angles).
Results:
Local - During a two-year period of field measurements (GPS, EDM) in the northern
Hever alluvial fan, the number of sinkholes increased from four to seven within the
studied area, and some of them had expanded. Furthermore, surface subsidence
accompanied by concentric sets of joints developed around the sinkholes.
Regional - Additionallocations of surface subsidence were detected by InSAR, within the
area between Z'ruya and Ze'elim alluvial fans. The observed surface subsidence involves
areas a few hundred meters to a few km wide. Subsidence rates are up to 4 cm per year.
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THE b ן80 VARIABILITY OF SOUTHEAST MEDITERRANEAN WATER
MASSES (OFF THE ISRAELI COASTJ
Schihnan, B.,l Almogi-Labin, A.,l Herut, B.2
1, Ge()logical Survey of Israel, 30 Malkhe Isracl St, 955 )( 1  נerusalem
2, Isracl ()ceanographic & r~ imnological Rescarch, Nati()nal Institute of Ocean()i,rזapl,') ך31()8() Haifa

Thc present-day hydrologicaI regime in thc southeastern Ivlcditcrrancan (SEM) is
constraincd b)r scmi-arid climate conditions characterized by short rain)' wintcrs and Iong
dry summers \vith a deficit in thc fresh\vater budget. Thesc climatic variations dri,re the
anti-estuarine circulation and dcvelopment of the four distinct water masscs, i.e. thc
Lcvantinc Surface Watcr (LSW, 0-75 m-dcpth), the Modified Atlantic Watcr (MAW, 75120 m-depth), the Levantinc Intermediatc Water (LIW, 120-400 m-dcpth), and thc Deep
Watcr (DW, >400 m-dcpth). Thesc watcr masscs have a distinct tcmpcraturc (T), salinity
(S), and oxygen isotopic composition (0 180). In ordcr to examinc the annual and scasonal
variability of the 0180 values, watcr samplcs from the upper- 700 m wcre collected bimontWy during two consecutive )'cars, from June 1996 to May 1998 at a permanent
station -30 km off the coast ofNetanya, IsracI.
The resu!ts show that the 0180 ,'a!ues of the LSW varied repeatcdI)' betwecn 1.3 and
1.7%0VSMOW, without a distinct seasonaI pattern. The stable isotope signa! of the
surfacc Iayer is very scnsitive to IocaI and short-scale climatic e\rents of days and wceks.
During summcr, thc 0180 variability is influcnccd mainIy by the evaporation ratc. During
wintcr, the systcm is more complex and the variability is thc rcsult of thc combined effect
of cvaporation ratc, rainfalI 0180 value and rainfall amount, and the winter overturn ratc
(thickncss of the mixed Iaycr). During rainjsnow storms, the 018() valucs of the LSW
dropped to -1.4%0. In other winter events, 11igher 0180 va!ues of -1.6%0 resulted from
the overturn and mixing of the surface Iaycr with the heavier undcrI)ring LIW.
Unlike the frequent variabilit)' of the surface-water 0180 va!ues, thc LIW and D\V had
nearly constant values of 1.5:!:0.1 and 1.3:!:0.1 %(), respcctively. Exceptionally high 0180r~IW
valucs of -1.8%0 occurrcd between Octobcr and Dccembcr 1996. This probably rcflectcd
an extreme formation evcnt of intermcdiate watcrs derived from a northcrn source area
charactcrized by surface waters with distinctl)' highcr 0180 values.
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THE NORTHWESTERN GULF OF ELA T (AQABA): A SHORELINE
SHAPED BY NATURAL CA TASTROPHIC EVENTS
Shaked, Y.,l Agnon, A.,1 Avner, U.,2 Lazar, B.,l Marco, S.,3 Stein, M.,l
1. Institute ofEarth Sciences, Hebrew University,]erusalem 91904
2. Arava Institute for environmental Studies, Ketura, D.N. Eilot 88840
3. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 69978
e-mail: Yonathan@vms.huji.ac.il

The axial valley of the sinistral Dead Sea transform system is a prominent morphological
feature hundreds of kilometers long. Left-lateral slip dominates the geological as we1l as
the seismic records of the system. Yet it is the vertical component that created the
tectonic depression of the Gulf of Elat (Aqaba). Pleistocene-Holocene uplift of the NE
margin (near Aqaba) is evident through a stepped sequence of emerged coral terraces. On
the NW margin, on the other hand, uplifted terraces are absent. Fossil coral reefs, and a
8ky-5ky old archeological site submerged under 4m of water record the complex interplay
of tectonics, sea level, and climate that shape the NW shore.
Slighdy emerged Holocene reefs (ca. 5ky) &inge the margins of the gulf indicating a
Holocene sea level maximum. A buried Holocene reef was found beneath clastic beach
sediments 1ססm west of the shoreline. The perfect state of this reef suggests near
instantaneous burial protecttng it from erosion. The rapid accumulation of clastic
sediments suggest storm events larger or more frequent than those known today.
The submerged archeological site, built over a fossil abraded reef platform indicates
coastal subsidence on the NW shore. We suggest that the archeological site was
submerged by a tectonic component., for it is unlikely that the crudely constructed site
could survive long at the zone of destructive wave action. The age of the fossil abraded
reef underlying the archeological site is yet to be determined. Geomorphological
considerations suggest a Last Interglacial age ~( 12 סky), but aragonite coral samples from
the reef yielded a Late Holocene U-Th and radiocarbon age. A Last Interglacial age
implies a 8-9m downward displacement of the fossil platform since that time; a Late
Holocene age implies a much higher tectonic rate .
We conclude that vertical displacement of the margins is episodic and probably occurs
during large earthquakes with long quiescence intervals. The earthquakes, that displaced
coral reefs and the archeological site, must have been of a different kind than the Mw 7.2
left-lateral Nuweiba (1995) earthquake. During periods of tectonic calm the shoreline and
its inhabitants were dramatically affected by the combined forces of the sea and climate.
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LOCAL  זRA VEL  זIME MODELS BASED ON  זHE DEAD SEA
CALIBRA  זION EXPERIMEN ז
Shapira, A., PinSky, V., Reich, B., Gitterman, Y., Hofstetter, A.
Seismology Division, Geoph}'sical Institute ofIsraeI, P.O.B. 182, Lod, 71100

The measured arrival times of the P waves to the seismic networks of Israel (lSN), J ordan
 סSN) and Cyprus (CSN) are used to examine the currently used travel time models and to
develop one 1D model that may be used for the entire region. Since the three calibration
shots in the Dead Sea were detonated in the same spot, we could analyze the source-tostation travel time scatter that is caused mainly by difficulties in identifying the P onset.
Evidently, the deviations were as large as 3 sec. The uncertainty (one standard deviation)
in picking (i.e. identifying) the P arrival time on a seismogram is +0.26 sec. The
uncertainty associated with the identification of the S-waves onset times is at least as twice
as much. The travel time data are used to fit a set of linear travel time curves that
constitute a regional velocity model. Based on this modeI, we identify data with time
discrepancies considerably Iarger than the expected uncertainty in picking the first arrivals .
Excluding those data, we obtain time discrepancy (observed minus calculated) of :tO.19
sec (one standard deviation), i.e, lower than the uncertainty associated with identifying the
onset time on the seismograms .
The data shows that a positive station correction (i.e. later arrival) is required for almost
all stations east of the Dead Sea whiIe a negative station correction is required for almost
all stations west to the explosion point. This observation is in agreement with previous
geophysical observations that suggest thinning of the crust toward the west and north of
the Dead Sea.
The currently used velocity modeIs of ISN and JSN were derived, years ago,
independently. Based on the ISN travel times data from the Dead sea experiment, we
developed an "ISN" velocity modeI for P waves. When applying this velocity model to
the JSN readings we observe a relatively large difference. The observed-calculated values
seem to exhibit a systematic difference (shift) of 0.7s on the average. After applying this
"correction", the travel time residuals reduce to :t0.5 s, as compared to the scatter of :t0.3
s of an individual reported reading of the JSN data.
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EXTREME FLOODS OF THE ARDECHE RIVER, FRANCE AS A PART
OF THE SPHERE PROJECT
Sheffer, N.,l Enzel, Y.,l,2 Grodek, T.,2 Benito, G.,3 Lang, G.,4Naulet, R.4 and
Gigon, C.5
1.
2.
3.
4.
5.

The Institute of Earth Sciences, The Hebrew U niversity of Jerusalem, Israel
Department of Geography, The Hebrew Universit)r of Jerusalem, Israel
CCMA-CSIC Madrid, Spain
CEMAGREF- Groupement de Lyon, France
DDE Privas, France

In studying flood hydrology of the lower Ardeche river we use gauged, historical and
paleoflood data. Our objective is to integrate data on extreme floods using these various
data sources.
Apart from data collection of gauged and historical records, fieldwork is carried out for
paleoflood data collection in areas with slackwater deposits and paleostage indicators. The
contrast between the granitic and metamorphic bedrock of the catchment and the
carbonatic bedrock of the Ardeche lower gorge where we concentrate our efforts, makes
it easier to identify the fluvial flood sediments. The bedrock gorge confmement enables us
to assume on1y minor changes in the shape of the gorge during the late Holocene. A
natural arc, Pont d'Arc, probably caused by the prehistoric collapse of a karstic cave, acts
as a bridge and a hydraulic control, causing an immense backwater effect at times of
major flooding in the study reach. Karstic caves add another advantage as they present
sites for slackwater deposits accumulation from extreme floods.
Following geomorphologic and sedimentologic fieldwork and topographic surveys, we
use step backwater calculations with the HEC-RAS modeling system to calibrate known
flood heights with our fieldwork results. After calibrating the system, we would be able to
reconstruct earlier floods. The long gauging record (1852-present), with historical data
dating since 600 AD supply a very long record which is used both to calibrate the l-D
model output, and to compare with our paleoflood findings.
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EXPERIMENT AL AGE DETERMINA TION OF THE LI5AN 5EDIMENT5
BY 5PEEDED-UP TECHNIQUE OF TL DATING (5-5 METHODJ
Sheinkman V. S.I, SWukov A. 1.2
1. Ramon Science Center, Blaustein Insritute for Descrr Rescarch, Ben-Gurion Univcrsit)· of the Negev,
P.O. Box 194, Mizpe Ramon, 80600, Israel
2. Insritute of the Earrh Ph)·sics of the Russian Academ)' of Sciences, Bolsha)'a Gruzinskaya St., Moscow,
123810, Russia

Lisan formation that is better understood within the Dead Sea tectonic basin has been
invaded deep into the va1leys running to that basin and shows within them situation of
former ba)'s of Lake Lisan, the Late Pleistocene precursor of the Dead Sea. We have
conducted experimental dating thereof b)' S-S-method (SWukov et al., 1999).
Dating of va1ley deposits, which are characterized with vet)' comp1icated structure,
demands to collect series of samples because in this case onl), carrying out statistic age
analysis allows us to avoid errors. Traditional dating methods can not be successful in this
effort. They apply longtime laborious procedures of sample processing and ensure receipt
of isolated dates only. S-S-method is a speeded-up technique using principles of TL
dating. As distinct from the traditional methodic of TL dating, it does not apply longtime
laborious procedure of the artificial radiation treatment of samples. Using other physical
criterions, S-S method consists of stimulation of sample luminescence and interpretation
of its value only. This simp1ifies the dating process significantly and a1lows us to receive
serial dates instead of isolated values during the same working time.
The test series of samples we have collected within the coastal zone of the Dead Sea in
cooperation with M. Stein's group on the sections PZ-1 and PZ-2 dated by U-Th method
(Machlus et al., 2000). Two TL dates, 61.7:t7.3 and 53.4 :t4.7 kyr, are received for the lay
correlated with U-Th dates between 66.89 and 54.11 kyr. Near the latter point, two TL
dates, 58.9:t7.3 and 53.2:t4.6 kyr, are received, and two TL dates, 31.4:t1.8 and 29.2 kyr,
are received for the lay correlated with the U-Th dates between 34.01 and 38.11 k)rr. The
Post-Lisan U-Th date 18.5 kyr may be correlated with the not quite clear TL date
21.2:t8.2 kyr; the close TL dates, 20.8:t1.3 and 19.7:t1.7 kyr, characterize the terrace near
the place Ein Gedi. The TL date from the lay situated below the bound "Lisan-Samra"
shows the age 81.7:t16.2 kyr. However, more ancient samples in this section have been
saturated with TL energy and ma)' be only characterized as ~ 90-100 kyr. As well the
saturated sample was revealed in the base of section of the Nahal Zee1im delta: >140 kyr.
Within the former Zin estuary, which was formed as a result of Lake Lisan invasion into
the Lower Zin va1ley, we have tested the terraces consisting of the lacustrine sediments.
Series of the received TL dates between 45 and 65 kyr have shown ages of a1luvial base of
the terraces, and series of TL dates between 25 and 35 kyr have shown ages of the
lacustrine sediments. The latter demonstrate the highest stand of Lake Lisan when its
water invasion into the Zin valley reached altitudes between -120 and - 130 m.
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ARGILLA TION OF VOLCANIC ROCKS OF ISLAND ARCS; A
SOURCE OF DETRIT AL SMECTITE IN THE MARLS OF THE
PALEOCENE TAQIYE FORMA TION
Shoval, S.
Geology Group, The Open University ofIsrael, 16, Klausner St. Tel Aviv 61392, Israel, E-mai1:
shoval@oumai1.openu.ac.il

During the marine transgression of the Paleocene, vast amounts of smectite-rich clayey
sediments were deposited in a marine environment along the Tethyan margin of the AraboNubian Shield. The lithostratigraphic units which were formed are prevalent throughout
the Middle East and have been given local formation names (Nathan, 1966, 1969). The
Taqiye Formation of the Danian-Landenian age consists of green-gray marls and reaches
a thickness of 100 m (Arkin et al., 1972). Three types of clay assemblages, in which
smectite (montmorillonite) is the principle clay mineral, were identified in this formation:
smectite-kaolinite assemblage, smectite assemblage and smectite-palygorskite assemblage,
occasionally with sepiolite.
The origin of these clayey sediments is related here to the convergence stage in the plate
tectonics of the Tethys Ocean. Mineralogical and geological criteria established that the
source of most of the smectite in the marls 0[,. the Taqiye Formation was a detrital
smectite which was transported from argillized volcanic rocks of island arcs that erupted
during the Paleocene due to plate subduction. Andesitic volcanism of island arcs, which
took place during the convergence of the Tethys Ocean, may have served as a source of
the smectite. It has been pointed out that in the Late Cretaceous, multiple intra-oceanic
subduction developed in the Eastern Mediterranean area (Ben-Avraham, 1989). Foreland
and back-arc basins were reconstructed in the Oman and the Zagros ophiolite obduction
(Guiraund & Bosworth, 1997). On the other hand, no terrestrial magmatic activity took
place at all between the Senonian and Late Oligocene in Israel or in the nearby area
(Garfunkel, 1989), thus there is no close exposed basaltic land source for the vast
amounts of the smectite deposited during the Paleocene.
Kaolinite and discrete illite accompanying the smectite in the Taqiye Formation
represents detrital input to the Tethyan margin derived from the Aזabo-Nubian
continent, or redeposited from older terrigenous sediments. Palygorskite and occasionally
sepiolite were formed by direct precipitation. Accumulation of bottom brines in syncline
basins and the input of vast amounts of degraded detrital smectite to the basins probably
provide a ready source of Mg, Al and Si, and promotes the precipitation of the
palygorskite in the Taqiye Formation.
Aclmowledgments: This work was supported by the Open University ofIsrael Research Fund.
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THE

JURASSIC AND THE CRETACEOUS SHALLOW-SHELF
PLATFORM ALONG THE TETHYAN MARGIN OF THE ARABONUBIAN SHIELD; AN ENVIRONMENT OF CONVERSION OF
SMECTITE TO INTERSTRATIFIED ILLITE/SMECTITE
Shoval, S.
Geology Group, The Open University of Israel, 16, Klausner St. Tel Aviv 61392, Israel. E-mail:
shoval@oumail.openu.ac.il

Randomly structured interstratified illite/ smectite rich in smectite layers is the most typical clay
mineral deposited with carbonate sediments along the Tethyan margin of the Arabo-Nubian
Shidd during the ]urassic and the Cretaceous (Shoval 2000a; Taitel-Goldman, 1993; TaitelGoldman et al., 1995). A higher order was detected in clayey sediments deposited in lagoonal
environments such as the En Yorqeam and Avnon members of the Cenomanian Hazera
Formation and the Turonian Ora Formation (Bentor, 1966; Sand1er, 1992 & 1996). On the
other hand, smecttte is the typical clay mineral in sediments deposited, in parallel, in a deeper
open marine deposition environment (Shoval, 2000b).
It appears that interstratification in the ]urassic and the Cretaceous sediments was due to
conversion of smectite. The detrital smectite transported from the open marine environment to
the shallow-shelf platform and the extending 1agסonal environments was transformed into
interstratified illite/ smecttte. According to Kirsimae et al. (1999), diagenetic formation of
illite/smectite in marine sediments can even occur at warm marine water (-3SOq, given
enough time for the process to take place. Based on this observation, it appears that this
conversion of smectite to interstratified illite/smectite probably took place due to the warm
water and the higher salinity of the shallow sea during the deposition. Possible neoformation of
orderly interstratified illite/smectite on deep burial diagenesis is rejected. The argurnents are: the
depth of the sediments is far less than the minimum depth of approximately 3000m required
for orderiםg; random interstratification is found in rock units underlying those with ordered
interstratification; ordered or slight interstratification was observed in rock units deposited in
parallel and buried in similar depths .
A different type of interstratification, rich in illite layers, is common among the illites in the
Paleozoic Timna Formation (Heller-Kallai & Kalman, 1972; Heller-Kallai et al., 1973a). It
seems that this type of interstratification was formed by degradation of the detrital illite, which
was derived from the eroded acid igneous rocks of the Arabo-Nubian Shield. Interstratified
illite/ smecttte rich in illite layers with a tendency to regular ordering was also observed in the
Triassic marine sediments in southem Israel (Hdler-Kallai et al., 1973b). This composition
suggests that redeposition from the eroded Paleozoic and Early Mesozoic sediments,
containing such type of illites, may be the source of this illite/smecttte. However, in Nahal
Gvanim at Makhtesh Ramon the Triassic sediments are located near the Gavnunim intrusion,
which probably caused hydrothermal alteration of the clay minerals and the presence of
chlorite, which is uncommon among the clay minerals derived from the Arabo-Nubian Shield.
Acknowledgments: This work was supported by the Open University ofIsrael Research Fund.
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ACCUMULATION OF BOTTOM BRINES IN SYNCLINE BASINS; A
PRECIPITATION ENVIRONMENT OF THE PALYGORSKITE IN THE
PALEOCENE TAQIYE FORMA TION
Shoval, S.
Ge()log)' Group, The Open Universit)' of Israel, 16, KJausner St. Tel Aviv 61392, Israel. E-mail:
shoval@oumail.openu.ac.il

Palygorskite occasionally with sepiolite accompany the smectite in the Paleocene Taqiye and in
the Eocene Mor or Adullam Formations (Nathan, 1966 & 1969; Shoval 2000a). It has been
pointed out that the deposition of the Taqiye Formation occurred on the sea-bottom topography
following the main folding of the Syrian arc deformation belt, which began in the Late
Cretaceous. Thus, the thickness of the formation increases within sync1inal basins. In the Nahal
Avdat (Negev) and the Abu Rudeis (Sinai) sections this formation is situated in the deeper parts
of the NE-SW trending basin, at the paleodepth of 500-700 m below sea-level (Speijer, 1994). An
authigenic, entirely neoformed, origin has been related to the palygorskite found in the Taqiye
Formation (Nathan, 1966 & 1969). The formation of palygorskite requires appropriate inputs of
Mg2+ and SiOz taken from a solution (Zhou et al., 1999). The formation of palygorskite in
Cretaceous oceanic sediments is characteristic of magnesian-rich environments and is indicative
of warm and hypersaline bottom waters (Thiry & ]acquin, 1993). Based on this observation, it
appears that in the Taqiye Formation, the magnesium required for the precipitation of
palygorskite was supplied by magnesian-rich brines. It also seems that such brines f10wed from
the shallow-shelf platform lagoon extenc!ing southeast and accumulated on the bottom of the
syncline basins, and that the precipitation of the pal)Tgorskite took place in this environment The
presence of a magnesian-rich environment is also indicated by the precipitation of sepiolite. The
deposition in hypersaline and stagnant water is indicated b)T the presence of marcasite, barite and
celestite concretions, some gypsum, and bituminous material, in the Taqiye Formation.
The formation of authigenic clays requires, in particular, sources of reactive Al and Si, which in
man)' sedimentar)T basins are severely limited (Zhou et al., 1999). However, vast amounts of
degraded detrital smectite were transported to the basin from argillized volcanic rocks of island
arcs which erupted due to the plate subduction during the convergence stage of the Tethys
Ocean (Shoval2000a). It appears that the input of the degraded detrital smectite and to the basins
its leaching provided a ready source of reactive Al and S~ and promoted the precipitation of the
palygorskite in the Taqiye Formation. Hypersaline bottom waters are also related to the
precipitation of the palygorskite found in the chalk of the Lower Cenomanian Isfiye Formation in
the Mount Carmel area (Shoval, 2000b). The heavy brines from the shallow-shelf platform
lagoon extending southeast probably moved along the bottom of the outer shelf on which the
palygorskite of the Isfiye Formation was formed. The precipitation of the palygorskite was
probably affected by the submarine volcanic activit)T which took place that time in the Carmel
area (Sass, 1980). The leaching of the submarine weathered volcanics probably provided the
necessary silica for the precipitation of the palygorskite of the Isfi)Te Formation.
Acknowledgments: This work was supported b)' the Open Universit)' ofIsrael Rescarch Fund.
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FERROMAGNESIAN-SMEC  זI זE AND
CHLORI  זE IN
 זHE
AL  זERA  זION PRODUC  זS OF BASAL  זIC SILLS AND DYKES OF  זHE
MAKH  זESH RAMON, ISRAEL
Shoval, S.
Geolog)' Group, The Open University ()fIsracl, 16, Klausncr Sr. Tcl Aviv 61392, Israel. E-mail:
sho\,aI@oumail.opcnu.ac.il

The alteration of Earl)' Cretaceous (135-120 Ma) basaltic sil1s and dykes intruded in
Triassic and ]urassic sedimentary rocks exposed in the Makhtesh Ramon, Israel, was
investigated by XRD, FT-IR, SEM and chemical anal)'sis. The intensity of the alteration
varies from complete alteration in some sills and dikes to partial in others. The main
alteration products are wel1-cf)'stallized ferromagnesian-smectite and cWorite. Their
amounts vary in different sills and dykes. Smectite is the main clay mineral in the
alteration products found in a dike intruded into the Mohilla Formation at the g)rpsum
quarry, in a sill intruded into Mahmal Formation underneath Arod Conglomarate, in a
dyke intruded into the Mishhor Formation at the Nahal Ardon site, in a sill intruded into
the Ardon Formation at the flint clay quarry, in a sill intruded into the Ardon Formation
at the Marley Cuesta and in a dike intruded into the Sahronim Formation at the entrance
of Nahal Nekkarot. Smectite accompanied by some cWorite is the main clay mineral in
the alteration products found in the main body of the laccolith, in a sill intruded into
Gvanim Formation at the base of Gvanim Mountain and in a sill intruded into the Ardon
Formation at the pier site. CWorite accompanied b)' some smectite is the main clay
mineral in the alteration products found in a sill intruded into the Mohilla Formation
underneath the laccolith and in a dike intruded into Sahronim Formation at the Nahal
Nekkarot site.
Mineralogical criteria established that these cla)' minerals \vere formed by hydrotbermal
alteration of precursor ferromagnesian minerals of the basaltic rocks. H)'drothermal
alteration was previously suggested by Bentor et al. (1966) as the process which formed
the kaolinite in the altered trach),te sills and d)'kes in Makhtesh Ramon. In a previous
publication (Shoval et al., 1995) we showed that this t)rpe of alteration probably occurred
in a "water plumbing system" of h)'drothermal circulation, which may have taken place
about 125 Ma in the entire Ramon area, when the large magmatic intrusions were
emplaced. The structure of the smectites is trioctahedral in part of the alteration products
and dioctahedral in the others. Nevertheless, trioctahedral environments are also observed
in the IR spectra of the dioctahedral smectites, indicating that trioctahedral smectites were
originally formed during the hydrothermal alteration. Based on this observation, it appears
that a long period after the hydrothermal alteration an additional alteration have taken
place, in which these trioctahedral smectites were transformed to dioctahedral smectites.
This observation is in accordance with Teutsch et al. (1993, 1995 & 1996) who found in
the basaltic dike of the Nahal Ardon site a low temperature «7<1'C) precipitation of
authigenic alkali-feldspars, disordered kaolinite, calcite and Ti-rich ore minerals, which
took place about 80 Ma wel1 after the dike had cooled.
Acknowledgments: This work \vas supportcd b)' rhe ()pen Univcrsit), of Israel Rescarch Fund.
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USING THE INTERNET FOR TEACHING GEOLOGY IN THE OPEN
UNIVERSITY OF ISRAEL
Shova1, S.
Geology Group, The Open University ofIsrael, 16, Klausner St. Tel Aviv 61392, Israel. E-mai1:
shoval@oumai1.openu.ac.il

A Virtual Geological Museum, displaying about 100 photographs of geologicallandscapes
and rock exposures from the Makhtesh Ramon Geological Park, appears in the Internet
site of the Open University of Israel. The site was built within the framework of the
course "Geology - Application and Teaching מi Israel" and was developed by Telem
(Intemet Based Tele Learning Methodologies) the computer-mediated distant learning
unit of the Open University. The site is open to all Internet users and we hope that it will
serve visitors to the Makhtesh Ramon Park as well as all geology- lovers in Israel .

An מinovative approach, integrating Internet use as a structured component of the study
material and learning process, is implemented מi this site. This is the first Internet site in
Israel which presents photographs of the geology of Israel for use by students as well as
the general public. Each photograph is accompanied by a short explanation compatible
with the course level. The site opens new horizons for studying Geology at the Open
University and is the flrst of many photography sites to follow, which will provide the
background for all geology field trips conducted by the Open University. Our hope is that
these photography sites will be adopted and utilized by colleges, schools, field schools and
nature lovers and will provide a momentum to the teaching of Geology מi Israel.
The site address is accessed through Telem: http://telem.openu.ac.il. Click the ''Natural
and Life Sciences" icon and the "Geology - Application and Teaching in Israel" icon. For
a full and sharp photograph, and accompanying explanation, click the small photograph.
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ENVIRONMENT AL CONDITIONS ALONG THE NORTHERN
COAST AL PLAIN, ISRAEL, DURING THE LAST 20,000 YEARS,
AND THEIR AFFINITY TO HUMAN SETTLEMENT.
Sivan, D.
Department of Maririme Civilizarions and the Ins  םtute for Maririme Studies, Universiry of Haifa, Haifa ,
31905 .

The Israeli shelf and coast witnessed signjficant changes during the last 20,000 years, from
the Last Glacial Maximum, the when climate was dry and cold, the sea level was lower at 121 :t5 m, and all the shelf was exposed. Since than, sea level was risen, the climate went
through cyclic changes and as a result, the environmental conditions along the coast also
changed: swamps were originated, the coastline changed its morphology, and during the
last thousands years sands started to accumulate. As a result, the stratigraphic sequence,
representing the last 20,000 years, consists of sands unconformably overlying dark clays,
that were deposited in wetlands. The dark clay unit becoming reddish-brown paleosol at
the bottom. The sequence overlies the irregular topography of the late Pleistocene top
kurkar. During this period, from the Epipaleplithic culture up to present, men settled and
made a living in the shelf and coast.
The main research questions fascinating archaeologists and geologists alike, are: what was
the landscape's appearance and what were the living conditions during pre-historical and
historical periods. Both archaeologists and geologists want to shed light on the affinity
between settlement processes and natural changing processes.
The dark clays were deposited in swamps. These marshes, that were a very important
morphological feature along the coast and their drying up became an important Zionist
challenge, are a relatively young geological and morphological phenomena, typical to the
Late Pleistocene-Holocene period. This research represents the 20,000 years sequence of
the northern coast, especially the Carmel Coast
The preliminary analysis indicate that the dark clay deposition began at Dor 18,000-19,000
years ago, and ended around 8,500BP. The sedimentological data and paleonthological
assemblage indicate permanent brackish to fresh water swamps situated in the kurkar
depressions. The sea level was lower than today and varied between - 121:t5 m 18,000
years ago, to about -20 m (and not higher than -16 m) at 8,000 years ago. The coastline
when the swamps dried up, was about 1.5 km to the west of the present coastline.
Previous research attributed the origin of the coastal swamps to sea-Ievel rise, it seems
more likely that there is a stronger connection to climate changes. In the past, as for the
present-day, the Pleistocene aquifer in the Carmel coastal plain received its water mainly
from the Yarkon-Taninm underwater east to west flow, and the regional climate changes
were the main cause for the chnges in swamps salinity and dispersion.
The swamps dried up some hundred years before the Pre-Pottery Neolithic site of AtlitYam was first settled in 8,100 BP. The later Neolithic-Chalcolithic sites along the
northern Carmel coast and at the area of Dor were all settled on top of the dry dark clay.
Only during the Middle Bronze 11, about 4200 BP, people started to settled on the kurkar
in the sites of Dor, Tel Taninim, etc. The sands started to reach the area at about the
same period. About 2000-3000 years ago the coastline reached its present location, with
small fluctuations during historical times.
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DIFFUSIVE FLUX OF  ו4C IN DEEP SEA SEDIMENT: IMPACT ON PORE
W ATER DA TING
Sivan 0.,1,2 Herut B.,3 Yechieli Y.,2 Lazar B.1
1, Institute of Earth Sciences, Hebrew University, ]erusalem 91904, Israel
2. Geological Survey of Israel, ]erusalem 95501, Israel
3, Israel Oceanographic and Limnological Research, National Institute ofOceanography, Haifa 31080,
Israel

The chemistry and the ha1f-life of 14C make it the most widely used dating method for
water. The development of accelerator-mass-spectrometer (AMS) provided the sensitivity
needed to measure a1so 14C in marine pore water. Recent studies on marine pore water
used 14C profiles for dating and as a tracer for modem processes. These studies
demonstrated that 14C measurements provide novel information on the carbon cycle.
1t was recognized that the 14C concentration of the dissolved inorganic carbon (D1C) in
water is sometimes a1tered by a suite of diagenetic biogeochemica1 and transport
processes (advection and/or diffusion) that interfere with the correct age determination
of the water. However, the effect of these processes was only partly examined in all
studies. The potentia1 role of 14CDIC transport by diffusion and/or advection in distorting
14C ages was recognized in theoretica1 ca1culations but to date, such cases were never
clearly demonstrated in field measurements.
This study is the first attempt to quantify the effect of diffusion of יH 4C03 on 14CDIC
profile. The chosen field site was the deep (1500 m) eastern Mediterranean Sea sediments .
This area serves as an idea1 natura1laboratory to investigate 14C processes due to its sole
well-defined seawater end-member, relatively homogeneous sediments, steady state
conditions and lack of significant advection.
Depth profiles of D1C, alka1inity and major ions concentrations,ol3C and 14C activity in
sediment and in porewater (D1C) were obtained from three cores, 25 to 250 cm long.
Strikingly, in alllayers within the cores, the 14CDIC ages of pore water appear 50% younger
than the rea1 ages of the sediment! Using mass-ba1ance ca1culations of the chemica1 and
the isotopic data, we conclude that a downward diffusion flux of 90 atoms Of I4CDIC' m· 2• s'
1 from the overlying water into the sediment is the sole cause for this apparent
rejuvenation of the pore water. The flux is opposite in direction to the D1C flux out of
the sediments. This study shows that beside the marked effect of 14C diffusion on the
apparent age of pore water, 14CDIC may be used as a tracer for diagenetic processes in
marine sediments.

~

ISRAEl(2EC!q;;iQ\l_~IET'(_

AtJNUAl זv1EflING, 2001

CONTRASTING REFLECTIONS OF THE NORTH ATLANTIC
CLIMATE IN LAKE LISAN - DEAD SEA LEVELS DURING THE LAST
GLACIAL AND THE YOUNGER DRYAS PERIODS
Stein, Mordechai
Institute ofEarth Sciences, The Hebrew University of)erusalem, Givat Ram,)erusalem, 91905.
motis@vms.huji.ac.il

The climatic history of the Dead Sea region during the past 70 kyr is recorded in the
sediments of the Lisan and Ze'elim Formations. The sedimentological and limnological
history (lake levels and configuration) of the late Pleistocene Lake Lisan can be correlated
with the global climatic cycles of the last Glacial period in the northern Hemisphere. The
clastic successions and gypsum layers in the Lisan section (low-stand conditions) are well
correlated with the warming events in the global record while aragonitic successions (high
stand conditions) are correlated with the major cooling events. Finer structures in the
mode of sedimentation appear throughout the section and can be correlated with shorter
climatic cycles in the north Atlantic and ice records.
Yet, the Younger Dryas cold event in the north Atlantic (-12-11 kyr B.P.) finds no
correlative lake level rise in the post-Lisan water body. On the contrary, it appears that the
Younger Dryas occurred during the time of strong drying event at the Dead Sea, which
caused the deposition of the thick salt unit at the bottom of the Holocene section (as
revealed in several drill-holes along the shores of the Dead Sea). Thus, it appears that the
mode of transfer of the global climatic signal to the Dead Sea region changed upon the
transition from the last Glacial period to post-Glacial and Holocene time. The reasons
for this change are not known. They may relate to a shift in the climatic zones during the
Pleistocene-Holocene transition.
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SEISMIC MONITORING OF THE COMPREHENSIVE NUCLEARTEST -BAN TREATY: EVENT CHARACTERIZATION
Steinberg, D.M.,1 Sassoon, 1.,1 Leonard, G.2
1. Department ofStatistics and Operations Research, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
2. Licensing Division, Israel Atomic Energy Commission

Seismology is one of the most important methods for monitoring compliance to the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. A global network of 50 primary and 120
auxiliary seismic stations will continuously monitor seismic activity. Data from the
primary stations and, when requested, the auxiliary stations, will be ttansmitted to the
International Data Center (IDC) in Vienna. The IDC will analyze the data, producing a
bulletin of seismic events that includes location, magnitude, etc. The IDC will also use
the seismic signals to characterize events and to screen out events that are clearly natural
and require no investigation as possible tteaty violations. This talk will review the stateof-the-art methods for event characterization. Three main parameters are currently being
used to screen seismic events. The ftrst parameter is focal depth. Any event that occurs
at least 10 km beneath the surface of the earth can certain1y be screened out as a natural
event. The difficulty with screening by depth is that the sparse global network otten has
limited ability to consttain focal depth. The second parameter is the difference between
the magnitude of the event as calculated from its body waves and from its 20 second
period surface waves. Substantial empirical evidence shows that earthquakes and
underground nuc1ear explosions show different behavior when comparing these two
magnitudes. The third parameter is the ratio of the P-wave amplitude to the S-wave (or
Lg-wave) amplitude in certain specttal bands. This discriminant is more difficult to apply
because the amplitude ratio also depends on source to station distance and is likely to vary
regionally. The current proposal to overcome these problems is to fit nearly global
distance relations and then to smooth the local residuals for each station by kriging. The
resulting discriminant appears to be quite effective at screening out natural events without
compromising the reliability of the verification effort.
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RADON EVEN  זS MONI  זORED A ז זHE NW SEGMEN  זOF  זHE
DEAD SEA -  זHEIR PO  זEN  זIAL AS EAR  זHQUAKE PRECURSORS
Steinitz, G., Begin, Z.B., Gazit-Yaari, N.
Geological Survey of Israe, ו30 Malkhe Israel St"jerusalem 95501

Radon flux is monitored since 1992 in geo-gas at a 15 km radon rich sector along the
westem boundary fault of the Dead Sea Transform (DS1), in the northwestem sector of
the Dead Sea area. A first study (1992-94) revealed a temporal association between Rn
events (RnEv, radon flux signals 2-15 days long) and earthquakes (EQ) in the adjoining
sector of the DST, indicating a relationship between them. High-resolution «1 hour)
electronic measurements in gravel at depth 1.5 m in the years 1995-1999 showed a similar
result. RnEv appear in the three monitoring stations in different times, but many
simultaneous RnEv (within a range of one day) appear in two and even three stations.
In the case of the high-resolution data, timing the beginning of the RnEv signal
(=STAR1) can be determined to :t0.2 Days. The number of earthquakes (J'vfL ~2)
occurring within four days following all START's of RnEv is enriched with respect to the
expected number for a random distribution (Fig. 1). For the earthquakes in the Dead Sea
- K.inneret area, a preliminary treatment of the prediction issue through the Bayesean
approach indicates true alarm with a probability greater than 50%, and a ratio of 1.4-2.9
between true and false alarms (calculation is based on one of the three Rn stations at a
time). If two stations are used for prediction the probability for true alarm decreases, but
the ratio of truejfalse alarm increases.
The results firrnly indicate the potential use of Rn emission as a precursor of earthquakes
in the DST system.
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Fig. 1: Clustering of earthquakes in the four days following the START ofRn signals .
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DESIGN FOR THE
SPATIAL ANALYSIS OF PLANET-WIDE PATTERNS: PRELIMINARY
ANALYSIS OF THE VENUSIAN SURFACE MORPHOLOGIES
Svoray, T., Blumberg, D. G.
Department of Geography and Environmental Development
Ben-Gurion University of the Negev, 84105 Beer Sheva

Geographic information system (GIS) is an information system that designed to work
with spatial data that tied to a geographic coordinate system, Current GIS tools and
methodologies al10w an accurate representation of spatial data using designated data
structures, projections, and algorithms for efficient data analysis. In geology, the use of
GIS methods had shed new 1ight on major issues such as the evolution of geologic events
through the analysis of time series; characterizing ground water movement in aquifers to
assess contamination levels; and prediction of soi1 spatial patterns.
Venus is of special interest to the international geologic community due to the contrast it
presents with Earth and for the clues it provides conceming the origin of Earth and its
evolution. Preliminary assessments of the Magellan high-resolution images provide
evidence of extensive volcanism, tectonic processes and surface processes such as mass
wasting, and wind abrasion. Aeo1ian features such as wind streaks and dune fields provide
information on the interaction between surface and atmosphere. Although the Venusian
surface was studied in detail previously there is still a debate on the interpretation of the
spatial distribution of wind streaks and impact craters on the surface of this planet. This
debate is especial1y important due to the relationship found between the size of impact
craters and their geological age. The main disagreement is whether the distribution of
impact craters on Venus is random or tendentious. An answer to this question may
resolve between the two existing thesis's regarding the evolution of Venus' surface: (i)
global resurfacing of the planet; and (ii) an equilibrium between the creation of impact
craters and the evolution of surface geologic and geomorphic processes.
The first aim of this research is to develop a geographic information system that wi1l fit
geometrical1y to Venus and wi1l al10w the use of advanced statistical methods for planetwide analysis of: (i) size - distance pattems of impact craters; and (ii) directional patterns
in wind streaks. The second aim is to examine the distribution of the two surface features
with reference to terrain units and geomorphic boundaries of the northem pole of Venus.
The data for this research was gathered from: NASAs atlas of the solar system, NASA
wind streak database and Geomorphic/Geologic map of the Northern part of Venus.
The methodology is based on both spatial and multi-layer analysis. In the first part,
analysis of the spatial patterns of the impact craters and wind streaks was uti1ised based
on range and frequency analysis techniques. In the second part, impact crater patterns and
wind streaks were described and multi-layer analysis al10wed testing their relation to the
geomorphic/geologic infrastructure. The research framework and the pre1iminary results
achieved wi1l be presented and discussed in this paper.
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MET AST ABLE SI - FE PHASES IN HYDROTHERMAL SEDIMENTS OF
ATLANTIS // DEEP, RED SEA.
Taitel-Goldman, N.l,2, Singer, A.2
1, The Open University, P,O. Box 39328 Tel Aviv, Israel
2. The Seagram Center for Soil and Water Sciences, Faculty of Agricultural, Food and Environmental
Quality Sciences, The Hebrew University of]erusalem, Rehovot, Israel,

Short range ordered Si-Fe phases (Si/Fe=O.2-0.6) of rounded to eIiptic shape and Si-Fe
amorphous platy phases (Si/Fe=O.09 - pure Si) comprise some of the amorphous
sediments in Atlantis II Deep. Similar rounded phases (Si/Fe=O.26) were synthesized
under saline, neuttal, hydrothermal conditions (40"C, pH7, 2M NaCl) with initial
Si/Fe=1.5. The rounded particles have distinct electton dense margins and a less
crystalIine inner core. They have a rhombohedral symmerry with unit cell parameters of
a=O.504nm and c=1.08nm. They persumably ttansform into crystalIine clay minerals 'in
status nascendi' in the sediments.
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ANALYSIS OF
CA ESARE A BY
TECHNIQUES

ANCIENT HYDRAULIC CONCRETE FROM
PETROGRAPHIC AND MA TER IAL SCIENCE

Tsatskin,1 A, , Rohrlich,2 V., Soroka,2 1., Raban,3 A., Berner4, A,
'1.
2.
3.
4.

Z inman II רsti rllte of Arcl ךaeo logjl, U nj \lersiry of J--Iajfa, 31905 f-laifa
Ci" jj E nginee ring, T ecI ךI-uoIר, 32000 H aifa
:N[aritiI ררe Ci\Iili za tions, Uruvel'sit)' o f I-Iaifa, 3 1905 J--lajfa
J\1arerials E ngi ' רeering, T ecl ךI ךion, 32000 j-j aifa

Ancient concrete frol11 tl1e I-Ieroclia ו1 ('15-20 BC)  סוoles of Caesarea I-Iarbor, no\\r
submerged 6-9 111 belo,v sea level, \vas st1 ןclied in order to assess its C0111position, strengtl1
ancl poss ible deterioration thro ugh tin1e, For break\-vater construction, al1 innovative
ROl11an techno1ogy of pozzolana concrete \vas e111ployed, 1\.s described b)r VitrL\ןriL ןS,
pozzolana c011crete \\raS 11 רa.n ufactlן.red fro l11 li111e n1ixed \\ritI1 fine1)r groL ןnd, glassy ,
p)rroc1as tic rocl,s frol סaro L ןnd POZZ L ןoli nea.r Nal כles (ltaI)r), ancl tl1e lruxtlu:e \vas allo\\red
to slo\v1y l רa.rden in sea \\later,
TI רe ancient pozzo1al1a concrete fro111 Caesarea is a l סuch l סore heterogeneoL ןs nLב: ץture
t1 רan moclerl1 l רydraLןlic cOl1crete, al1cl il1c1L ןdes coarse aggregates of limestol1e, ktll'kOI',
p)rroclas tic rocl,s al1d p ots herds, all en1bedded in an incompleteI)1 carbonated lil סe n1atrix ,
Volcanic tL ןff consists of glass)1\resicular n1ateriaI ,vit.l1 p11enocJ:)rsts o f saniclil1e, nepl1 eline ,
plagioclase, I כiotite and cli110pyroxel1es, Tl רe l סatrix contail1s calcite ball- sl רaped
concentratio ns, \vl1ich exl1ibit cracl,s a ו1d reaction ril11s, testif)ri11g botl רto alterations of
tl רe l סortar clL ןring its fabrication and dererioration over tin1e ,
\'I.Ie fOLןnd tl רat cOI סpressi\re stre11grl ( רfro  סו13,2 NIpa to 22,9 Nfpa), and po rosit)r of
ancienr pozzolana COI1CJ:ete a.re clearly related to petrograpl1ic cOI ס1 כositi011, Tl1e s :t נongest
\ rarieties \vere fabricated fro111 cr1 ןsl רed li111esto11e and Iess tl רal1 30% aslר, F ine-grained
pozzo1ana concrere with l סore tlרan 50% as h appeaJ:s 1ess stro ng and l סL ןc11 l סore 1 כoro1 ןs ,
SEM obsel'vations deI סonstl'ate that diverse
cl ךeI סical l'eactioI ךpl'odL וCtS were fOI'med witl ךiIך
tl ךe fine-gl'ail ךed ll1atl'ix and on the stllface of
aggl'egates , Bonding was due to tl ךe fOl'll בation of
fl'ag ile platelets of amol'pl ךotlS silicate mate1'ial
Na, Fig,l
shows distl·ibut.iol ךof Mg .
Occasionally, distoI·ted oval-shaped cl'ystallites
of simi נa1' composition al'e obseI·ved. These a'נe
att1'ibuted to I כozzolana l'eaction DI'odtICts ,

In addition, 5-10 f-\-l סsubl1 edraJ cr)lstals of calcite OCCLlr, \vhicl רso n1e נit סes split aJong
cleavages . I-Io\\le\rer, seconda.ry carbonation of th e binder is o bsel,red Ol1l)r sl כoraclicaU)r,
confirn1i11g tl רe infere11ces b)r optical 111icroscopy 011 inco11 ךp1ete carbonatio n of lil סe
l סatrL: ץ,
U3
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PLEISTOCENE PALEOCLIMA TE EVIDENCES FROM SPELEOTHEM
RECORD OF A KARSTIC CA VE LOCA TED AT THE DESERT
BOUNDARY - MAALE-EFRAIM, EASTERN SHOMRON, ISRAEL,
Vaks, A.,l,2 Bar-Matthews, M.,2 Aya1on, A.,2 Frumkin, A.,3
Matthews, A.,l Sega1, 1.2

Kaufman, A.,4

1, Inst. of Earth Sci" Hebrew University, 91904  נerusalem
2, Geol, Surv, of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501  נerusalem
3, Dept, of Phys, Geog" Hebrew University , 91905  נerusalem
4, Dept, ofEnviron, Sci" Weizmann Inst, ofSci" 76100 Rehovot ,

Carbonate cave deposits (speleothems) provide an important proxy for paleoclimate
information. The caves located near the desert boundary are of special interest, because
the availability of water in the unsaturated zone largely depends on small changes in
climate conditions. Thus, dating periods of speleothem deposition allows us to determine
the changes in the location of the desert boundary. The present research deals with
speleothem deposition in Maale-Efraim (ME) Cave, located in the Eastern Shomron
region, in the "rain shadow" of the Shomron Hills. The area receives 250 mm annual
rainfall and the mean temperature is 21°C. Today the cave is dry, but the large number of
speleothems inside the cave indicates that intensive deposition occurred in the past.
FOfty-one 230Th_234U mass spectrometric age determinations made on 13 speleothems
provide a record of speleothem deposition in the cave in the last 160 kyr. The deposition
mainly occurred during glacial periods under pluvial conditions. The main deposition
periods were: 160-130, 70-48 and 38-30 kyr B.P., with a last short deposition period
occurring at 16 kyr ago during the rransition from the Last Glacial Maximum (LGM) to
the Holocene. The hiatuses occurred during Interglacial periods at 130-80 kyr B.P. (stage
5) and in the Holocene. Deposition also ceased during the LGM (stage 2),25-17 kyr ago.
A possible reason for the lack of deposition in ME Cave during the Interglacial times is
that the Eastern Shomron area was dry due to increased EvaporationjPrecipitation (EP)
ratio in the atmosphere and unsaturated zone. The increase of the EP ratio could have
resulted from rising temperatures or decreasing rainfall. The hiatus during the LGM
occurred when there was a drastic reduction in the amount of precipitation throughout
the Eastern Mediterranean region.
Small conical stalactites hanging from the ME Cave ceiling grew 38-30 kyr ago. Sirnilar
types of stalactites grew during the Late Holocene (and are growing today) in caves
located in the more rainy Western Shomron area. This suggests that speleothem
deposition in the Western and Eastern Shomron regions does not occur at the same times
owing to different local climatic conditions. Similar scenarios also applied in the previous
Interglacial (stage 5).
A detailed record of a single stalagmite shows that the carbonate deposition rate was
highest during pluvial periods. The 8 180 proftle of the stalagmite is sirnilar to those of
Soreq Cave speleothems, and indicates a similar source for the rainfall. The timing of the
ME Cave speleothems growth matches ages determined for carbonate members of the
lacustrine Lisan formation.
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DECOMPOSITION OF HE- AND H-COMPOUNDS: A NEW
SOURCE OF ENERGY FOR EARTHQUAKES AND VOLCANIC
ERUPTIONS
Vol, A.,l Gilat, A.2
1, Wizcare Ltd, Technologies Center P,O.B. 2054, Tirat Carmel, 39120, Israel
2. Geological Survey of Israel, 30 Malchei Yisrael St., 95501 Jerusalem, Israel.

Current mechanical models for earthquakes and volcanic eruptions can not provide the
amounts of energy liberated in these processes and do not accounts sufficiendy for the
physical and chemical processes prevailing there. The energy-releasing phase-transfer of
primordial He- and H-compounds from the Earth's core and mande to the atmosphere is
proposed as the mechanism causing both volcanic eruptions and earthquakes. These
events are related in space, and time, and both are accompanied by emanations of helium
and hydrogen. Decomposition of He- and H-compounds (unstable except under
ultrahigh PT conditionsכ, triggered by decompression of the fault zone (e.g., accumulated
influence of tidal waves causing fatigue fracturing), are proposed as a possible energy
source for igneous activity and earthquakes. Elemental H, 0, C, S, Cl and F, liberated as a
result of these compounds exothermal decomposition, would participate in explosive
reactions of synthesis, emitting ffiO, H2S04, HCL, HF, H2S, C02, thus producing an
energy for volcanic eruptions .
The mechanism and energy source proposed herein provides a better understanding of
earthquakes, volcanism and their precursors. All chemical processes in melts and
solutions cause low viscosity (superplasticityכ, and are accompanied by galvanic ,
thermomagnetic and electromagnetic phenomena, which affect the ionosphere and cause
electromagnetic noise. The difference in temperatures between the heated up earthquake
hypocenter, or between a magma chamber prior to eruption and the cooler matter
surrounding it, would produce a thermo-galvanic electric charge, causing ring-shaped
magnetic anomalies. Correlation between these geophysical field transformations, and the
succession of possible geochemical processes in the hypocenter, may be monitored, thus
providing a multi-parameter prediction system for middle- and short-term precursors of
earthquakes and volcanic eruptions. In addition, rising pressure in an earthquake
hypocenter may, in theory, also be monitored by correlation of primary and secondary
wave propagation in "seismic gap" areas. The model may even be applied to control
shallow-centered hazards by keeping open the intemal channels, and thus reducing
pressure in a "steam-boiler" of the hypocenter (e.g. using thermoelectric pulsation in
resonant regimeכ.
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FORMATION OF SINKHOLES ALONG THE WESTERN COAST OF
THE DEAD SEA
Wachs, D.,1 Yechieli, Y.,1 Shtivelman, V.,2 Goldman, M.2
1 - Geological Survey ofIsrael, 30 Malkhe Israel St,,)erusalem 95501
2 - The Geophysical Institute ofIsrael, 6 Habaal Shem Tov str" Lod 71100

In the past decade, hundreds of sinkholes have formed along the western coast of the
Dead Sea. In recent years, the rate of their formation has increased, and is attributed to
the level of the Dead Sea having fa1len by more than 20 meters. As a consequence of the
lowered sea level, the ground water level has also become lower.
The maximal depth of the sinkholes is about 11 meters, whi1e diameters measure between
one and 30 meters. The sinkholes' dimensions, and the manner in which they have
formed, requires prior formation of subsurface cavities. According to data collected from
drilling, and from seismic refraction measurements, a layer of salt 10-15 meters thick is
present at a depth of 20-30 meters beneath the surface. Findings from drilling conducted
south of the Nahal Hever a1luvial fan indicate a layer of clay a few meters thick separating
the salt layer from the gravel layer below it at a depth of 40 meters. Geophysical
measurements by electromagnetic methods provide evidence that water unsaturated with
respect to salt (halite) is confmed in the gravellayer.
The conjecture is that, following the changes in subsurface geohydrological conditions
resulting from the decrease in Dead Sea water level, groundwater unsaturated with respect
to salt fmds its way to the base of the salt layer, and dissolves it, forming cavities. The
ceilings of the cavities then collapse, causing the formation of temporary cavities in the
unconsolidated layers above and, in the fmal stage of the process, the formation of
sinkholes on the surface. Direct and indirect evidence of the presence of cavities in the
salt layer has been found through the dri11ing conducted south of the Nahel Hever a1luvial
fan.
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SEDIMENT ARY SEQUENCES IN THE SAMRA FORMA TION, THE
AMIA'Z PLAIN - SOUTHERN DEAD SEA BASIN
Waldmann Nicolas, Stein Mordechai and Starinsky Abraham
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of ]erusalem,
Givat Ram,] erusalem 91904

The Samra Formation is the sedimentary relict of a lacustrine water body that prevai1ed in
the Dead Sea basin during the Pleistocene period. This formation represents a time span
that begins more than 350 kyr ago and continues unti1 -80-90 kyr, before the rise of Lake
Lisan.
In the current study, a 60m section of fluvial and lacustrine sediments of the Samra
Formation was described at the Perazim and Eshelim Creeks, in the Amia'z plain region.
The lithology consists of both clastic and evaporitic deposits. The clastic components
include calcareous silts, silty sands, and gravel, while the evaporitic sediments consist
mainly of calcite or aragonite laminae, gypsum, and occasional salt layers.
Lithostratigraphical analysis of the Samra section reveals six sedimentological sequences,
which are characterized by a gradual change in the mineralogical composition and in the
amount of clastic material. The identification of the boundaries between the sequences is
based on lithological criteria and geomorphologicallandforms such as buried beach ridges
or fan delta sequences.
The fltst four sequences display similar lithological characteristics. The bottoms of each
sequence consist mainly of alternating aragonite with detritus larninae, while the tops are
composed of carbonatic sand and gravel layers. Calcite precipitation appears during the
fifth sequence, and continues through the sixth sequence. The uppermost part of the
Samra section is comprised of -5m thick gypsum layer followed by approximate 10m of
clastic material of fanglomerate origin. These sediments mark a significant drop of water
level indicating the end of the Samra period.
The transition between the Samra and Lisan Formations in the Amia'z Plain is marked by
an angular and erosional unconforrnity, which is probably caused by the Sedom diapir.
The sedimentary sequences represent regressive and transgressive lake periods, which are
probably related to oscillations in the past regional climate regime.
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THE GIL NETWORK OF CONTINUOUS GPS MONITORING IN
ISRAEL: AN INFRASTRUCTURE FOR REGIONAL AND GLOBAL
INTERDISCIPLINARY RESEARCH
Wdowinski, S.,l Bock, Y.,2 Forai, Y.,3 Melzer, Y.,3 Ostrovsky, E.,3 Baer, G.,4 Pe'eri,
S.,l Na'aman, S.,l Mor, A.l
1. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv U niversity
2. Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego
3. Survey of Israel, 1 Linco1n St., Tel Aviv
4. Geologica1 Survey of Israel, 30 Ma1khei Yisrael St., ]erusa1em

GIL (GPS in Israel) is a network of 12 continuous GPS stations, in which 10 stations are
operating and the additional 3 stations will be operative before 8/2001. The network is
built, maintained, and operated by researchers from Tel Aviv University, Scripps
Institution of Oceanography, the Survey of Israel and the Geological Survey of Israel and
is funded by the Israel Space Agency and by the Survey of Israel. It provides a reference
network for precise GPS measurements in Israel and serves basic and applied research in
the fol1owing fields:
Geodynamics: The primary research goal of the GIL network is to monitor the current
tectonic movement across the Dead Sea Fault (DSF), which is a left-lateral strike-slip
fault, separating the Arabian plate from the Sinai sub-plate. Preliminary results from 24
months of continuous GPS measurements reveal that the current displacement rates
within the state of Israel are in the range of 0-2 mm/yr, reflecting interseismic
deformation across the DSF, due to 4:t1 mm/yr of relative motion between the Sinai and
Arabian plates.
Meteorology (GPS-MET): The GIL network provides infrastructure for monitoring
continuous variations of atmospheric water vapor content. Because the travel time of the
satellite-transmitted GPS signal is delayed by several nanoseconds proportionally to the
integrated amount of atmospheric precipitated water, this quantity can be measured. GPS
meteorological studies are now in progress and their results will be integrated into a
weather model of the Eastern Mediterranean region for generating more accurate weather
forecasts. In order to increase the accuracy of these studies, we installed meteorological
units that continuously measure pressure, temperature, and humidity in two of the
stations.
Space research: The GIL network also provides infrastructure for monitoring
continuous variations of ionospheric total electron content (fEC). The network data was
used to monitor TEC variations induced by the August 11, 1999, solar eclipse, which
reached a 0.78-0.83 magnitude over Israel. The results of this study showed that during
the eclipse the TEC above Israel decreased by 40% during 150 minutes. Another ongoing
GPS-based ionospheric study investigates the ionospheric and geomagnetic responses to
large-scale High Energy Processes (HEP) above and beneath the Earth surface, such as,
earthquakes solar storms, and industrial explosions.

I~W
~

ANNUAl I'v1EE דוt'-.'G, 2001

ISRAEl GEOlOGlCAl SOCIETY

GEODETIC MONITORING OF ELASTIC STRAIN ACCUMULA TION
ALONG THE DEAD SEA FAUL T
Wdowinski, 5.,1 Bock, Y.,2 Pe'eri, 5.,1
1. Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv Universiry
2. Scripps Institution of Oceanography, Universiry of California, San Diego

According to the "elastic rebound theory" (Reid, 1910), elastic strain accumulates and
releases periodically within the crust along active faults. Elastic strain slowly accumulates
in between earthquakes (interseisrruc stage of the earthquake deformation cycle), whereas
strain release occurs abruptly during earthquakes (coseisrruc stage).
Geodetic morutoring of crustal movements in Israel has been conducted since 1996 by
the GIL (GPS in Israel) network, which includes 12 continuous GPS stations. An analysis
of the first two years of measurements (1996-1998) shows that relative northward
velociry, between Tel Aviv and Katzerin (Golan) and Tel Aviv and Elat are 1.9:1:0.4
mm/yr and 1.8:1:0.6 mm/yr, respectively. Because both Tel Aviv and Elat lie within the
Sinai sub-plate, our measured movements reflects ongoing deformation within the Sinai
sub-plate, which we attribute to interseisrruc elastic strain accumulation. Simi1arly, the
measured relative motion between Katzerin and Tel Aviv, which are located on the
Arabian and Sinai plates, respectively, is affected by the interseisrruc deformation and,
hence, does not represent the full relative plate motion.
By using a simple locked fault model, we estimate that during the observation period
(1996-1998), the relative plate motion across the Dead Sea Fault (DSF) was 4:1:1 mm/yr.
Because the geodetic rate is (1) equal to or lower than the long-term tectoruc rate and (2)
derived assuming the DSF is locked, we conclude that the horizontal displacement along
the DSF is fully seisrruc, occurring by medium to large earthquakes.
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SPATIAL AND TEMPORAL ACTIVITY ALONG FISSURE ERUPTIONS
IN THE WESTERN ARABIAN PLA TE BASED ON NEW K-AR AGES
FROM HARRA T-ASH-SHAAM, JORDAN
Weinberger, R.1, Ilani, S.1, Tarawneh, K.2, Rabba, 1.2, Harlavan, y.1, Peltz, S.1, and
Steinitz, G.1
1. Geological Survey of Israel
2. Natural Resources Authority of)ordan

The opeתing of the Red Sea Rift is associated with injection of magmas along fissures ,
vents, and central volcanoes, forming large volcanic fields locally known as "Harrats."
Although the magmatic and deformation structures in the area of the Red Sea Rift are
well known, the spatial and temporal variations of intraplate igneous activity and the
physical processes 1inking magmatic and tectonic styles are sti11 the subject of debate. An
ideallocality to test the various hypotheses on such an activity is the Harrat Ash Shaam,
which stretches for about 700 km from Syria through ]ordan to Saudi Arabia. It consists
of fissure eruptions that trends NW-SE parallel to the Red Sea axis, as well as ring dikes
and aligned vent systems. In this research, we study the geometry and geochronology of
these structures, aiming at better understanding the role played by their products in
building up of harrats .
Detailed fieldwork combined with analysis of satellite images (LANDSA1') indicates that
at least seven prominent fissure eruptions bisect the Harrat Ash Shaam. These structures
are commonly trending between 29<P and 31 ()o and are up to 80 km long, composed of
numerous elongated buttes of typically 100-300 m wide at their base. The spacing
between adjacent fissures is between 2 and 20 km. Buttes along the same fissure and
adjacent fissures are commonly associated with different basaltic units. These units are
distinguishable both in their field appearance and petrography, forming such rock types as
pyroxene-olivine and olivine basalts. The basaltic units consist of horizontal or outward
dipping layers with vertical to highly inclined columnar joints, and are occasionally
overlain by pyroclastic rocks. It is likely that additional fissure eruptions are cover by
young basaltic f!ows .
Dozens specimens sampled along fissure eruptions were dated using K-Ar methods as
part of on going project of dating the Ash Shaam volcanic field. In general, age results
suggest that this volcanic field was formed during three main episodes: Oligocene to Early
Miocene (27 to 22 Ma); Middle to Late Miocene (13 to 8 Ma), and Late Miocene to
Pleistocene (7 to less than 0.5 Ma). Each episode is also represented by activity along the
fissure eruptions. There is evidence of pause in the volcanic activity that lasted about 9
Ma from Early to Middle Miocene. Detailed dating of several basaltic buttes along one
prominent fissure eruption (Qitar al Abid) indicates that activity has been recurring in
sporadic fashion. Thus, basaltic buttes located apart tens of kilometers has similar ages ,
where adjacent buttes belongiתg to one fissure show span ages of more than 7 Ma. The
results indicate that the activity along the NW-trending fissure eruptions start as early as
27 Ma, concurrent with the initial opening of the NW-trending Red Sea Rift. In spite of
the possibility that the far field stress has changed during the Neogene, later spatial and
temporal activity between 12 Ma and 1.5 Ma took place along the same NW-trending
weak zones. Our results highlight the significant role played by fissure eruptions during
the buildup of the volcanic field located about 700 km from the Red Sea Rift.
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CARMEL PREHISTORIC RESEARCH
Weinstein-Evron, M.,l Beck, A.,2 Ezersky, M.2
1. Zinman Insutute of Archaeology, University of Haifa, Haifa 31905
2. The Geophysical Insutute of Israel, P.O. Box 182, Lod 71100

Geophysical investigations in the el-Wad and ]amal caves, Nahal Me'arot, resulted in
mapping the surface of the bedrock and reconstructing the depth of the archaeological
deposits. In el-Wad both seismic refraction and Ground Penetrating Radar (GPR)
provided similar results. In]amal, the GPR results were supported, to a very fine level, by
later archaeological excavations in the course of which Lower and Middle Paleolithic
layers were unearthed. These results indicate the potential value of geophysical studies in
reconstructing site features and establishing future excavation strategies.
Recently we employed Continuous Vertical Electrical Sounding (CVES) geoelectric
techniques in two other prehistoric sites. In the first case, Misliya Cave, Mount Carmel,
we attempted to estimate the depth of the archaeologicallayers at the site, that has never
been excavated. Surface collections suggest the occurrence of Lower and middle
Paleolithic assemblages. The CVES survey indicates a low resistivity layer (100-400 ohmm) at the upper, central part of the cave. This suggests that archaeological deposits, of ca.
4m, are preserved at the site. Based on these results, an archaeological excavation is
planned in the near future.
More intriguing is the case of what seems to be, on the basis of the outer morphology of
the cliff, another collapsed cave just to the north of el-Wad. The rather fresh, pinkish
surface of what could have been the inner wall of the probable karstic cave, may suggest
that the last major collapse of the Nahal Me'arot site occurred here. The CVES survey, at
the bottom of the cliff and across the hypothesized entrance of the supposed cave (or
chamber), was aimed at identifying possible archaeological deposits. The survey shows a
two-layer model, with a low resistivity (100-200 ohm-m) layer, overlaid by a layer of high
resistivity (8,000-10,000 ohm-m). This may indicate the occurrence of sediments, possibly
containing archaeological remains, underneath what appears to be a layer of collapsed
rocks (talus).
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 זHE WAVE-GUIDING OF SEISMIC LOADS BY  זHE DEAD SEA RIF ז
IDSR) FAUL  זZONE .
Wust-Bloch, G. H., ]oswig, M.
Department of Geophysics and Planetary Sciences,
Tel Aviv Universiry, Tel Aviv 69978, Israel
hillelw@gaia.tau.ac.il
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The overall tectonic structure of the Dead Sea Rift (DSR), which comprises a relatively
simple system of two parallel active fault zones, plays a significant role in the ftltering of
seismic loads at various scales, from regional down to local microseismicity. In the Dead
Sea region, the 12 km-wide N-S DSR includes a deep sedimentary basin «10 km) that
contrasts strongly with the surrounding bedrock, a thinned out 10-15 km crust and an
elevated Moho around 25 km in depth.
At the scale of regional seisms, the DSR functions as both a high- and a low-pass filter,
accounting for the observed inefficient Sn and Lg propagation over the DSR area in the
E-W direction. This observation is in contrast with high signal sensitivity in the N-S
direction as displayed by the clear and strong onsets of recent Turkish earthquakes
recorded by the Israeli seismic network.
At a regional and local scale, a series of mini-array experiments, calibration shots and
routine monitoring procedures have shown that expected arrival times along the DSR are
even shorter than predicted. This further indicates that available velocity models do not
take into consideration the specifics of the DSR.
The proposed model shows that both the geometrical constraints and the high rheological
contrasts between the sedimentary basin and the surrounding bedrock act as a waveguide, allowing for seismic load propagation or even trapping, with minimal energy losses
along the DSR, in the N-S direction.
Corroborating observations of selective earthquake-induced failure of archeological
structures, the wave-guiding effect of the DSR bears a significant impact on the seismic
hazard assessment of the region. In addition, this case study suggests that other regions in
the world might also rest on tectonic substructures that allow for seismic wave
propagation with minimal energy loss.
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THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE DEAD SEA LEVEL ON THE
HYDROLOGICAL SYSTEM IN ITS VICINITY
Yechieli, Yoseph
Geologica1 Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., ]erusa1em 95501

Groundwater in the vicinity of the Dead Sea is directly connected to the hydrological
system of th ~ Dead Sea. Changes in the Dead Sea water levels clearly influence
groundwater levels (e.g. in winter 1992 groundwater level rose following a rise in the
Dead Sea level, though at a lower rate). Calculation of the contribution of groundwater to
the water budget of the Dead Sea yielded average values of about 300X1 כo m 3 per year
(half the total water input to the Dead Sea). It should be noted that this water reaches the
Dead Sea from all directions (Israel and ]ordan) and that the calculations have large
uncertainties due to scarcity of data.
The drop of the Dead Sea level influences the hydrological system as follows:
1. There is a decrease in groundwater levels. This fact should be considered when
planning pumping of water from wells in the Dead Sea coastal area. This is also
important when utilizing spring water since the springs' locations changes when Dead Sea
levels decrease.
2. The location of the interface between fresh and saline water also changes, moving
downward and eastward .. Knowing the location of the interface is necessary to forecast
the expected salinity in different wells. Due to the high density of Dead Sea water the
interface is expected to have very shallow· s-lope compared to that near the ocean. Thus,
the penetration near the Dead Sea will be to greater distances than near the ocean.
3. The hydraulic gradient becomes steeper, increasing groundwater discharge to the Dead
Sea. Preliminary calculations show that the amount of groundwater, which was part of
the reservoir and has flowed to the Dead Sea, could be as much as several hundred
million cubic meters in the last few decades.
4. A new coastal area forms whose widtq .could reach, in places, more than a kilometer
from the present shoreline. In this new coast several processes occur including flushing
of the original brines of the Dead Sea. In some areas the flushing has decreased the
salinity to less than 10% of the original value, while in other areas the salinity remains very
high.
In summary, the Dead Sea system is very dynamic, characterized by rapid processes. It is
extremely important to monitor these processes in detail in order to understand them and
to predict future tre~ds.
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INSITU MEASUREMENTS OF SITE EFFECTS AT STRONG MOTION
ACCELEROGRAPH ST ATION OF ISRAEL
Zaslavsky, Yuli, Shapira, Avi, Leonov, ]oseph
Seismology Division, geophysical Institute ofIsrael, P,O,Box 182, Lod, Israel; email:
yu!i@iprg.energy,gov.il

In an attempt to determine the site response function at sites where strong motion
accelerograph are located, we analyzed seismograph recordings of small earthquakes and
ambient noise. The velocity ground motion was recorded by multi-channel PC (NoteBook) based, digital data acquisition monitoring system, designed for field investigations
by Seismology Division. The data were analyzed using the horizontal-to-vertical spectral
ratio of S-wave motions (receiver function) and ambient seisrnic noise (Nakamura
estimates).
The majority of the accelerograph stations is located in a populated area and is subject to
artificial tremors (complex or almost harmonic vibrations). The selection of appropriate
ensemble of windows of ambient noise and the averaging over many windows may
produce a reliable site response estimate .We observed ground motion amplification of a
factor 3-6 over the frequency range from 0.8 to 7.0 Hz. Figure 1 shows comparison of
different site response estimates obtained at the Qiryat Shemona accelerograph station.
Dorninant periods and levels of amplification obtained from weak S waves motions are
sirnilar to those obtained from ambient noise data, at least from the engineering point of
Vlew.
1-D models were used to calculate the theoretical site response functions. We found that
prediction based on 1-D models, inferred only from geological and geophysical
information may differ significantly from empirical assessments. Reliable estimations are
those obtained by combining different empirical approaches, with geological and
geophysical data.
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Figure 1. Comparison of the theoretical transfer function with different site response
estimates obtained at the Qiryat Shemona accelerograph station.
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VARIA TION OF SITE RESPONSE AND THICKNESS OF SEDIMENTS
IN YAGUR FAUL T ZONE DETECTED BY MICROTREMOR
MEASUREMENTS
Zaslavsky, Yuli
Seismology Division, Geophysical Institute ofIsrael, P.O.Box 182, Lod, Israel; email:
yuli@iprg.energy.gov.il

This study analyzes data of noise recorded on eight three-component stations installed on
the margins of the Zevulun Valley. The response function of each station/location to
horizontal seismic waves is determined by applying the Nakamura technique, i.e. the
horizontal-to-vertical spectral ratio of ambient noise. The results of the spectral analysis
summarized in Table 1.
Table 1. Amplification and resonant frequencies of soft sediments

Site
Amplification
Factor
Resonant
Frequency
(Hz)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3.0

3.0

3.5

2.0

2.8

4.0

3.0

9.5

5.0

3.5

2.7

0.8

0.65

0.57

-

For simple l-D model of a single layer over a half-space subject the thickness oflayer (H)
could be directly calculated from its measured resonant frequency (fr) on the basis of
average shear wave velocity ry.):
H = V./4 f r

(1)

The morphologies of the hard rock basement shown in Figure 1 were constructed using
the data of the noise measurements only and assuming that the S-wave velocity is 600
m/sec.
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A GE.OCHEMICAL IMPOR  זANCE OF DEGASSING WA  זER
AROUND EN  זRAPPED-AIR BUBBLES IN  זHE CAPILLARY FRINGE
Zilberbrand, Michael
Hydrological Service ofIsrael, Research Division, P, O. B. 6381,]erusalem 91063

Water degassing, connected with perioclical forrning air bubbles wirhin the capillary fringe
and release of rheir air after a lowering of groundwater level, may influence all
geochernical reactions involving gases. The process starts during rainy periods when pore
air may be enttapped wirhin rhe rising capillary fringe owing to preferential water flow in
larger pores. Equilibration of the water/ air system causes decreasing pressure within air
bubbles to a value equal to rhe sum of atmospheric, capillary and water-head pressure (up
to 0.7-0.95 of atmospheric pressure, at the upper boundary of rhe capillary fringe). This
leads to degassing of pore water adjacent to rhe bubbles, rheir expanding and a shift in
equilibrium of all aqueous reactions involving clissolved gases, in particular, having rhe
effect of accelerating carbonate precipitation.
After groundwater drop during a dry period, enttapped air releases at rhe upper boundary
of rhe capillary fringe. Since rhe bubbles had been subjected to a pressure, lower than
atmospheric pressure, rhe release should draw in towards rhe water-air interface a portion
of pore air from above, having a lower gas concenttation as compared wirh that of
released air, In adclition, a ttansfer of a portion of the degassed water from the capillary
fringe to rhe groundwater occurs. This causes rhe degassing and rhe corresponding
geochernical processes at rhe upper boundary of rhe capillary fringe to be irreversible.
As an example, for sandy capillary fringe, a possible rate of carbonate precipitation
fol1owing rhe considered water degassing has been estimated as about 120-1200 mg m 2
yr l . At rhis rate, sand wirhin a zone of capillary-fringe fluctuations may be lirhified during
100,000 - 1,000,000 years. Production of C~ (about 53-530 mg m-2 yr l ) in rhe course of
carbonate precipitation would be an adclitional reason for rhe reported increase in CQ
concenttation in deeper portions of the unsaturated zone.
The considered mechanism of carbonate precipitation may also take place immecliately
above rhe wetting front moving downwards from rhe land surface after each rainy period.
The water degassing in the vadose zone may cause adclitional fractionation of isotopes
contained in water and all clissolved-gas species, Studying processes ttiggered off by this
degassing requires speciallaboratory and field research.
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THE SUBSURFACE STRUC  זURE OF TEL REHOV, BET SHEAN
VALLEY
RESUL TS OF A HIGH-RESOLUTION SEISMIC
REFLECTION SURVEY
Zilberman, El., Bruner, 1.2, Amit, R.l
1. Geological Survey of Israel
2. Geophysical institute of Israel

Tel Rehov is situated in the Bet Shean Valley, in a structural depression between two
segrnents of the westem fault-system of the Dead Sea Rift. These faults displace a
sequence of Late-Pleistocene (41-22 ka) travertine, and form 15-30 m high tectonic
scarps.
Tel Rehov consists of two parts, a southem high part (25 m) and a northern low part (1015m), separated by a topographic step, that continues eastward as a morphologic
lineament. Archeological excavations, conducted by Prof. A. Mazar from the Hebrew
University, exposed a south-tilted building-floor, in the lower part of the Tel. The floor is
slightly inclined toward the lineament that separates the two parts of the Tel.
The archeological findings motivated a High Resolution Seismic Reflection survey in the
Tel and its vicinity. The aim of this project was to detect and map faults in the shallow
subsurface, and to reconstruct the relief of the bedrock hidden under the anthropogenic
sediment. We also aimed to determine if the step between the two parts of Tel Rehov is
tectonically controlled or of anthropogenic origin.
Five seismic lines were shot three of them across the Tel and two along its westem and
southern margins. Time-sections for the reflection lines show reflectors only in the
sequence, underlying the anthropogenic cover. Discontinuities in the reflected events
were interpreted as shallow faults. The buried relief was reconstructed by processing
waves reflected from the contact between the anthropogenic cover and the underlying
bedrock.
The seismic survey found that the present topography ofTel Rehov enhances the relief of
the surface, on which it was established. The buried surface shows a high hill in the south,
separated by a fault from a low hill in the north. The Tel is located on an eastward-tilted
block bounded by faults in the north, west, and south.
No reflectors were detected beneath the anthropogenic cover, and therefore the question
of its origin remains open.
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צפון מערב מפרץ אולת :עוצוב קו החוף על ודו ארועום טבעוום קט Oטרופלום
שקד,

1,.,

עגגון., ,א  1אבגר., ,ע  2לזר., ,ב 1מרקו., ,ש 3שטיין,

, 1האוניברסיטה הבערית ,המכון למדעי כדור הארץ ,ירושלים
 ,2מכון הערבה ללימודי הסביבה ,קטורה ,ד.נ ,אילות 88840
 ..3החוג לגאופיסיקה ומדעים פלנטרים ,אוניברסיטת תל אביב

דואר אלקטרוני:

.,מ 1

91904
69978

Yonathan@vms.huji,ac.il

העמק המרכזי של מערכת טרנספורם ים המלח הונו מבנה מורפוטקטוני באורך של מאות קילומטרים ,תנועה
אופקית שמאלית שלטת במערכת הטרנספורם ,וניכרת הן ברישום הגאולוגי והן מעדויות סייסמיות ,עם זאת,

תנועות אנכיות הן שיצרו את העמקים הטופוגרפים ,התרוממות טקטונית של שולי מפץר אילת הצפון m -רחיים
בפלייסטוקן-הולוקן ניכרת בסידרה מדורגת של של שוניות מורמות ,שוניות מאובנות ואתר ארכאולוגי בן

8-5

אלפי שנים השקועים תחת המים סמוך לאילת מהווים עדות לתהליכים הטקטונים והאקלימיים אשר עיבצו את
צפון-מערב המפרץ,

שוניות הולוקניות מאובנות )מגיל חמשת אלפים שנה( חשופות בקו המים סביב המפרץ ,ומעידות על מפלס ים
בגוה באמצע ההולוקן ,שונית מגיל דומה נמצאה קבורה תחת משקעים חופיים כמאה מטרים מערבית לקו
החוף הנוכחי ,השונית שמורה היטב ,עודבה המבצי.עה על ארוע קבורה פתאומי אשר הרחיק אותה מתהליכי

בלייה ,ארוע כזה ,ונדידת החוף מערבה בשיעור של מאה מטרים בהולוקן המאוחר ,מרמזים על סערות גדולות
יותר או תכופות יותר מהמוכר לנו היום,
האתר הארכאולוגי ,אשר בננה על בגי שולחן-שונית מגוךד ,שקוע היום בעומק של כארבעה מטרים תחת פני
הים ,האתר והשונית המאובנת מבטאים שקיעה בחוף הצפון-מערבי ,נראה ששקיעתו של האתר כוללת מרכיב
טקטוני ,כיוון שהאתר לא היה שודר זמן רב באזור מפץ הגלים ,גיל השונית המגוךדת עדיין אינו ברור,

משיקולים גאומורפולוגים גילה

120

אלף שנים )התקופה הבין קרחונית האחרונה( ,אולם אלמוגים ארגוניטים

מתוכה תוארכו בסדרות אורניום ופחמן

14

להולקן המאוחר ,אם נוצרה השונית בתקופה הבין-קרחונית

האחרונה ,הרי היא רושמת שקיעה טקטונית בשיעור של

9-8

מטרים מאז ,אם גילה הולוקני ,מדובר בקבצ

שקיעה בגוה הרבה יותר,

לסיכום ,אפיזודות של תנועה אנכית מעבצות את המפרץ ,כנראה ברעידות אדמה גדולות עם תקופות של
פעילות פחותה ביניהן ,רעידות האדמה אשר הסיטו שוניות אלמוגים ואת האתר הארכאולוגי .היו שונות אבופיין
מהרעידה של נואיבה (,Mw 7,2 ) 1995 ,שלה היה מרכיב אנכי קטן ,בתקופות של שקט טקטוני השפיעו
ארועים אקלימיים דרמטים ושינויים במפלס הים על קו החוף של המפרץ ועל יושביו,
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שטפונות גדולום בנהר הארדש ,צרפת נחלק מפרווקט .SPHERE
שפר., ,ג  1אגזל,

י" 1,2

גרודק., ,ת  2בגיטו., ,ח 3לאגג., ,מ  4גאולט ,ר 4 .וג'יגון,

כ5 .

 . 1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית ,בגעת רם  ,91904ירושלים.
 .2המחלקה לגאוגרפיה ,האוניברסיטה הבערית ,הר הצופים ,ירושלים.
 ,CCMA-CSIC .3מדרי,ד ספרד.
 ,CEMAGREF .4ליוו ,צרפת.

,DDE .5

פריבאס ,צרפת.

בחקר הידרולוגיה ש'טפונית בנהר האדרש

)(Ardeche

בצרפת ,אנו נעזרים במספר רב של מקורות נתונים,

נתונים אלו נאספים ממידע מדו,ד היסטורי ופלאוהידרולוגי .מטרתנו ה'א שילוב הנתונים השונים לקבלת תמונת
מצב נכונה ככל שניתן של הרקודר השטפוני,
בנוסף לאיסוף המ'דע מהמקורות השונים ,נעש'ת בעודת שדה לאיתור שרידי שטפונות .ההדבל בין התשתית

הגרניטית והמטמורפית המאפ"נת את חלקו העל'ון של אגן ההקוות ,לבין התשתית הקרבונטית של הערוץ
המרמ' של האדרש התחתון ,אשר בו מבתצעת בעודת השדה ,מאפשר זיהוי קל ונוח של הסדימנט הפלוביאלי
המובל מהמעלה .בזכות התשתית הסלעית של ערוץ זה ניתן להזניח שינו"ם בצורתו לאורך תקופת ההולוקן
שככל הנראה נוצרה מהתמוטטות פרה-היסטורית של מערה

המאוחר .קשת סלע טבעית ),(pont d Arc
קרסטית ,פועלת כגשר וכשלט הידראולי ) .(hydr. control
אפקט עצום של מערום מים ) (,backwaterיתרון נוסף מהוות מערות קרסטיות
רפי זרימה )  (slackwater sedimentsמארועים חריגים מצטברים בהם.

ממנים של שטפונות גדולים נוצר כתוצאה מכך
דבפנות הערוץ בכך שמשקעים

בהמשך לבעודת השדה הגאומורפולוגית והסדימנטולוגית ,נבנה מודל בעזרת תוכנת ה HEC-RAS -הפועל
בשיטת ה ,step-backwater calculation-בכדי לכ"ל גבהים של שטפונות ידועים עם ממצאינו מהשדה .לאחר
ב'צוע הכיול ,יהיה ניתן לשחזר ארועים קדומ'ם לאלו הידועים ,הרקודר הדמוד הארוך ) 1852ועד ה'ום(' ,חד
עם המידע ההסטורי משנת  600לספ'רה ,מהווים בסיס רחב ואיתן לכיול המודל ,ולאימות הממצאים מהשדה.

m
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משוואות זמו תנועה של גלום סוסמוום מנתונום של פוצוצו הכוול נום המלח
שפירא., ,א

פינסקי., 1 ,

ריי,ך .,ב גיסרתו., ,י הופשססר ,ר,

אגף  o'oמולוגיה ,המכון הגיאופ'ס' לישראל ,לוד

נמדדו זמני התנועה של שלושת פיצוצי הכיול בים המלח אל התחנות ה  O'Oמיות שבישראל ,ידרן וקפר'  Oין,

ממדידות אלה מבתרר שאחת הבעיות הקשות במדידה היא זיהוי זמן הגעת הגל ה  O'Oמי אל ה  O'Oמומטר,
הטעות לבגי גלי  Pיכולה להגיע ל  3שניות ,ה Oטייה בנ'  Oויי ים המלח הראתה  Oטית תקן של  0,26שניות,
חשוב זלכור שהטעות בזיהוי זמן הגעה של גלים איטיים יותר )למשל גלי

(S

היא לפחות כפולה,

זמני התנועה שנמדדו שמשו לבניית מודל מהירויות חד ממדי בעור שכבות קרום דכור הארץ באזורנו ,על פי

מודל זה ,ולאחר שהופדרו המדידות שחרגו באופן קיצוני מהטעות הצפויה במדידה/זיהוי ,ניתן לקבל  Oידרת
משוואות זמן תנועה של גלי

P

שונים בדיוק של

0,19

שניות )  Oטית תקן אחת( ,ראוי לציין שדיוק זה טוב

בהרבה מהדיוק הצפוי מהדמידה עצמה ,יחד עם זאת ,ה  Oטיות אינן אקראיות :זמני התנועה אל התחנות
שממזרח לים המלח הם מעט ארוכים יותר ,נתון זה תואם הערכות דבבר מהירויות נמוכות יח  Oית של השכבות

העליונות של הקרום ממזרח לים המלח וגם תואם ממצאים גיאופ'  oיים ,שמציעים הידקקות של הקרום כלפי
צפון מערב,

נ'  Oינו לבנות מודלים שונים לחישוב זמני תנועה אל התחנות שבישראל ואל התחנות שבידרן ,זמני התנועה מים

המלח אל התחנות הישראליות

תואמים את מודל המהירויות שמשמש כיום את האגף ל  o'oמולוגיה באיכון

מוקדי רעידות אדמה ושפותח בתחילת שנות השמונים ,בהשוואה למודל הנוכחי ,זמני התנועה לתחנות

הידרניות ארוכים כ

0,7

שניות ,בממוצע ,אם "נתקן" את המדידות לתחנות הידרניות בשיעור של

עדין נקבל פיזור בשיעור של

0,5

שניות )  Oטית תקן( וזאת לעומת טעות מדידה של כ

ש

0,3

שניות,

0,7

שניות,
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עתודות חול לא מלונד בחתך הבלתו רווו במושור החוף
שירב ,משה ,1רו Tנ Tפט,

 Oלוטקי ,דוד2

מר  Oלו, 1

 Oנה ,עמיח' ,1ביין ,עמו  ,10אידלמן ,עמיר, 2רוט,

 , 1המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  30י ירושלים

ישראל, 2

95501

 ,2הבעודה בוצעה בעור מינהל מקרקעי ישראל באמצעות חב' "יהל מהנדסים"

עתודות של חולות לא מלודכים המאתימים לשימושים בתעשיית הבניה מצויים בתת הקרקע של מישור החוף,
ב'ן פני .השטח למפלס מי התהום  -בחתך הבלתי רווי ,בנוסף ,מצויות במרחב התת קרקעי של אזור זה גם
עתודות של כורכר ,חרסיות וחמרה n ,מאצותו של חול בתת הקרקע במ'שור החוף הפנימי ,בסמוך למרכזי

הצר'כה ,הופכים מקור זה לאטרקטיבי ביותר ,על פי תכנ'ת האב לאספקת חול מהווה מקור זה 20%-10%
מכלל אספקת החול המתוכננת עד שנת ,2020
בסיס נתונים גיאולוג' ממוחשב של נתונ' שטח ותת הקרקע של החתך הקוורטרי של מישור החוף שולב בתוך
מערך  GISמתקדם המאפשר עיבוד נתונים ובחינה מרחבית של אקוויפר החוף והחתך הבלתי רוו' שמעליו,
נתונים של למעלה מ 4000 -קידוחי מים ונפט קודדו ,כאשר הנתונים הליתולוגיים מבוססים על הגדרות חדשות
של דוגמאות מטחן ,הגדרת העובי המצטבר של החול הבלתי מלודכ במישור החוף נעשתה במסגרת  8קבוצות
של יחידות ליתולוגיות :חול לא מלודכ ) (;sandאבן חול-כורכר )  (;calcareous sandstoneחול אדום )(; red sand
טיט ) (;loamחרסית וטין יבשת'
הליתולוגיות של תצורות ההר -

)(; clay and silt

חרסית וטין ימי

)(;clay and silt

חלוקים

)(;gravel

קבוצת

גיר ,דולומיט ,קרטון וחוואר ,עיבוד הנתונים בוצע דברך של בניית "מודל

משולש'ם" ,וממודל זה הוכן בשלב השני grid

בעור הנתונים במודל הגיאולוגי ,במודל הספציפי שהוכן ,כל אחד

משלושת הקודקודים מייצג נתון של עובי מצטבר של חול בקידוח ,מוצרי עיבוד הנתונים נ'תנ'ם להצגה במפות,
בחתכים עמודיים ובחתכי רוחב,

חבורת כורכר ,שהחתך הבלתי רווי הוא חלק ממנה ,מאגדת בתוכה את כל ה'חידות הקוורטריות במישור החוף
והיא מתאפיינת בשינויים ליתולוגיים מהירים מאד בתוכה ,בחתכים ש'וצגו יודגם הקוש' שבעריכת תחז'ת
אודות רציפותם של גופי החול בצפיפות הנתונה של נקודות המידע ,הוצאת מסקנות פרטנ'ות מן המודלים
שהוכנו חייבת להעשות בהסתייגויות הנובעות מאמינות משתנה של הנתונים הליתולוגיים ומאמינות נמוכה של
ע'בוד הנתונים באזורים דלי מידע ואבזורי שוליים ,יש לציין כי בדומה להכנת מודל העובי המצטבר של חול לא
מלודכ ,ניתן לטפל בכל קבוצת יחידות ליתולוגיות אחרת כגון :כורכר ,חמרה ,חרסית וכד'.
תוצרי המערך הממוחשב שימשו כהנחייה כללית לאיזורים בהם קיים חתך בעה של חול והעשויים להוות אזורי
מטרה להפקה פוטנציאלית,

אזורים אלו בנחנו על רקע של תכניות מתאר ארציות וכן תכניות המתאר

המחוזיות הרלבנטיות ,סומנו אתרים שלהם 'תכנות תכנונית בגוהה ,ובכל מרבץ סומן תחום ההשתרעות
המרבי בו קיימת סבירות תיכנונית לפ'תוח האתר לכריית חול,

ניתוח האתרים בוצע על פי נתוני הקידוחים

ומדגמי חול במחשופים בפנ' השטח במקומות בהם התאפשר דיגום,

מישור החוף הפנימי מהווה מקור לאספקת חול עם פוטנצ'אל לפיתוח עתיד' ,דב'קות דירוג החול מתת הקרקע
מצביעות על שינויים מקומיים באיכותו ובהאתמתו לתווי

3

לתערובות בטון ,חלק מן האתרים שדבנקו במישור

החוף המרסי )נודריה ,מצליח ,בגעת ברנר( יכול'ם לספק חול תקני לתעשיית הבטון ואחר'ם )כפר מנחם,
רדבים ,חודלה ,גדרה ודודאים( מאתימים לשימושים אחרים בענפי הבניה ,במישור החוף הדרומי קיימות

עתודות פוטנציאליות של כ-

300

מליון טון חול אברבעה אתרים הראויים להמשך דביקות

מפורטות -

קדמה ,יד

בנימין ,ברור חיל ,רוחמה ומפלסים,
הן מפת העובי המצטבר של החול הלא מלודכ והן הסקירה הפרטנית יותר של אתרים שלהם יתכנות תכנונית

בגוהה ,מרא'ם כי בחלקו המזרחי של מישור החוף 'שנם שטח'ם ניכרים שבהם עובי החול בתווך הבלתי רוו'
גדול מ 10 -מטר ומגיע בכמה מקומות לכ 40 -עד  50מטר ,באזורים אלה יש לבצע סקרים מפורטים על מנת
לקבוע את היקף המרבצים ותכונות החול ,בס'ום הפקת החול ,אתרי הכריה יוכלו להאתים לשימושי קרקע
אחרים כמו אתרי איסוף מי שטפונות והחדרתם לאקוו'פר החוף,

~
~
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ערני  ~180במסות המים של דרום-מזרח הים התינון ,מול חופי ישראל
שילמן., ,ב  1אלמוגי-לבין., ,א  1חרות,

ב2 .

 . 1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים95501 ,
 .2חקר ימים ואגמים לישראל ,המכון הלאומי לאוקיינוגרפיה ,תל שיקמונה ,חיפה31080 ,
החלק הדרום מזרחי של הים הת'כון מאופיין '''ע אקל'ם ארידי למחצה עם חורפים קצרים וגשומים וקיצים
ארוכים ויבשים עם מאזן אידוי חיובי .תנאי אקלים אלה באגן הלבנט גורמים לצירקולציה אנטי-אסטוארינית

ולחלוקה של עמודת המים לארבע מסות מים עיקריות Levantine Surface Water (LSW) :בעומק של 75-0
מטר; ) Modified Atlantic Water (MAWבין  120-75מטר; ) Levantine Intermediate Water (LIWבעומק
של  400-120מטר )-ו Deep Water (DWמתחת ל  400מטר .לכל מסת מים 'ש טמפרטורה )  (, Tמליחות ) (S
והרבכ איזוטופי של חמצן )  (0 180אופ"נ'ם .דכי לעקוב אחר ש'נויים עונתיים ושנתיים של ערכ' ה_ 0180נלקחו
דוגמאות מים אחת לחודשיים במשך שנתיים רצופות )'וני  1996עד מא'  (. 1998המים דנגמו מה  700מטרים
העליונים של עמודת המ'ם ,בתחנה קבועה הנמצאת כ 30 -ק"מ מערבה לחוף נתנ'ה.
תוצאות המחקר מראות שערכי ה_  0180של ה LSW-נעים בין  1.3%oVSMOWל 1.7%0-ללא כל קשר

לשינו"ם עונתיים .ערכי ה_  0180של המים העליונים מושפעים כנראה ישירות מתנאי מזג האוויר המקומ"ם והם
משתנים בפרקי זמן קצרים ,של ימים או שבועות .בקיץ ,ההרכב האיזוטופי של החמצן משתנה בעיקר כתוצאה

משינויים בקבצ האידוי מעל הים .בחורף ,המערכת מורבכת יותר והשינוי בערך ה_ 0180נובע משילוב של
מספר תהליכים הכוללים את קבצ האידוי ,ההרכב האיזוטופי של החמצן במי הגשם ,כמות המשקעים וכן קבצ

הערבוב האנכי של עמודת המים העליונה )עובי שכבת הערבוב( .במספר מקרים ,סערות גשמים מסיביות או

שלגים גרמו כנראה ישירות לירידה בערכי  0 180בפני השטח ל .1.4%0-במקרים אחרים נדדמו בחורף בפני
השטח ערכי  0 180גבוהים יחסית של  1.6%0הקשורים כנראה לערבוב האנכי של עמודת המים העליונה עם

מסת מים עמוקה יותר המועשרת ב_.180
בניגוד לטווח השינויים הגדול יחסית של ערכי  0 180בשכבת המים העליונה ,ערכי  0 180של ה LIW-וDW-
יציבים יחסית והם מגיעים ל 1.50.1%o-ו  1.30.1%o-בהתאמה .בסתיו ותחילת חורף ) 1996בין חודשי
אוקטובר לדצמבר( ,ערך ה_  0180של ה LIW-עלה במידה נכרת בשכבת המים האמצעית והגיע ל.-1.8%0-
תופעה זו קשורה כנראה לאירוע חריג של יצירת  LIWבצפון אגן הלבנט כאשר המים העליונים שם היו
מועשרים במידה ניכרת ב_.180

ש
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נוטור גואודטו של דפורמצוות בפנו השטח בחופו ום המלח המערבוום
ובאתרו בורות ,באמצעות מדודות

 GPSוInSAR -

שטבר ,א ,1,2 ,ודוביבסקי ,ש ,1 ,וקס. ,ד  ,2בר ,ג ,2 ,ווסט-בלו,ך ה,

1

 .1המחלקה לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב.
 .2המכון הגיאולוגי ,ירושלים.

תופעת התפתחות בורות )  (Sinkholesלאורך חופי ים המלח )המזרחי והמערבי( ,הקיימת מזה כשלושים שנים,
קיבלה אתוצה במהלך העשור האחרון )מספר הבורות וממדיהם( .כיום ק"מים כ 600 -בורות לאורך חופו
המערבי של ים המלח .בורות אלו מהווים סיכון לחיי אדם ,פוגעים ברכוש ומונעים מימוש תוכניות לפיתוח
האזור .יש הקושרים ,ולו נסיבתית ,את ירידת מפלס ים המלח המתמשכת להתפתחות הבורות .לפי מחקרים
הנערכים עתה שקיעת פני השטח והתמוטטותו נגרמות עקב המצאות חלל תת קרקעי הנוצר עקב המסת מלח.

בשלב זה עדיין ק"ם קושי לחזות מיקום של בור חדש ולהעריך את קצב התפתחותו.
המחקר נערך בשני קנה מידה

אזורי ,לאורך חופו מערבי של ים המלח )בין נחל צרויה לנחל אצלים( ,ומקומי,

בצפון מניפת הסחף של נחל חבר .מטרת המחקר היתה ניטור ואיפיון המעוות בפני השטח המלווה את
התפתחות הבורות ,על ידי מיפוי .במחקר נעשה שימוש בשלוש שיטות גיאודטיות )שת"ם מהן מבוססות על
גיאוחיית חלל(:

.1

שיטת ה-

(Global Positioning System) GPS

בעזרתה נמדד מיקום של נקודות בפני השטח ,דביוק בגוה.

רוב הדמידות המקומיות נערכו בעזרת שני סוגי מערכות של

)(, RTK

ומערכת ה-

.Post process

GPS

קינמטי :מערכת ה-

Real Time Kinematics

4

מדמי של נקודות יחסית

המידע הנרכש על-ידי מערכות אלו הוא מיקום

לרשת ה"חוס העולמית .שתי שיטות אלו מנפקות מיקום בדיוק של סנטימטר ברכיבים האופקים ,ושלושה
ברכיב האנכי .מכל סידרת מדידות גיאודטיות הופקה מפת בגהים של שטח המיפוי ,לשם מעקב אחר שינו"ם.
בעזרתה נמדדים שינויים במיקום על פני

 .2שיטת ה(Interferometric Synthetic Aperture Radar) InSAR-
שטח נרחב .במהלך עיבוד הנתונים נסרקו  17הדמיות לוויין מהשנים ,1999-1992

במרווחי זמן של

2

עד

71

חודשים בין ההדמיות ,על מנת לאפיין את השקיעות בפני שטח המיפוי.
 .3מכשיר ה Electronic Distance Measurement (EDM) -המודד מרחקי נקודות ביחס אליו )אופקי ,אנכי
וזוויות(.
תוצאות המחקר:

מקומי

-

במהלך שנתיים של מדידות שטח

) (EDM ,GPS

בצפון מניפת הסחף של נחל חבר ,חלק מהבורות

אשר בשטח המיפוי גדלו ומספרם עלה מארבעה לשבעה .כמו כן ,התפתחו שקיעות קקרע בפני השטח ובהן
מערכות סידוק קונצנטריות סביב הבורות.

אזורי

-

בהדמיות לוויין

) (InSAR

זוהו שקיעות קרקע נוספות ,בשטח שבין נחל צרויה לנחל צאלים ,בחפיפה

חלקית למיקום אתרי בורות .שקיעות אלו פרוסות על שטח נרחב )מאות מטרים רבועים( ומתפתחות בקבצ של

עד 4

סנטימטרים בשנה.

~
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2001

ניטור שינויים בשפיעת רדון בצפון-מערב ים-המלח :חשיבותם נסמנים
מקדימים לרעידות אדמה באזור הבקע
שטייביץ., ,ז,ג בגין., ,ז גזית-יערי ,ב,

המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל

,30

ירושלים

ניטור ראדון בצפון מערב ים המלח מבתצע מאז

ממצא'ם קודמ'ם

) (94-1992

95501

1992

בקטע של כ-

15

ק"מ לאורך שבר השוליים הע'קרי,

הראו קשר עת' בין אירוע' ראדון )אותות שטפ' ראדון הבמשכ'ם

רע'דות אדמה המתרחשות בקטע הסמוך של הבקע ,ב'טור אלקטרוב' ברזולוציה גבוהה
ראדון בסחף בעומק של

1,5

מטר בשב'ם

1999-1995

»1

15-2

יום( לב'ן

שעה( של ר'כוזי

מראה תוצאה דומה ,א'רוע' ראדון מופ'ע'ם בשלוש

תחנות זבמב'ם שוב'ם ,אך רב'ם מהם הם בו-זמב"ם ,בטווח של 'ום אח,ד בשת' תחבות ואף בשלושתן,

מתוך הנתוב'ם בחולוצ'ה בגוהה ב'תן לקבוע את זמן ההתחלה של על'ה בשפ'עת הראדון דב'וק
מספר רע'דות-אדמה בבקע ,ב'ן 'ם-המלח לכנרת ,במגב'טודה ,Ml22

של :!:O ,2

'ום,

החל'ם בארבעת ה'מ'ם לאחר תח'לת

עליית שפ'עת הראדון בגוה מהמספר הצפו' למקרה האקרא' )א'ור  (, 1ט'פול ראשוב' בסוג"ת הח'זו' בש'טת
 Bayesמצב'ע על 'חס של  1,8-1,4ב'ן התרעות-אמת להתרעות-שווא ,בהבתסס על תחבת ב'טור אחת,
הש'מוש בשת' תחבות מקט'ן את ההסבתרות להתרעת אמת אך משפר את ה'חס ב'ן התרעת-אמת להתרעת
שווא,

קשר'ם אלה מבצ'ע'ם אל האפשרות להשתמש בא'רוע' ראדון כסמב'ם מקד'מ'ם לרע'דות אדמה,
I
Horizontallines
I
denote the expected 0
• number for a random :
I distribution
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הכנס השתגי

2001

נוטור סווסמו במסגרת האמנה לאסור כולל על נוסווום גרעונוום :אופווו
ארועום

שטיינברג. ,ד .,מ  1ששוו ,א ,1 .ליאונדר,
.1
.2

ג2 ,

המחלקה לסטטיסטיקה וחקר ביצועים ,אוניברסיטת ת"א
הועדה לאנרגיה אטומית

 Oיי Oמולוגיה היא אחת השיטות החשובות ב;rוOגרת האמנה לאי Oור כולל על ניסויים גרעיניים .מערכת גלובלית

של  170תחנות תשמש לנטור  Oיי  Oמי רציף .המידע הגולמי יובער למרמ הנתונים הבינלאומי בוינה בו הוא
יעודב .על פי המידע המעודב יופק בולטין שמכיל את זמני הארועים ,מיקומם ועוצמתם .מרמ הנתונים ישתמש
אבותות ה Oיי Oמיים גם למטרות איפיון בדכי ל oנן החוצה את אותם הארועים ה Oיי Oמיים שהינם בברור ארועים
טבעיים.

שלושה פרמטרים עקריים משמשים כיום למיון ארועים  Oיי Oמיים .הראשון הוא עומקו של הארוע .כל ארוע
שעומקו עולה על  10ק"מ מוגדר כארוע טבעי .הבעיה בישום קריטריון זה למיון ארועים נובעת מכר שמידת אי
הודאות בהערכת העומק גדולה מאוד בגלל נתוני השרת ה Oיי Oמוגרפית הגלובלית.
הפרמטר השני הוא ההפרש בחישוב בין המגניטודה של הארוע שמתקבלת מגלי הגוף
המתקבלת מגלי השטח

להבחנה על o

)(.Ms

)(mb

למגניטודה

מידע אמפירי מבציע שרעידות אדמה ופיצוצים גרעיניים תת קקרעיים ניתנים

מר פרמטר זה.

הפרמטר השלישי הוא היחס בין האמפליטודה של גל הדחי  Oה

)(P

לעומת האמפליטודה של גל הגזירה

)(S

בתחומי תדרים מ oויימים .שיטה זו להבחנה יותר קשה לישום מאחר ויח  Oי האמפליטודות מגלים רגישות
למרחק בין מוקד הארוע לתחנה הרושמת ולמאפיינים אזוריים .בדכי להתבגר על בעיות אלה מוצע להתאים
יח  Oים של מרחקים גלובליים ולהחליק את השאריות המקומיות לכל תחנה ,על ידי שמוש בטכניקת של kriging
 .השיטה יעילה דיה ל oינון של ארועים טבעיים מבלי להתפשר על אמינות במoגרת דרישות האמנה.

~

~
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הגבס השנת',

2001

שימוש באינטרנט לצורך לימודי גיאולוגיה באוניברסיטה הפתוחה של ישראל
שובאל ,ש.
קבוצת הגיאולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה,

מוזיאון גיאולוגי וירטואלי שבו

כ100 -

קלאוזנר 16

תל-אביב,

61392

ישראל.

תמונות נוף גיאוליג'ית ימחשופ' סלעים מהפארק הג'אילוגי במכתש רמון

מוצג באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה .האתר בננה במסגרת הקורס "יישומי הגיאולוגיה והוראתה

בישראל" ופותח במערכת תלם

-

תקשוב ללימוד מרחוק

-

של האוניברסיטה הפתוחה .האתר פתוח לקהל

הרחב ונשמח אם ישרת את מבקרי שמורת פארק הרמון וכל חובבי הגיאולוגיה בארץ.
באתר מיושמת גישה חדשנית ,המשלבת לימודים באמצעות האינטרנט כחלק מובנה מחומר הלימו.ד זהו אתר

האינטרנט הראשון בארץ המציג לסטודנטים ולקהל הרחב תמונות מהגיאולוגיה של ארץ ישראל .כל תמונה
מלווה בהסבר קצר המותאם לרמת הקורס .האתר פותח אופקים חדשים בלימודי הגיאולוגיה באוניברסיטה
הפתוחה

והנו

החלוץ בשורה

של אתרים בתמונות שיהוו רקע לכל מסלולי

הסיורים בגיאולוגיה

של

האוניברסיטה הפתוחה ,השאיפה היא שאתרים אלה יאומצו על ידי מכללות ,בתי ספר ,בתי ספר דשה וחובבי
טבע ויקנו תנופה להוראת הגיאולוגיה בארץ.

לאתר מגיעים דרר תלם:

.lhttp://telem.openu.ac,il

משתמשים בלחצני "מדעי הטבע והחיים" ו"יישומי

הגיאולוגיה והוראתה בישראל" ,לקבלת תמונה גדולה וחדה והסברים לה לוחצים על התמונה הקטנה.

[g

הכנס השתנ',
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2001

סמקטוט פרו-מגנזו וכלורוט בתוצרו האלטרצוה של הסולום והדווקום

הבזלתוום במכתש רמוו
שובאל ,ש.

קבוצת הגיאולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה,

קלאוזנר 16

תל-אב'ב,

האלטרציה של הסיל'ם והד"ק'ם הבזלת  IIם מהקרט'קון התחתון

61392

) 120 - 135

ישראל,

מל'ון שנה( ,שחדרו לסלעי

המשקע מהטר'אס ומהיורא הנחשפים במכתש רמון ,נחקרה אבמצעות עקיפת קרני

,X

ספקטרוסקופ  IIת

אינפרא-אדום ,מ'קרוסקופ אלקט רוני סורק ואנליזה כ'מית ,עוצמת האלטרציה משתנה ,חלק מהסילים והד"קים

בערו אלטרציה מוחלטת וחלק אלטרצ'ה חלק'ת ,תוצר' האלטרציה העיקר"ם הם סמקטיט פרו-מגמי מגובש
היטב וכלוריט ,תכולת מ'נרלים אלה שונה בסילים וד"קים שונים ,סמקטיט הוא המינרל החרס'תי העיקרי

בתוצרי האלטרציה של ד"ק שחדר לסלעי תצורת מוח'לה במחבצת הבגס ,בסיל שחדר לתצורת מחמל מתחת
לקונגלומרט ערו,ד דב"ק שחדר לסלעי תצורת משחור בנחל אדרון ,בסיל שחדר לתצורת אדרון במחבצת
חרסית דמוית צור ,בסיל שחדר לתצורת אדרון בקווסטה החוואר'ת ובד"ק שחדר לתצורת סהרונ'ם בכנ'סה
לנחל נקרות ,סמקטיט מלווה בכלוריט הוא המינרל החרסיתי העיקרי בתוצרי האלטרצ'ה של סלע הבגרו
המרכיב את הלקולית ,בסיל שחדר לתצורת גוונים למרגלות הר גוונים ובסיל שחדר לתצורת אדרון אבתר

הפיר ,כלוריט מלווה בסמקטיט הוא המינרל החרסיתי הע'קר' בתוצרי האלטרציה של ס'ל שחדר לתצורת
מוחילה מתחת ללקולית ,ודב"ק שחדר לתצורת סהרונים באתר נחל נקרות,
קרטר'ונים מינרלוג  IIם מעידים כי מינרלים חרסית"ם אלה נוצרו אבלטרציה הידרותרמלית של המינרלים הפרו-
מגנז  IIם שהיו בסלע
שבו נוצר הקאוליניט

( 1995

הבזלת ,אלטרציה הידרותרמלית הוצעה קודם לכן על ידי  ( 1966) ,Bentor et a1כתהליך
באלטרציה של הד"קים והסילים הטרכיט ם במכתש רמון ,במחקר קודם ) " Shova1 et a1
II

הראנו כי אלטרציה מאת עשויה להתרחש במבערי מים תת-קרקע  IIם המשת  IIכים לצירקולציה

הידרותרמלית ,יתכן כי צירקולציה כזאת התרחשה בכול אזור הרמון לפני כ-

125

מליון שנה בעת חדירת

הגופים המגמט  IIם הגדולים ,המבנה של הסמקטיט הנו טרי-אוקטהדרלי בחלק מתוצרי האלטרציה והנו די-
אוקטהדרלי

ביתרתם,

עם

זאת,

מבחינים

בסביבות

טרי-אוקטהדרליות

בספקטרום

אינפרא-אדום

של

הסמקטיטים הדי-אוקטהדרל  IIם ,עדות כי במהלך האלטרציה ההידרותרמלית נוצרו תחילה סמקטיטים טרי-
אוקטהדרל  IIם ,בהסתמך על ממצאים אלה ,נראה כי זמן ממושך לאחר האלטרציה ההידרותרמלית התרחשה
אלטרציה נוספת שבה סמקטיטים טרי-אוקטאדרל  IIם אלה השתנו לסמקטיטים די-אוקטאהרל  IIם ,אבחנה זו

שהראו כידב"ק הזבלתי הנחשף בנחל אדרון

תואמת לממצאים של ( 1996 & 1995 ,1993) ,Teutsch et a1
התרחשה שקיעה בטמפרטורה נמוכה » Oו (OC
ומינרל· בצר עשירי טיטן ושקיעה זו התרחשה לפני כ 80 -מליון שנה,

של פלדשפר אלקלי אותיגני ,קאוליניט בלתי מסודר ,קלציט

זמן ממושך לאחר שהד"ק התקרר,

הבעת תודה :בעודה זו נתמכה על ידי קרן המחקר של האוניברסיטה הפתוחה,

[M

הכנס השנת',

החברה הגיאולוגית הישראלית

2001

הצטברות תמל nות-קרקעית באגנים הסינקלינליים; סביבות ההשקעה של
פליגורסקיט בתצורת טקיה מהפליאוקן
שובאל ,ש.
קבוצת הגיאולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה,

קלאוזנר 16

תל-אביב,

61392

ישראל.

פליגורסקיט ,לעתים עם ספיוליט ,נלווים לסמקטיט בתצורות טקיה מהפליאוקן ומור או עדולם מהאיאוקן

).(Nathan , 1966 & 1969

ידוע כי ההרדבה של תצורת טקיה התרחשה על טופוגרפיה תת-ימית שלוותה את

הקימוט העיקרי של רצועת הקימוט של ה"קשת הסורית" שהחל בקרטיקון העליון .לכן ,משקעי תצורה זו בעים

באגנים הסינקלינליים .בנחל בעדת בנבג ובאבו-רודיס בסיני חתכים של תצורה זו ממוקמים בתחומים עמוקים

יותר של אגן המתמשך צפון-מזרח  -דרום-מערב שעומקו היה  500עד  700מטר מתחת לפני הים ) Speijer,
 (. 1994מקור אותיגני ,נאופורמי לחלוטין ,יוחס לפלגורסקיט בתצורת טקיה ) (.Nathan, 1966 & 1969להיווצרות
של פליגורסקיט דנרשת אספקה של  Mg2+ו Si0 2 -מתמיסות ) (.Zhou et al ,. 1999היווצרות של פליגורסקיט
במשקעים אוקייניים מהקרטיקון מאפיינת סביבות עשירות-מגמיום ומורה על מי-קרקעית מלוחים וחמים ) Thiry

&(. Jacquin , 1993

בהסתמך על ממאצים אלה ,נראה כי גם בתצורת טקיה המגנזיום שנדרש לשקיעה של

הפליגורסקיט סופק מתמלחות עשירות-מגמיום .תמלחות כאלה קלחו כנראה מהלגונות שהשתרעו על המדף
היבשתי

הנרחב דברום-מזרח

והצטברו על קרקעית האגנים

הסינקלינליים.

השקיעה של הפלגורסקיט

התרחשה כנראה בסביבות אלה .עדות נוספת לקיום סביבה עשירה במגמיום היא השקיעה של ספיוליט.
עדויות להרדבה במים היפרסליניים ועומדים הן ההימצאות של תרכיזי מרמיט ,בריט ,צלסטיט ומעט בגס וכן
חומר ביטומני בתצורת טקיה.

להיווצרות חרסיות אוטיגניות נדרש במיוחד מקור ל -ו  AוSi -
(.Zhou et al ,. 1999

פעילים ,שבאגנים סדימנטריים רבים הנו מובגל

)

עם זאת ,הובלו לאגן אבותה עת כמויות עתק של סמקטיט דטריטי ,מאלטרציה לחרסיות

של סלעים געשיים של קשתות איים שהתפרצו בשל נחיתת לוח במהלך שלב הסגירה של אוקיינוס הטתיס

(.Shoval, 2000a

)

אספקת סמקטיט דטריטי מנוון לאגנים ותהליכי שטיפתו היוו כנראה מקור לאלומיניום ולצורן

שדנרשו לשקיעה של הפליגורסקיט בתצורת טקיה .סביבה של תמלחות קרקעית יוחסה גם לשקיעה של

הפליגורסקיט המצוי בקירטונים של תצורת עיספייה מהקנומן התחתון באזור הר הכרמל

) (. Shoval, 2OOOb

התמלחות עתירות המגנזיום שניגרו כנראה מהלגונה שהשתרעה על המשטח היבשתי הדרוד והנרחב דברום
מזרח נעו לאורך הקרקעית של מדף היבשה החיצוני שעליו נוצר הפליגורסקיט של תצורת עיספייה .השקיעה

של הפליגורסקיט הושפעה כנראה מהפעילות הגעשית התת-ימית שהתרחשה באותו זמן באזור

(. 1980

הכרמל ) Sass,

תהליכי שטיפה הסלעים הגעשיים התת ימיים הבלויים סיפקה כנראה את הסיליקה שהייתה נחוצה

להשקעה של הפליגורסקיט בתצורת עיספייה.
הבעת תודה :בעודה זו נתמכה על ידי קרן המחקר של האוניברסיטה הפתוחה.
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מדף הובשה הדרוד והגרחב שהשתרע במהלך הוורא והקרטוקון לאורך שולו
הטתוס הגובלום בשולד הערבו-גובו;

סבובה שבה

התרחשה

המרה

מסמקטוט לאולוטןסמקטוט מעורב שכבות
שואבל ,ש.

קבוצת הגיאולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה,

קלאוזנר 16

תל-אביב,

61392

ישראל.

איליטןסמקטיט מעורב שכבות עשיר בשבכות סמקטיט במבנה בלתי מסודר הנו החרסית המאפיינת ביותר

במשקעים קרבונטיים שהורןבו לאורך שולי הטתיס הגובלים בשיךל ה ערבו-נובי במהלך היואר והקרטיקון

(.Taitel-Goldman, 1993; Taitel-Goldman et al., 1995; Shoval2000a

)

מבנה עם רמת סדר בגוהה יותר מצוי

במשקעים חרסיתיים שהורןבו בסביבה לגונרית ,כמו פרטי עין-יורקעם ואבנון של תצורת חצרה מהקנומן

ותצורת אורה מהטורון

)(.Bentor, 1966; Sandler, 1992 & 1996

מאיד,ן סמקטיט הוא המינרל החרסיתי

המאפיין משקעים שהורןבו במקביל אבוקיינוס הפתוח בסביבות הרןבה עמוקות יותר.

נראה כי ,ההיווצרות של איליטןסמקטיט מעורב שבכות במשקעי היורא והקרטיקון נובעת מהמרה של
הסמקטיט .הסמקטיט הדטריטי שהובל מסביבת הים הפתוח לדמף היבשה הדרוד והנרחב ולסבי בות
הלגונריות שהשתרעו עליו בער שינוי לאיליטןסמקטיט מעורב שבכות .לפי ) Kirsimae et al. (1999היווצרות
דיגאנטית של איליטןסמקטיט במשקעים ימיים עשויה להרתחש במי ים חמים )בסביבות  35מעלות לצסיוס( בתאנים
שבהם יש מספיק זמן להרתחשות התהליך .בהסתמך על ממאצים אלה ,נארה כי המרה מו מסקמטיט
לאיליטןסמקטיט מעורב שבכות התרחשה תבאנים של מים חמים ומלוחים יורת שאפיינו את הים הדרדו בתע הרןבת
המשקעים.

דנחית האפשרות לאנופורמציה של איליטןסמקטיט מעורב שכבות שמבנהו מסודר כתוצאה מדיאגמה בעומק
רב .הנימוקים לכך הם :העומק שבו נקברו המשקעים היה קטן בהרבה ממינימום העומק הדנרש לקבלת מבנה

מסודר ,שהינו כ3000 -

;'מ חרסיות מעורבות שכבות עם מבנה בלתי מסודר מצויות ביחידות סלע שהורןבו

קודם לאלה המכילות מבנה מסודר; חרסיות מעורבות שבכות עם מבנה בלתי מסודר מצויות ביחידות סלע
שהורןבו אבותו עומק ובמקביל לאלה המכילות את המבנה המסודר.
טיפוס אחר של עירוב שכבות ,עשיר בשכבות איליט ,נפוץ בין האיליטים במשקעים הליתורליים של תצורת
תמנע

מהפליאוזואיקון )(. Heller-Kallai & Kalrnan, 1972; Heller-Kallai et al., 1973a

נראה כי טיפוס זה של

עירוב שבכות מקורו בניוון של איליטים דטריטיים ,שמקורם בסלעים המגמטיים החומציים של השיךל הערבו-
נובי שהוסרו ונסחפו.

איליטןסמקטיט מעורב שכבות ,עשיר בשבכות איליט עם נטייה למבנה מסודר ,מצוי גם

במשקעים הימיים מהטריאס ןברום האץר ) (.Heller-Kallai et al., 1973bהרבכ זה מבציע כי מקורו של
האיליטיןסמקטיט הנו בהרןבה מחדש של משקעים מהפליאוזואיקון ותחילת המזוזואיקון שהכילו איליטים
מטיפוס זה .עם זאת ,בנחל גוונים במכתש-רמון סלעי הטריאס מצויים סמוך לגוף חדירה מגמטי של הבגנונים,
אשר ככל הנראה גרם לאלטרציה הידרותרמלית של מינלרי החרסית ולנוכחות של כלוריט ,אשר אינו נפוץ בין

מינרלי החרסית שמקורם בשיךל הערבו-נובי.

-

הבעת תודה :בעודה זו נתמכה על ידי קרן המחקר של האוניברסיטה הפתוחה.
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אלטרצוה לחרסוות של סלעום געשוום בקשתות אוום; מקור לסמקטוט

הדטרוטו בחווארום של תצורת טקוה מן הפלואוקן
שואבל .ש.
קבוצת הגיאולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה,

קלאוזנר 16

תל-אביב,

61392

ישראל.

במהלך ההצפה הימית של הפליאוקן הורןבו כמו'ות עתק של משקעים חרסתיים עתיר' סמקט'ט בסב'בה ימית

לאורך שולי הטתיס הגובלים בשיךל הערבו-נובי .היחידות הליתוסטרטיגרפיות שנוצרו נפוצות בכול ה  mרח
התיכון ,והן מכונות בשמות מקומיים שונים ) .(Nathan , 1966, 1969תצורת טקיה מגיל דניניאן-לדניניאן
מורבכת מחווארים ירוק'ם-אפורים שעוביים מגיע לדכי  100מ' ) (.Arkin et a1 ,. 1972הוגדרו שלושה סוגים של
מאספי חרסית ,שבהם סמקטיט )מונטמורילוניט( ,הוא המינרל החרסיתי העיקרי :מאסף סמקטיטי-קאוליניטי,
מאסף סמקטיטי ומאסף סמקטיטי-פל'גורסקיטי המכיל לעתים גם ספיול'ט.

המקור של משקעים חרסיתיים אלה מיוחס כאן לשלב הסג'רה בטקטוניקת הלוחות של אוקיינוס הטת'ס.
עדויות מינרלוגיות וגיאולוגיות מורות כ' מקור רוב הסמקטיט בחוואר'ם של תצורת טקיה הנו בסמקטיט דטריטי
שהובל מתוצרי אלטרצ'ה לחרסיות של סלע'ם געשיים בקשתות איים אשר התפרצו במהלך הפליאוקן בשל
נחיתת לוח .געשיות אזדכיטית של קשתות איים ,שהתרחשה במהלך הסגירה של אוקיינוס הטת'ס היא כנראה
המקור לסמקטיט .ידוע כי במהלך הקרט'קון העליון התפתח אזור הפחתה תוך אוקייני מורבכ אבזור מזרח הים

התיכון )  (.Ben-Avraham, 1989אגנים של קדמת קשת האיים ועורפה שוחזרו באזורי האופיוליטים של הזגרוס
ושל עומאן )  (. Guiraund & Bosworth, 1997מאיד,ן לא התרחשה פעילות מגמטית יבשתית כלל בישראל

ואבזורים ה  Oמוכים בין ה  oנון לאוליגוקן העליון ) (,Garfunkel , 1989

כך שלא היה קיים אבזורנו מקור זבלתי

יבשתי חשוף לכמויות העתק של ה  Oמקטיט שהורןבו אבותה עת.

קאוליניט ואיליט ד' Oקרטי הנלווים ל oמקטיט בתצורת טקיה מיצגים א oפקה דטריטית לשולי הטת'ס שמקורה
ביבשה הערבו-נובית ,או בהרןבה מחדש ממשקע'ם יבשתיים קודמים .פליגורסקיט ולפרקים גם ספיוליט נוצרו

על ידי שקיעה ישירה .הצטברות של תמלחות קרקעית אבגנים הסינקלינליים וא  Oפקת כמויות עתק של
 oמקטיט דטר'טי מנוון לאגנים היוותה כנראה מ;ןור זמ'ן למגמיום ,אלומיניום וצורן שדנרשו לשקיעה של
פליגור Oקיט בתצורת טק'ה.
הבעת תודה :בעודה זו נתמכה על ידי קרן המחקר של האוניבר Oיטה הפתוחה.
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שגיא,

.,א 1

) (Shatter cones
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מאתר פגועת מטאורוט ב-

אונדואנה.

רכס., ,ז  1פיינברג,

ג2 .

 . 1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית ,ירושלים .91904
 .2מכון רקח לפיזיקה ,האוניברסיטה הבערית ,ירושלים .91904
חרוטי נפץ

) (Shatter cones

הם מבני שבירה יחודיים המתפתחים כתוצאה ממבער גלי הלם בסלעים במהלך

התנגשות מטאוריט בפני כדור הארץ .בדרך כלל מופיעים השברים כמשטחים קוניים גליים ששטחם עשרות
סנטימטרים ,אך במספר מקרים נצפים מבנים גדולים הרבה יותר .על המשטחים מופיעות שריטות ומבני משנה
קוניים קטנים יותר.

מוצגות כאן תוצאות ראשוניות של ניתוח השבירה בחרוטי נפץ מאתר פגיעת מטאוריט ליד

,Kentland

אינדיאנה .ההתנגשות המיוחסת לאתר זה גרמה לריסוק ועיוות של סלעי הסביבה הפלאוזואים ויצרה בתליט

בקוטר מספר קילומטרים החושף שכבות סלעים קרבונטים וקלסטים .בעודות חציבה המבוצעות באתר
בעשרות השנים האחרונות חושפות את המבנה המקומי ומאפשרות הגדרה ומיפוי של חרוטי הנפץ ,יחד עם

ניתוח יחסי השדה שלהם והקשר שלהם למבני שבירה גדולים יותר הנחשפים באזור .בבעודה הנוכחית
הבתרר שחרוטי הנפץ באתר נפוצים בעקר על גבי משטחי שברים גדולים שצורתם עקמומית וששטחם עשרות
מטרים ויותר .מיפוי מפורט שנערך במספר משטחים מראה שהמבנים הקוניים מסודרים על המשטחים
בכיווניות מועדפת ובצפיפות בגוהה .מספרם מגיע למאות והם יוצרים על בגי המשטחים דפוסים בעלי

גיאומטריה מוגדרת ,דבומה למבנים דמויי נוצה על סדקים או סימני החלקה על העתקים .בחינה יסודית של
דוגמאות יד מהאתר מראה שמשטח של חרוט נפץ מורכב ממספר רב של משטחים קטנים יותר המסודרים
בצורה הירארכית מדורגת; משטחים קטנים מתפצלים ממשטחים גדולים מהם תוך שמירה על הגיאומטריה

הקונית ועל זוית פיצול קבועה שגדלה  10° ::!: 2.50יחסית לציר החרוט .חתכים שנערכו במקביל לציר החרוט
מבציעים על כך שחלק מהמשטחים הקונים מתענפים וחודרים אל תוך הדוגמאות .במספר משטחים נצפתה
גזירה יחסית המגדירה אותם כהעתקים קטנים .בחינה של שקפים מהדוגמאות מראה שהגזירה על המשטחים
שכיחה ,והיא מסדר גודל של עד שלושה מילימטרים .משטחים הקונים ממספר דוגמאות בנחנו תחת
מיקרוסקופ אלקטרוני ונמצא שההתפצלויות

ההיררכיות המאפיינות אותם המשכיות עד לסדר הגודל של

הגרגר ושהשרי טות הן ככל הנראה סימני החלקה.

תופעות ההתענפות וההתפצלות של המשטחים הקוניים מהווים סמנים להתקדמות דינמית של השברים.
ווקטור ההתקדמות של השברים מרוכב וכולל רכיב גזירה והתקדמות בניבצ ובמקביל לציר קוני .משטחי
השבירה של חרוטי הנפץ הם בעלי דמיון עצמי בטווח רחב של סדרי גודל ומבטאים ככל הנראה אי-הומוגניות
ופגמים לאורך שברי גזירה גדולים.

Many thanks 10 Newlon County quarry, IN and Mr. Tom Goyotte for Iheir kind collaboralion .
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תואךוך שכבות מושוך החוף בשךוו ובכךמל*
רוגו., ,א  1בוגיג., ,ו  2גבר., ,א  1צצקיו., ,א  1לאוכיו,

. Oא3 .

 . 1המכוו לארכיאולוגיה ע"ש זינמו ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה

31905

 .2המכוו הגיאולוגי ,אוניברסיטת קלו ,קלו  ,50674גרמניה
 .3האקדמיה הרוסית למדעים ,ת.ד ,2774 .טיומיו  ,6250003רוסיה

תאריכים חדשים במישור החוף בשרון ובכרמל

החשוף במצוק החוף בשרון הוא

קפה-בחלב ,עם תאריך
בשלבים האיזוטופים
חמרה אשלית

2

46-39

מעלים סטרטיגרפיה מתוקנת .זמנו של הכורכר התחתון

השלב

אלף שנה( .כורכר זה מכוסה בקרקע החומה

האיזוטופי 60-40 ) 4
ופחמן  14של  35אלף

אלף שנה

מטרים

שנה .מעל ליחידה זו הורדבו

ו . 3ברכס השני )"הסירה" ,יקום( קיים רצף שבכות זהה לראשון .מעט מזרחה ,בחולון,

מן השלב האיזוטופי

)סביב

7

200

אלף שנה(

מכוסה בשכבות בעובי

הכורכר המזרחי )מבערות( חמרה עם ממצאים אשליים ,לכל המאוחר משלב

בלדב משיא הרכס .חמרה

משלב 7

)"פולג"( סמוך לחוף מכוסה

המזרחי של השרון ,ליד אייל ,זמנה של שכבה אשלית בעומק

הוא 100

60

3

ב60 -
מ' הוא

,7

2

מ' בלדב .ברכס

נמצאת בעומק של מטר אחד

מ' של הרדבה מאוחרת.

400

סמוך לבגול

אלף שנה ,וג'ל השבכה העליונה

אלף שנה .גיל השכבות עולה,איפוא ,בהדרגה כלפי מזרח.

זמנו של הכורכר התחתון החשוף בחוף הכרמל הוא שלב

) 90-80

20-30

160-130 ) 6

אלף( ומעליו חמרה מוסטרית

אלף( .לאחרונה הבתרר כי קיימת בחוף הכרמל חמרה מוסטרית נוספת ,משלב

65 ) 4

משלב 5

אלף( .חמרה

מוסטרית איננה גלויה בשרון ואילו קרקע קפה-בחלב לא קיימת בחוף הכרמל ובגליל .הכורכר התחתון החשוף
בחוף הגליל הוא בן שלב

לפחות 500

.6

פחות מקילומטר אחד מזרחה מכוסה החמרה של

אלף שנה וסביר שאף כפליים מכ,ן בכיסוי מאוחר שבעיו

פני השטח באתר בערון היא לכל המאוחר משלב

.7

3-2

אתר בערון-מחבצה ,שגילה

מטרים בלדב .השכבה האשלית על

גם בחוף הגליל ,איפוא,

השכבות במזרח עתיקות יותר

מאלה שבמערב.
לסכום:

.1
.2
.3

גיל השכבות הגלויות בקו החוף עולה מדרום לצפון ,חוף השרון צעיר מחוף הכרמל והגליל.
גיל השכבות במישור החוף עולה בהתמדה ממערב למזרח ,בניגוד לסברה שהועלתה לאחרונה.
מסעיף

2

לע'ל נובע כ' ההשקעה בחוף המרגזי והצפוני של ישראל מקורה בעיקר במערב ,למעט השקעה

אלוב'אלית מובגלת באפ'ק' הנחל'ם שמקורה במזרח.
. 4השמות

שהוצעו

לצ'ון

ה'חידות

במישור

החוף

ארכ'אולוגיים ,ומן הראו' לשנותם בהתאם.

-מחקר . GIF 1435

gj

א'נם

משקפ'ם

אתרי

מפתח

סטרט'גרפיים

או

החברה הגיא  Iל Iגית הישראלית

הכנס השנת'

2001

מגנטוסטרטיגרפיה ותארוך של חתך הקרקעות באתר הפרהיסטורי של
מחצבת בערון :נונחות הומינידים לפני נמליון שנה
רוו ,1. n ,פורת .נ ,,2 .רונו,

א3 .

 . 1המכון הגיאופיסי לישראל ,לוד
 .2המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל ,30
 .3המכון לארכאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

ירושלים

אתר מחבצת בערון נמצא מזרחית לקיבוץ בערון והוא אחד מהאתרים הפרהיסטוריים הדנירים באץר מגיל
הפאלוליט התחתון בו נגתלו כלי באן ועצמות יונקים )גילעד ורונן (. 1977 ,החתך הנחשף אבתר הוא פרט
בערון השייך לחבורת הכורכר .פרט בערון נמצא על יחידת כורכר )יחידה
חמרה אדומה )יחידה
חלוקים )יחידה

(2

(, 5

קרקע חולית צהובה )יחידה

האנתרופוגניים והפאלאונתולוגיים נחשפו בכל יחידה

טווח

(,4

וגרומוסול חום כהה חרסיתי )יחידה

(6

חמרה אדומה עם תרכיזי קרבונט )יחידה

(. 1

(, 3

עובי החתך הוא כתשעה מטרים והממצאים

.4

הגילים שהוצע לפרט בערון משתרע על תחום זמן רחב ביותר,

סטרטיגרפיים )סיון0.5-1 (, 1996 ,
)צ'רנוב וחבריו (, 1994 ,בהעדר קביעות

ומעליו בסדר סטרטיגרפי עולה,
שכבת

מליון שנה לפי כלי האבן )רונן,

0.18

מליון שנה לפי שקולים

ומליון שנה משיקולים פלאונטולוגיים

( 1991

גיל מוחלטות אי הודאות עומד בעינו .במאמץ לפתור ולצמצם את אי

הודאות ולקבוע את גילו של פרט בערון דגמנו את החתך לצורך דמידות פלאומגנטיות ואתרוך בשיטות
הלומינסנציה

ו.ESR-

שלש עד שש דוגמאות מכוונות נלקחו מיחידות

) (5

עד

)(, 1

המגנוט השאריתי הטבעי

) (NRMשל כל הדוגמאות נמדד במדבעה הפלאומגנטית במכון הגיאופיסי .כל הדוגמאות בערו תהליך
דהמגנטיזציה בשיטת השדה המתחלף והנתונים עודבו ונותחו בשיטות המקובלות בפלאומגנטיזם .המגנוט של
כל הדוגמאות מיחידות )  (5ו (4) -הניב שני וקטורים :וקטור יציב ראשוני אופיני עם דקלינציה דרומית
ואינקלינציה שלילית ,ווקטור משני בעל דקלי נציה צפונית ואי נקלי נציה חיובית בעל עוצמה חזקה עד דכי kט 70
ו-

ממגנוט הדוגמא .המגנוט הטבעי של כל הדוגמאות מיחידות )(2) (, 3
צפונית ואינקלינציה חיובית .גיל הלומינסנציה מיחידה )  (3וגג יחידה ) (4

)( 1

הראו וקטור אחד עם דקלינציה

הניבו גילים של כ

300

אלף שנה וכ

 350אלף שנה בהאתמה .הדוגמאות מהחלק הנמוך יותר נמצאו עתיקות מבגול השיטה ,אך גילי המינימום הם
כ  550אלף שנה .שתי שיני יונקים מיחידה )  (4נתנו גילי  ESRשל כ  650אלף שנה .ככל הנראה גיל זה הוא
גיל מינימום.
בעלות מגנוט

פענוח משולב של הנתונים הפלאומגנטיים ונתוני גילי הלומינסנציה מראה כי יחידות ) -) (5ו (4
הפוך ) (reverseהצטברו כנראה זבמן ארוע המטיומה ) (Matuyamaבין  1.77ועד 0.78
החתך שהראה מגנוט נורמלי )יחידות  (3 ,2 ,1הצטבר זבמן ברונהיס ) (Brunhesוהשקעתו לפיכך החלה לפני
כ -0.35מליון שנה .הגיל העתיק של יחידות ) -) (4ו  (5נמצא בהתאמה לפענוח הממצאים הפאלינטולוגיים
)צ'רנוב וחבריו (. 1994 ,לפי כך פרק זמן של כ  0.4מליון שנה לפחות לא מיוצג בחתך בערון .אנו מציעים
שבפרק זמן זה לא היתה השקעה .הצעה זאת נתמכת ע"י התכונות המגנטיות של יחידה )  (4שמע'דות על
מליון שנה ואילו חלק

תקופת חשיפה ארוכה ותהליכים פדוגניים אינטנסיביים וכמו כן היא מסבירה את הסמיכות הפיסית בין
הממצאים האנתרופוגניים של אשל תחתון ביחידה

)(4

לממאצים אנתרופוגניים של אשל עליון ביחידה

)(, 3

בקרבת מקום .קביעות גיל אלו מאשרות ,כנראה ,נוכחות הומונידים לפני כמליון שנה באתר זה דבומה
לממצאים באתר רוחמה )רון ובגירצמן,

(2001

ובאתר גשר בנות יעקב )גורן-עבנר וחבריה,

•

(. 2000

הכנס השנת',

החברה הג  Iא Iל Iג  Iת הישראלית

2001

מתו יצאו ההומינדים הראשונים את אפרוקה? מגנטו Oטרטיגרפיה ברזולוצוה
גבוהה של תצורת ארק-אל-אחמר
ר,II

 , 1. nלן' ,ש2 .

 , 1המכוו הגיאופיסי לישראל ,לוד
 ,2הקולג' לאוקנוגרפיהי אוניברסיטת אורגווי קורבאליס ,ארה"ב

נתונים מגנטוסטרטיגרפיים בחולוציה בגוהה של תצורת ארק-אל-אחמר בצפון בקע הידרן מאפשרים לצמצם

את אי ה'ודאות ועדון קביעת גיל התצורה בה נחשפו ממצאים אנתרופוגניים ,הגדרת גיל זאת מאפשרת לבסס
את זמן ארוע הדנידה הקדומה ביותר של הומונידים מאפריקה לארופה ואסיה דרן המסדרון הלבנטיני שאז
והיום הנו הגשר היבשתי היחיד בין שתי היבשות,

תצורת ארק-אל-אחמר נחשפת

כ 10 -

ק"מ'מדרום לכנרת בצפון בקע ים המלח ממערב לנהר הידרן ,מאספים

פאוניסטים אפשרו לתחום את גיל התצורה ל 2-1 ,5-מליון שנה ,סטרטיגרפיה פולרית מגנטית )בראון וחבריו,
 ( 1991שפרה את הגדרת גיל התצורה ,את בגולות ההיפוכים המגנטיים שנמצאו ניתן היה ליחס ליותר מארוע

אחד בסקלת ההיפוכים המגנטיים ולכן נשארה אי ודאות בתחום של 0,45
סדימנטציה בגוהה ביותר של  2,4מ"מ לשנה,
במחקר זה דנגמו לצורר מדידות פלאיומגנטיות כ-

האמצעי שנמאצ ע"י בראון וחבריו ) (. 1991
מסדימנטים אוקיניים מאתר ,ODP983

6

מליון שנה ולפי כר גם נקבע קבצ

מטר בצפיפות בגוהה ,קטע חתר זה מכיל את הארוע

בעוד ופענוח נתוני חתר זה והשוואתם לתוצאות דומות שהתקבלו

מראה שארוע ההפור הנו ארוע האודלוואי שבגולותיו הם

 1.95ו 1.77

מליון שנה בסקלת הגילים המוחלטים של היפוכי הדשה הגאומגנטי ,לפי הגדרת גיל זאת קבצ ההשקעה יודר
לשעור של  0.27מ"מ לשנה שהיא קבצ ראלי יותר ,גיל זה מגדיר כנראה את ארוע הדנידה הידוע הקדום ביותר
של הומונידים מאפריקה לארופה ואסיה,

g

הכנס השבתן,

החברה הגיאולוגית הישראלית

מגנט  OIטרטוגרפוה של חתך הקרקעות בבתרונות רוחמה

2001

גול חדש

לממצאו הפאלאולוט הקדום באתר
רון, 1. n ,גבירצמן,

.1
.2

ג2 .

המכון הגיאופיסי לישראל ,לוד

המחלקה לגאוגרפיה ,אוניברסיטת בר-אלן ,תל-אביב

כ -20

באתר בתרונות רוחמה נחשף חתך רביעוני בעובי של

מטר .החתך מורכב מיח'דות חמרה ,קרקעות ולס

אשר הורבדו והתפתחו על תצורת עדולם מגיל אאוקן.

החתך מחולק לשמונה יחידות סטרטיגרפיות מהבסיס לגג(1) :
)  (7מחזורי גרומוסול'ם )-ו (8לס .בגג ה'חידה השניה )(2

כורכר,

) (2

חמרה,

) (3

קרקע חומה,

וב'ח'דת הקרקע השלישית

)(3

) (4

עד

נתגלו ממצאים

אנתרופוגנים האופינים לטכנולוג'ה ולתעשיה של הפאלאוליט הקדום .לממצאי הפאלאוליט ה'שראל א'ו קביעות
גיל מוחלטת למעט אתר גשר בנות יעקב )גורו-עבנר,

(. 2000

חתך בתרונות רוחמה דנגם לצורך תארוך

בשיטה הפאלאומגנטית .שתים עד שלש דוגמאות מכיינות נלקחו משמונה בגהים סטרטיגרפ  IIם מיחידת

החמרה בבסיס החתך ועד יחידת הגרומוסול השני

)יחידה (. 5

המגנוט הטבע' השאר'ת' של כל הדוגמאות נמדד במדבעה הפל'אומגנט'ת במכוו הג'אופ'ס' .כל הדוגמאות

בערו תהל'ך דהמגנט'זצ'ה בש'טת השדה המתחלף והנתונ'ם נותחו ועודבו בש'טות הפאל'ומגנט'ות
המקובלות .כל הדוגמאות מ'ח'דת החמרה התחתונה )  (2ו'ח'דת הקרקע החומה )  (3הנ'בו מגנוט 'צ'ב אופ'נ'
ראשונ' בעל דקל'נצ'ה דרומ'ת וא'נקל'נצ'ה של'ל'ת ורכ'ב מגנט' משנ' בעל דקל'נצ'ה צפונ'ת וא'נקל'נצ'ה
ח'וב'ת .כל הדוגמאות מ'ח'דת הגרומוסול השנ'ה והשל'ש'ת )'ח'דות  4ו  -5בחתך( הנ'בו מגנוט אופ'נ' ראשונ'
עם דקל'נצ'ה צפונ'ת וא'נקל'נ'צ'ה ח'וב'ת .לפ' כך הקוטב'ות המגנט'ת של שת' הח'ח'דות התחתונות הנו

הפוך )(reverse

ושל שת' ה'ח'דות מעל'הו ה'א נורמל'

)(.nonnal

אנו מצ'ע'ם א'נטרפטצ'ה פורמל'ת ושמרנ'ת לפ'ה חלקו התחתוו של החתך הצטבר בתקופת המט'ומה

)(Matyuma

-0.78

העת'קה

מ -0.78

מל'וו שנה וא'לו חלקו העל'וו הצטבר בתקופת הברהונ'ס

) (Bruhnes

הצע'רה מ

מל'וו שנה .ג'לו ש מבער הפולר'ות בחתך 'כול לה'ות מבער הברהונ'ס-מט'ומה או לא .אנו מקו'ם שג'ל'

הלומ'נ'סנצ'ה 'בהורו א' ודאות זאת.
בהתחשב בעוב' החתך בעל הפולר'ות ההפוכה וקבצ' השקעה מקובל'ם נ'תו ל'חס לבס'ס החתך והממצא'ם
האבתרופוגב  IIם ג'ל של כמל'וו שנה .ג'ל זה הנו עת'ק באופו משמעות' מהערכות קודמות של ג'ל הפלאול'ט
הקודם ב'שראל ודומה לממצא' גורו-ענבר )  (2000מגשר בנות 'עקב וממצא' רוו ופורת )  (2001מאתר בערוו·

]ש

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכבט השבת',

2001

אגרגט דק גרוס לתעשוות הבטוו כתחלוף לחול טבעו
רבינא דן

הפקולטה להנדסה אזרחית ,טכניון
המכון הלאומי לחקר הבנייה

תערובת בטון עשוייה מאגרגטים דקים ואגרגטים גס'ם דברוג מתאים שיקנה לתערובת הבטון הטר' בע'דות

טובה ,ימנע היפדרות ויאפשר "סגירה" מלאה של הבטון ,בטוו חייב להכיל אגרגט דק אשר מוגדר ,בטכנולוג'ה
של בטון ,כאגרגט שגודל גרגיריו קטן מ  4,75מ"מ וגדול מ  0,15מ"מ ,באשר לחלקיקים הקטנים מ

0,075

מ"מ ,המכונים אבק דק ,טין וחרס'ת ,מבגיל התקן את תכולתם כיון שעלולות להיות להם השפעות שליליות על
תכונות הבטון הקשוי,

החול הטבעי שבחופי ישראל הינו למעשה אגרגט דק יחסית ומכיל גרגירים רק עד לגודל

0,60

מ"מ ,ולכן

תעשיית הבטון משתמשת ב"חול" מחבצה כאגרגט משלים ,אולם ,בגלל רכות האבן המצויה בארץ ושיטת
הגריסה ,נוצר בתהליך הגריסה שחק אבן בכמות רבה ,יש הכרח להרחיק את שחק האבן באגרגט דק גרוס

המשמש לבטונים וזה נעשה על ידי שטיפה בתהליך שמביא גם להרחקת הגרגירים הדקים שהיו רצויים
מבחינת הרכב הבטון,

כ'ום ,עם עליית מחיר החול הטבעי והמחסור בו ,יכולות המחבצות לקבל תמורה בגוהה יותר בעור החול הגרוס
וזה מניע אותן להשקיע ולשנות את תהליך ייצור החול הגרוס כך שיהיה יותר דק ושיכ'ל בתוכו גם את
הגרגירים הדקים שמעל ל

0,15

מ"מ ,מאיד,ן החלפת החול הטבעי בחול גרוס גורמת להפחתה בבעידות

הבטון הטר' בגלל צורת הגרגיר השונה,
מרכיב העשוי לשפר את בעידות תערובת הבטון העשוי עם אגרגט גרוס כתחליף לחול טבעי הוא אפר פחם
מרחף ,אפר פחם מקורו בשאריות של קרקע וסלע שנסחפו לתוך משקעי החומר האורגני ממנו נוצר הפחם ויש
להן צורה דכורית ומבנה זכוכיתי ,הוספת אפר הפחם לבטון משפרת את בעידותו ולכידותו של הבטון הטרי,
תוך התייחסות לחלופות האפשריות השונות

בהרצאה יוצגו דרישות התקן לאגרגטים ממקורות טבעיים '''ת) (3
לחולות טבעיים ,דרישות התקן לאפר פחם מרחף לבטון ,ת"י ,1209
באגרגטים גרוסים כתחליף חלק' או מלא לאגרגט דק טבעי,

tt<JJ.

והאספקטים הטכנולוגיים של שימוש

הכנס השנתי.
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ההרנבים הנימוום של מלחים מסיסים באזור הבלתי רווי ומי התהום

באקויפר החוף :השוואה ביו השקיה במי קולחוו לעומת מים שפירים
קס עמית ,1,2בגריאלי אית' ,1יחיאלי יו  Oף o ,1טרינ oקי אברהם  ,2ונגוש

 . 1המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל  ,30ירושלים .95501
 .2המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית ,בגעת רם,
 .3המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה ,אוניברסיטת בן גוריון,

אבנר3

ירושלים .91904
באר שבע .84105

השפעת ההשקיה במי קולחיו על איכות מי התהום איננה ברורה דיה .מטרת המחקר הנוכחי לדבוק את
השפעת השקיה זו על הרבכ המלחים המסיסים בתווך הלא רווי והרבכ מי התהום העליונים של האקוויפר,
ולהשוותה לאזור המושקה במים שפירים .אזור המחקר ממוקם בשני שדות חקלאיים של קיבוץ ניצנים המהווים
שקעים חרסיתיים )מחבות( ביו רכסי הכורכר .אחד השדות מושקה במי קולחיו כ-

20

שנה והשדה השני

מושקה במי קידוחים מקומיים )מים שפירים( .החתכים הגיאולוגיים מתחת לשני השדות דומים וכוללים
חרסיות וחומר דטריטי גס יותר .דבנקו ההרכב המינרלוגי והגרנולומטריה של החת,ך הרכב המלחים המסיסים
באזור הבלתי רווי וההרכב הכימי של מי התהום סמוך למפלס )על ידי דוגם רב שכבתי
הרגיונלי באזור הבעודה הוא כ-
טבלה 1

23

(.MLS

עומק המפלס

מ.י

מציגה את ריכוזי הכלור וחלק מיחסי היונים במי התהום הרגיונליים ,במי הקולחיו ,במלחים המסיסים

שמוצו מהחתך הלא רווי ובמי התהום בקרבת פני המים .בעוד שבחלק מיחסי היונים ההבדלים ביו הדוגמאות
השונות אינם ניכרים ,הרי ביחסים אחרים ,ובמיוחד ב-

NalCl

NalCl

ו-

SOJCl

קיימת שונות משמעותית ביותר .יחס

בתווך הלא רווי מתחת לשני השדות מגיע לערכים הגבוהים במידה ניכרת מאלו במי ההשקיה ,במי

התהום העליונים ובמי התהום הרגיונליים .באופו דומה ,יחסי

SOJCl

במלחים המסיסים בגוהים מהיחסים

המצויים במי ההשקיה )קולחיו ושפירים( ,כאשר היחס מתחת לשדה המושקה במים שפירים בגוה מהיחס
מתחת לשדה המושקה בקולחיו.
חלקו העליוו ביותר של האקויפר מתחת לשדות המושקים שונה בהרבכו ממי התהום הרגיונליים ,וכו קיימים
הדבלים ביו המים מתחת לשני השדות .היחס

(2.2

NalCl

מתחת לשדה המושקה במים שפירים גבוה

ואילו בשדה המושקה בקולחיו היחס נמוך במיוח,ד כ-

שנאספו דבוגם הרב שיכבתי

 SOJClמ 0.39 -עד .0.25

) (MLS

.0.35

מאוד ) -2.0

מתוך פרופילים של המטרים העליונים ביותר

נמצא כי מתחת לשדה המושקה במים שפירים קיימת ירידה ביחס

הבדלים נמצאו גם ביחס'

.NOJ!Cl

לאור הממצאים המתוארים ניתו לקבוע כי הרכבי המלחים המסיסים בתווך הלא רווי והרכבי מי התהום
העליונים שונים מהרכב מי ההשקיה .יש להניח כי המליחות הבגוהה מתחת לשדה המושקה בקולחיו קשורה

למליחות הבגוהה יותר של מי ההשקיה ויתכו שזו גם מכתיבה את אופי שיחלוף המלחים בתווך הלא רווי .יחד
עם זאת ברור גם כי תהליכים של ספיחה או שיחלוף מלחים בקרקע איבם הגורמים היחידים המכתיבים את
הרבכ מי התהום העליונים .תוספת של מלחים נוספים שמקורם דבישוו והדברה עשויה להסביר חלק
מהממצאים המתוארים.

CalMg

NOJ!Cl

SOJCl

NalCI

Cl

0.9-1.0

0.14-0.20

0.14-0.15

0.9-0.8

155-196

0.6-1.0
1.1-1.21

0.1-0.5
0.17-0.28

0.5-1.5
0.25-0.39 j

1-5.5
1.95-2.15 j

226-242

0.9-1.0
1-5
. 9-1.1ס

* 0.001-0.002
upper part 0.02-0.3
lower part 0.16-0.3
0.15-0.18

0.07-0.11
0.1-1.0
0.06-0.10

1.2
upperpart 1-5.5
lower part 0.5-1
0.35

514-615

1.2-1.8

0.08-0.19

0.15-0.19

0.7-0.9

182-302

232-281

Nitzanim Kibbutz
1 & 2 wells
Soluble salts
Upper
groundwater
Wastewater
Soluble salts
Upper
2roundwater
Regional
groundwater

סבלה מס: 1 .ריכוז כלורידיס )מג(/ל ויחסי יוניס )אקויולנסיס/אקוולנסיס(

increase with depth

ז

; decrease with depth

j~1ן

~

;*NH4/Cl - 0.33

הגנס השנת',
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מפלסו ום המלח בהולוקן המאוחר על פו משקעו חוף מתוארכום
קן-תור ,ר 1,2 , .אגזל 1., 1 ,שטיין., ,מ  1עגגון,

א1 .

 . 1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית,91904 ,
 ,2המכון הגיאולוגי ,רח' מלכ' ישראל  ,95501 ,30ירושלים

ירושלים

ים המלח היינו אגם סגור המנקז שטח נרחב במיוח.ד על כן שיחזור עקומת מפלסיו בבער מספק מידע על
ש'נויי האקלים האזוריים ,מפלסי ים המלח בהולוקן תוארו בבעודות קודמות בעזרת גלעיני קידוחים מהאגן,
מציינים גאומורפיים על דיאפ'ר הר סדום המתרומם ,ומידע ה'סטורי וארכאולוגי ,במידע זה ייתכנו אי דיוקים
הנובע'ם מפענוח שגוי או בעיות תיארוך,

אנו

מציגים

תנודות מפלס בחולוציה בגוהה

יחסית של ים המלח

מאלפי

השנ'ם

האחרונות,

תנודות

המשוחזרות על פי עדויות סדימנטולוגיות של משקעי חוף קבור'ם וחשופים המופעים לאורך ים המלח המודרני,

בנוסף השתמשנו במידע סדימנטולוגי ישיר לשינויי מפלס מבעודות קודמות בהן נעשתה הבעודה בשיטה
רבים ,שיחזור העקומה מבציע שמפלס 'ם

דומה ,עקומת המפלס שניבנתה מבוססת על תיארוכ' פחמו 14
המלח לפחות באלפיים השנים האחרונות התדנדנ בסביבות גובה

400

מ' מתחת לפני ה'ם,

תועדו שתי

תקופות של מפלס יחס'ת בגוה ,המפלס הבגוה העתיק יותר מובגל לתקופה שבין ) 2230פלוס/מינוס  (30ו-
) 1760פלוס/מינוס  (40לפני ההווה ,המשקע'ם האגמיים של תקופה זו תוארו בטרסת צאלים לאורך חוף ים
המלח בגובה  407מ' מתחת לפני הים ,משקעים מתקופה זו במנ'פת נחל דוד משתנים ממשקע אגמי למשקע
חופי בגובה

פחמן 14

397-396

מ' מתחת לפני הים ,המפלס הבגוה הצעיר יותר תוארך ל-

לפני ההווה והוא מתאים לעליית המפלס לגובה

-390

93

)פלוס/מינוס

(36

שנות

מ' מתחת לפני הים שנירשמה בסוף המאה ה-

 ,19מפלסים נמוכ'ם מופיעים בדתירות בגוהה יותר בחתך ומזוהים כשינוי סב'בת ההשקעה האגמית לסב'בה
חופית ונחלית ,קרומי ארגוניט ששוקעים לאורך רצועת החוף הצרה ,מבציעים על גובה מדוייק של המפלסים
הקדומים ,רב המפלסים הנמוכ'ם בחתך מופיעים בגובה  410-400מ' מתחת לפנ' הים,
עקומת המפלס בבעודה זו תואמת לבעודות הקודמות של כדן )  ( 1997שתארה משקעי חוף בנחל דרגה ,ושל
בן דוד-נובק )  ( 1999שדבעה על הקשר בין קווי חוף ומשקעי  debris flowלאורך אגן ים המלח ,המפלס הבגוה
ב'ותר בהולוקן העליון הגיע לגובה  -370מ' מתחת לפני ה'ם ,השאיר רכס חוף על פנ' המניפה של נחל דרגה,
ותוארך לגיל  4000-3000שנות פחמן  14לפני ההווה ,מפלס ים המלח לעולם לא הגיע שוב למפלס זה,
המפלס הבגוה הצעיר ביותר הגיע לגובה  -390מ' מתחת לפני ה'ם לפני כמאה שנה והוא כנראה אנומליה
ההידרוקלימטולוגית הח'ובית ב'ותר אבלפי השנים האחרונות על פ' העדו'ות שביד'נו,

ld

החברה הגיאולוגית הישארל'ת

הכנט השנת',

זוהוו רעודת האדמה של ורוחו משנת 1927

2001

בסדומנטום מחוף ום המלח

קן-תור ,ר 1,2, .שטוון., ,מ 1געגון., ,א 1אגזל 1., 1 ,מרקו., ,ש  3גגגדגק,

ג4 .

ירושלים

 , 1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניבר Oיטה הבערית,91904 ,
 .2המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל  ,95501 ,30ירושלים
 ,3החוג לגיאופי  Oיקה ומדעים פלנטריים ,אוניבר Oיטת תל-אביב ,69978 ,רמת אביב

 egrafenberg A26, D-14473 Potsdam ,4ן GeoForschungsZentrum, Te
ההי  Oטוריה הסדימנטרית של אגן 'ם המלח בהולוקן המאוחר תוארה ממחשופ'ם בטרסת אצלים שלחוף 'ם
המלח ,בחתך זה תוארו ותוארכו יחידות סד'מנטר'ות מעוותות ונמצאה האתמה טובה בג'לים לרעידות אדמה
הידועות מהרצף ההיסטורי ,בחלקו העליון של החתך זוהתה יחידה חולית שבערה ליקוויפקציה .גיל יחידה זו

גיל הדוגמאות הוא:

ניקבע על ידי תיארוך של שלוש דוגמאות אורגניות מגג החתך בפחמן . 14
)פלוס/מי נוס ) 135 (,24פלוס/מי נוס  (,31ו) 279 -פלוס/מינוס  (20שנות פחמן 14
סטרטיגרפי( ,והטווח המכויל )בטווח אי-ודאות של  ( lcrשל כל דוגמא הוא 1950-1670 ,1670-1530 :ו1530 -
 1660שנים לספירה ,בהאתמה .היחידה החולית המעוותת הושקעה מעל לרצף למינות ארגוניט ודטריטוסששקע זבמן אספקת מים מתוקים לתוך ים המלח ומצוון עליית מפלס .תיארוך בפחמן  14של חומר אורגני
מתוך רצף זה נתן גיל של ) 93פלוס/מינוס  (36שנות פחמן  14לפני ההווה ,עם טווח הכיול  1920-1690שנים
לספירה ,אנו מציעים שיחידת למינות הארגוניט ודטריטוס תואמת את עלוות המפלס ל - 390 -מ' מתחת לפני
הים שנרשמה בסוף המאה ה ,19 -לא זוהתה שום עליית מפלס משמעותית נוספת בטווח גיל הדוגמא .לכן,

260

לפני ההווה )בסדר

אנו ממקמים את זמן השקעת היחידה הלמינרית בחלקו הצעיר של טווח הגיל המכוייל ,ומציעים שהיחידה

המעוותת מעל נוצרה ברעידת האדמה

של ,1927

רעידת האדמה של  11ביולי  1927היא רעידת האדמה החזקה ) (M=6,25

האחרונה לאורך חלקו הצפוני של

טרנספורם ים המלח ,בהבתסס על נתונים מקרו-סיסמיים ,מוקד רעידת האדמה מוקם בחופו המערבי של האגן
הצפוני של ים המלח ,על המקטע הדרומי של ההעתק יריחו .חשיבות הזיהוי וההתאמה של היחידה המעוותת
בחלקו העליון של החתך בצאלים עם רעידת האדמה של יריחו בשנת

1927

אדמה מתועדת יחסית טוב לתכונות המעוות בסדימנטים שנוצר זבמן הרעידה,

m

היא אבפשרות לייחס רעידת

הגנס השנת'

החברה הגיאולוגית הישארלית

2001

תמלחות החוף המערבו של הנונרת :מקורן והאבולוצוה שלהן ,על פו וחסו
ערבוב עם מום מתוקום,
קליין., ,ע כץ., ,א בגירצמן,

.n

המכון למדעי כדור הארץ ,האוב'ברסיטה הבערית ,ירושלים,

.91904

שישה מע"נות מלוח'ם וקידוח ארטזי ,דנגמו בגוש פוליה ובגוש טבחה בחוף המערבי של הכינרת .מקורות אלה

נדגמו בין אפריל  1997למאי  .1998במהלך המחקר נדגמו כ 250 -דוגמאות ,נערכה אנליזה כימית מלאה )
 (Na, K, Mg, Ca, Sr, S04, Li, Ba, B, CI, N0 3 , Br, HC03ונבדקו השינו"ם בר'כוזי וב'חסי ה'ונים עם הזמן.
ההרבכ הכימי של המקורות המלוחים נקבע על ידי מיהול של תמלחת עמוקה המגיעה לפני השטח ומרכיב
מתוק מקומי .התמלחת מספקת את מרבית המלחים ,בעוד שהמים מסופקים בעיקר על ידי האקויפרים
המתוקים.

דרגת האיוד של התמלחת המקורית נקבעה על ידי השוואת היחס

Na/CI

במקורות המלוחים ליחס שנקבע

אנליטית באיוד במדבעה של מי ים .דרגות האיוד שחושבו הן  ~X16ו  ~X23בעור פוליה וטבחה בהתאמה.
ההדבלים דברגת האיוד מיוחסים לכיסי תמלחת בנדלים במליחותם.
האנליזה הכימית של מקורות המים שימשה בכסיס לחישוב מאזן מסה ,אשר בו ריכוזי ה-

 Mg, Ca, Srו S04

בתמלחת המקורית הושוו להרבכ התמלחת המחושב בכל קבוצה .השינו"ם שחלו בהרבכ התמלחת המקורית

עד להגעתה למבצה הנוכחי מוסברים על ידי דולומיטיזציה של

CaC03

שהוחלפה חושבה מתוך הגירעון בריכוז ה-

Mg

.CaC03

מסת הדולומיט שנוצרה ומסת ה-

הצפוי והעלייה בריכוז ה

Ca

המומס ,לכל יחידת נפח

של התמלחת המקורית.
מחישובים אלה עולה כי :א .מסת ה-

100

ו

150

CaC03

שהוחלפה על ידי ליטר של התמלחת המקורית היתה בקירוב

גרם בפוליה ובטבחה בהתאמה .ב .התמלחות החליפו חומר המורכב מ

50% - 30%

ארגוניט

והשאר קלציט .מכאן נובע כי חלק גדול מהאינטראקציה בין מים למוצק התרחשה באגן האבפוריטי המקורי.
השינוי בריכוז

הS04 -

מיוחס להשקעת בגס ו!או חיזור בקטריאלי.

נראה כי מקור התמלחת בימת סדום .עדיות רבות דלולומיטיזציה מאוחרת על ידי תמלחת סדום נמצאו במדבר
יהודה .מי אגם הלשון אינם מאתימים לשמש מקור לתמלחות הכינרת .תצורת הלשון מכילה שפע ארגוניט
הרגיש דלולומיטיזציה ,אך לא נמצאו כל עדויות לכך.
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הכבס השבת'

2001

הסטורוה דואגנטות והתפתחות תמוסות בתצורת חצבה בבקע ום המלח,
דרום ושראל
ק ל בו., ,ר  1דוב ל דסוו., 2 ,ס ל ובגסטף., ,ג.פ  2א ול וו., ,א 1

המכו ,הגיאולוגי ,מלכי

ישראל ,30

ירושלים

.1
 .2האוניברסיטה של מערב אונטריו ,לונדו" אונטריו ,קדנה N6A 5B7

95501

תצורת חבצה מגיל מיוקן חשופה בנבג ,בערבה ,במזרח סיני ובידרן ה'א משתנה בעוביה ממספר עשרות
מ' אבזור בקע ים המלח .התצורה מורבכת מיחידות יבשתיות קלסטיות

מטר'ם עד למעלה מ2,000 -
)קונגלומרטים ,אבני-חול וסילטים( ויחידות קרבונטיות אגמיות )גירים וחואר'ם( .אנחנו חקרנו את ההרכב
המינרלוגי ,פטרוגרפי והרכב איזוטופ'ם יציבים של דוגמאות סלע שנדגמו מארבעה קידוחי נפט אשר חדרו את

תצורת חבצה )סדום עמוק  ,-1עמיעז  ,-1עמיעז  -1מזרח ,וערבה (, 1 -בטווח עומקים של  280עד 6390

מ.י

הסדרה הפאראגנטית של הצמנטים הדיאגנטיים נשלטת על ידי מינרל' קרבונט )קלציט ודולומיט( ,אשר

מופ'עים ראשונים בחללי הסלע .צמנט קלציטי הוא המינרל השולט בדוגמאות סלע אשר נאספו ממחשופים,
בעוד שבתת-הקרקע ,המינרל הנפוץ ביותר הוא דולומיט .בעקבותיהם שקעו קוורץ ,קאוליניט ,אלקלי-פדלספר,

איליט ,איליט/סמקטיט ,פיריט ומגמיט .אנהידריט והליט הן הפאזות האוטיגניות האחרונות אשר שקעו בסלעי
התצורה.

לקלציטים ודולומיטים של סלעי התצורה יש טווח ערכי e

 [) 13דומה -6 ,עד  -2פרמ'ל )  (,VPDBהמשקף תרומה

חומר אורגני יבשתי למאגר הפחמן ממנו שקעו המ'נרלים .ההרכב הא'זוטופי של חמצן של הצמנטים

הקרבונטיים משתרע על טווח ערכים רחב יותר .טווח ערכי  [) 180של צמנט קלציטי נע בין  21+עד  +25פרמיל
)  (. VSMOWערכי  [) 180בגוהים יותר נמדדו לדולומיט דיאגנטי מקידוחי ערבה  ,1עמיעז  1ועמיעז  1מזרח )+
 25עד  29+פרמיל( ,בעוד שערכי  [) 180נמוכים יותר המשתרעים על טווח רחב יותר ,מאפיינים את הדולומיט
מקידוח סדום עמוק

 18+) -1עד 26+

פרמיל(.

בהסתמך על ההרבכ האיזוטופי של החמצן ועל ההרכב הכימ' של הדולומיט )בחל ,מגמיום ,סטרונציום ומנגן(,
מוצעת היסטוריה התפתחות מורבכת של התמיסות .לפחות שתי תמיסות שונות זו מזו בהרכבן הכימ'

והאיזוטופי היו מעורבות( :א) מים ממקור מטאורי ,דלי ( 180ב) תמיסות בעלות מליחות בגוהה עשירות מגנזיום
ועשירות  . 180נראה כי מקור התמיסות היה באגם שקדם לים המלח וחדירת התמלחות לתת-הקרקע חלה
קרוב לודא' בשלב מאוחר בהיסטור'ה הד'אגנטית .במספר אתרים התמיסות התפתחו לתמיסות עשירות
בנתרן ,סידן וסולפאט ,עודבה אשר הובילה להשקעת אנהידריט והליט .הבנת אופי התמיסות האחראיות
דלולומיטיזציה ,התפתחותן והסטורית הדנידה שלהן בתת-הקרקע שיפרה בצורה ניכרת את הבנתנו לבגי

הערכת פוטנציאל סלעי תצורת חבצה כמאגר נפט אפשרי.
ההרכב האיזוטופי של החמצן בקלציט מראה כי צמנט הקלציט בתצורת חבצה התבגש בנוכחות מים אשר היו

הן במחשופים והן בתת-הקרקע .הרכב המים המטאורים כיום דברום ישראל

מדודללים בצורה ניכרת ב 180 -
הוא כ  -4 -עד  -6פרמיל .טווח ערכ'ם זה בגוה בהרבה בהשוואה למקור דל 0

18

ממנו שקע צמנט הקלציט

בסלעי התצורה .ההסבר המוצע הוא שמקור המ'ם המטאורים בתקופת השקעת תצורת חצבה היה באזורים

בגוהים דברום ,ו/או בגשמי ק'ץ מונסונים דלי

180

אשר תרמו בצורה משמעותית לכמות המ'ם אשר הגיעה

לסלע' תצורת חבצה.

כ[D
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זוהוו רעודות אדמה בעזרת תוארוך משקעו מערות -דוגמא למחקר :מערת
שורק

קייגן אליסה ,1,2געגון אמו  ,1yכ.ר-מטיוס מרים , 2איילון אכ.גר ,קאופמן אהרון ,3סגל
.1
.2
.3

אירגה 2

המכון למדעי כדור הארץ ,האוניבר  Oיטה הבערית ,ירושליס
המכון הגיאולוגי ,ירושליס
המחלקה למדעי ה  Oביבה וחקר האנרגיה ,מכון ויצמן ,רחוכ.ות

דואר אלקטרוני :ן  isak@pob.huji.ac.iן e
במערת שורק נערכו מחקר'ם רב'ם המע'ד'ם על ג'דול רצ'ף של משקע' מערות )ספל'אותמים( במהלן
 350,000השנים האחרונות .מערת שורק מהווה אתר מצו'ן למחקר פל'אוס"סמ' .נמצאת בה כמות נ'כרת של
התמוטטו'ות משקע' מערות מכל הסוג'ם ,גדל'ם ,וג'ל'ם בנוסף למשקע'ם וקירות סדוקים ומעוות'ם .טפטוף
והשקעה מאוחריס על בג' הספל'אותמ'ם הנפול'ם מבג'ל'ם את ג'לי א'רוע' הנפ'לה .תופעות קרסטיות

שהושפעו מפע'לות טקטונ'ת 'כולות לעזור בהערכה של א'רוע'ם פל'אוס"סמ"ם בנוגע )-ל  (1ת'ארור 'חסי
ואבסולוט' ,ולכן גם זמנ' חזרה של רע'דות אדמה (2) ,מ'קום האפ'צנטר-) ,ו  (3עוצמה )  (. intensityזוהי הפעם
הראשונה שמחקר מסוג זה נעשה בארץ.

קלצ'ט מספל'אותמ'ם מתוארן בש'טת ה 23°Th/234U -המובגלת ל 300ky -עד  .500 kyטווח הת'ארור הגדול
מאפשר למתוח את אורן הר'שום הס"סמ' ו'כול לשפר הערכות של זמנ' חזרה על 'ד' הכללה של א'רועים
גדול'ם מאוד .את הא'רוע'ם הצע'ר'ם מ-

70 ky

נ'תן לבחון כנגד א'רוע'ם המתועדים בסד'מנטיס מטרנספורם

ים המלח ומקטלוגים ה'סטור"ם .אזור המחקר ממוקם

כ 60-

ק"מ מערב'ת להעתק 'ם המלח ומספק מידע לבגי

היקף המק מרע'דות אדמה הקשורות לקר'עה לאורן הטרנספורם ורע'דות קטנות 'ותר ממקורות קרוב'ם 'ותר
בתוך הלוח.

מיפינו את מערת שורק ומדדנו ( 1) :מגמה ואורך הסדק'ם במערה; )  (2מ'קוס ומגמת התמוטטו'ות
ספל'אותמ'ס ותקרות; )  (3מקור אפשר' של הנפ'לות; )-ו  (4משקע'ס מעוות'ם .נמצאה מגמה )אור"נטציה(
מעודפת בכ'וון

 EWוNW-SE-

של הסדק'ם ,ואור"נטצ'ה

EW

דומ'ננט'ת של ההתמוטטו'ות .הפדרה בין

התמוטטות ס"סמ'ת ,אנתרופוגנ'ת ,או כזו הנובעת מלחץ סטט' בוצעה על סמך קר'טר'ונ'ם המקובלים
בספרות ,הן של זקיפ'ם נפולים והן של התמוטטו'ות תקרה .המנגנון ה'ח'ד שמאפשר נפ'לה של זק'ף הוא
תאוצות קרקע ברע'דת אדמה .א'-התאמות זוהו ב'ן הזק'פ'ם הנפול'ם לב'ן משקעים שגדלו על'הם לאחר
נפ'לתם .למינות מעל ומתחת לא'-התאמות הופרדו ,ותוארכו בש'טת

a

במכון הג'אולוגי' ,רושל'ם.

גיל'ם ראשונ"ס מבצ'ע'ם על ק'ומם של לפחות שנ' א'רוע'ם פרה-ה'סטור"ם שונים של התמוטטות זק'פ'ם.

גילים נוספ'ם 'וצגו במטרה לאפשר קורלאצ'ה עם א'רוע'ם ה'סטור"ם ופרה-ה'סטור"ם מתועד'ם.
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הגנט השנת',

השפעת הקרום

המוקרובווטו

CHIHUAHUA

)ארה"ב(:

על נגר בשלושה חומרו
השלכות

אקלומוות,

2001

אב בנגב ובמדבר

פאלואו-אקלומוות

וגואומורפולוגוות
גיורא  '.קדרון וקרטיס

מונגר1

, 1התחנה לחקר ה  Oחף ,מדרשת רופיו והמחלקה לגיאוגרפיה ,אוניבר Oיטת תל-אביב,

ture, New Mexico State University, USA .2ו  d Horticuח omy aח Dept, of Agro
לחלוקה מרחבית של מים חשיבות רבה וזאת בעיקר במדבריות שם המ'ם מהווים גורם מבגיל ,תוספת נגר
תבתטא בתפרוסת ווריאב'ל'ת של צומח .עדויות לנגר בבער תבתטאנה בחתך הסד'מנטרי ,כ.ך ש'כוב אופקי
בשדות חול יתפרש במקרים רבים כהשקעה ע"י נגר בתנאי אקלים רטוב .ללימוד התהליכים והגורמים
להיווצרות נגר חשיבות רבה הן להבנת האקוסיסטמות הנוכחיות והן להבנתן בבער.
נגר נמדד בחלקות עם ובלי קרום מיקרוביוטי על בגי חול ק  IIרצי בנבג ובמדבר ) CHIHUAHUAארה"ב( ,ועל
בג' חול גיבסי ולס )ארה"ב( .היווצרות הנגר הייתה תלויה בעוצמה ,בסוג הקרום ,בביומסת הקרום ובחומר
האב .עוצמות בגוהות הבתטאו בנגר רב .אך בעוד שקרום עודד נגר על בגי חולות קוורציים והפחית נגר מלס,
נגר לא נוצר כלל בחולות גיבסיים .הנגר נמצא גם קשור לביומסה ולסוג הקרום .בעוד שעליה בביומסת
הקרומים הכחוליתיים בנבג )ניצנה( הגדילה את הנגר ,קרום טחבי שהינו מזופילי יותר הפחית את כמות הנגר
למרות הביומסה הבגוהה שלו -הבגוהה ביותר מבין הקרומים שם.
מהמחקר עולה שלקרום השפעה  IIריאבילית על הנגר בהתאם לתכונותיו ולתכונות חומר האב ,עובדה

המסבירה המסקנות הסותרות לכאורה בסיפרות על תפקיד הקרום ביצירת נגר .השפעת הקרום על הנגר
תלויה גם בעוצמה וזו תלויה בעונה )ארה"ב( .מאחר וגשמי הקיץ דברום מערב ארה"ב מתאפיינים בעוצמות

בגוהות הרבה יותר מגשמי החורף ,חלוקה ווריאבילית של מים במרחב על בגי חול ולס ק  IIרציים בגין נגר תהיה
מובגלת בעיקרה לקיץ .מאיד.ך אין עדויות לכך שנגר מה  IIה מרכיב בעיצוב דיונות חול גיבסיות .מהמחקר עולה
גם שעליה בביומסת הקרום על בגי חול קוורצי אין פירושה בהכרח עליה בנגר .ד"קא הקרום הטחבי שהינו
המזופילי ביותר הוריד את כמויות הגנר בניצנה .וכ.ך סדימנטים עתיקים המשובכים ע"י מים באזורי דיונות
ואבני חול אינם מהווים בהכרח אידניקציה לתקופות רטובות יותר.

]זli
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מיפוי וזיהוי אזורי שבירה וחללים קר Oטיים בשילוב של מכ"ם חודר קרקע
ומכ"ם אנטנות-בור
קופמן ,ל , 1 .הר,

ג2 .

 . 1המבעדה למערכות שדה ,מוסד הטכניון למחקר ופיתוח ,קרית הטכניון ,חיפה 32000
 .2המחלקה לקרקע ומים ,האוניברסיטה הבערית בירושלים ,ת.ד 12 .רחובות 76100
חלק גדול מהבנ'ה בישראל מבתצע באזורים הרריים בהם קיימים שברים גאולוגיים ,כולל שברים פעילים,
ומתפתחות תופעות קרסטיות העלולות לסכן את יציבות המבנים .בנייה על בגי מערות תת קרקעיות מהווה
סיכוו רב כיווו שהלחצים המתפתחים על תקרת המערות בעת רעידת אדמה עלולים למוטט אותו .עקב
החולוציה הבגוהה ביחס לשיטות גאופיסיות אחרות ,שיטת מכ"ם חודר קרקע אומתה כיעילה ביותר זליהוי

חללים ,מערות ושברים.
בסקר שנעשה באלוו הגליל ובתמרת )אזור אלונים-שפרעם( התקבלו הדמיות אפיניות של קווי שבר .שברים
גאולוגיים הנצפים על פני השטח זוהו על ידי מכ"ם חודר קרקע גם במקומות שא'נם נראים על פני השטח.
התמונה המתקבלת היא של שבירת קרניים

) (Difraction

לאורך קו השבר והיא מובחנת בעוצמה רבה מזו של

סדקים בסלע.

איתור מערות וחללים תת קרקעיים נעשה על פי תמונת התהודה של הגלים האלקטרומגנטיים )תופעת

(Reverberation

המבתטאת בהבגרת האמפליטודה והפחתת דת'רות האותות .תמונה זו מתקבלת בנתונ'

סריקת הגאו-דראר כשהאנטנה הנגררת עוברת מעל החללים .ניתו להשתמש באנטנות בעלות דתר מרמי

שונה ,כך אפשר זלהות בבירור חללים שקוטרם הוא בסדר הגודל של אורך הגל .חללים רבים זוהו בסקרים
שנערכו באזורים רבים בארץ והם אכו נמצאו בתת הקרקע לאחר חפירה או קידוח.

עדשות חרסית בסלע עשויות לגרום לעיתים לתופעה של החזרים חוזרים )  (Multireflectionהדומה בהדמיה
לתופעת התהודה .שילוב של סקר מכ"ם חודר קרקע עם מערכת מכ"ם אנטנות-בור ) Borehole Antennas
 (System - BASמאפשר להבחיו בצורה חד משמעית ביו חללים לעדשות חרסית .בשיטת  BASמשודרים
ומתקבלים אותות העוברים ב'ו זוג אנטנות במהלך הודרתם בקידוחים .על סמך ש'נויים בפרמטרים של
האותות ניתו לקבל מידע מדויק על ממדי מערות ומיקומו .נערכו דביקות מעשיות באזור רפיח שהוכיחו את
היכולת לאתר חללים בקוטר

של 0.5

מ' ומעלה ב'ו

העומקים 1-10

'.מ

אנו מניחים שמידע תת קרקעי מרחבי רציף שיתקבל מסקרים מפורטים ,בשילוב של שתי טכניקות המכ"ם,

יעזור לחיזוק מבנים קיימים ,לנקיטת אמצעים מתא'מים לחיזוק המשטח המתוכנו לבניה הכולל מערות
ולמניעת בניה חדשה סמוך לשברים באזורים פעילים.
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בדוקות של הבטוו ההודךאולו מקוסךוה העתוקה על-ודו שוטות פטךוגךפוות
והנדס ו ות

צצקין., ,א  1רורלי,ן .,ו
,1
.2
.3
.4

2

סורוקה., ,י

רבן., ,א

2

3

ברנר ,א .

המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן  ,אוניברסיטת חיפה ,
הנדסה אזרחית ,טכניון,

32000

הנדסה חומרית  ,טכניון ,

31905

חיפה ,

ח'פה

ציוויליזציות ימיות  ,אוניברסיטת חיפה ,

32000

4

31905

חיפה

חיפה

בק'סר'ה העת'קה נמצא'  Dשר'ד' המזחי  Oשל נמל של הורדוס )נבנו בין
בעומק מ'  Oשל

9-6

15 -20

לפנה"ס( הטבועי O

כיו o

מטר .מרכ'ב מרכז' בבנ"ת מתקנ' נמל אלה ה'ה בטון 'מ' ) שנוצק בתבנ ' ות עץ {-פ'תוח

א'טלק' של תלכ'ד שכונה על ש  Dמקור ו "פ ו צ ולנה " )ע"ש מפרץ פוט'אול'( .ש'טת הכנת הבטון ה'מ' מפורטת
בח'בורו של הארכ'טקט הרומ' ו'טרוב'וס  ,בן תקופתו של הורדוס  ,המתאר ערבוב של ס'ד ע  Oאפר וולקנ'  ,טוף

ורכ'ב'  Oוולקנ"  Oאחר'  Oשנלקטו במ'שור החוף שממערב לפוט'אול' )צפונ'ת-מערב'ת לנאפול'  ,בא'טל'ה(,
החומר המעורב שוקע במי ה'  ,Oאשר גרמו להתקש ותו ול'כודו ,מחקרנו עוסק בש'ט ות פטר ו גרפ'ות והנדס'ות

בכד' לזהות הר כב ו  ,חוזקו  ,וס'מנ' הבל'ה של הבטון שממנו בנו שובר'

הגל ' o

בק'סריה .

בטון הפוצ ולנה מק ' סר'ה העת ' קה מהווה תער ובת פחות אח'דה מאשר הבטון הה'דראול' המודרנ'  ,הבטון

הרומ ' מכ'ל

תלכ'ד ' o

גס'  Dשל אב ן ג ' ר  ,כורכר ,חומר וולקנ' ומעט מאד שבר' חרס'  ,Oהתלכ'ד'  Oנמצא'  Oבתוך

המטר'קס הדק-גרגר שבו גב'ש'  Oשל קלצ'ת משנה מפוזר'  Oבאקרא'ות  .זה מלמד על תהל'ך הקל צ'פ' קצ'ה

החלק ' ת .טוף וולקנ' מורכב מחומר זגו ג' ונקבוב ' ומכ'ל גב'שי  Oשל סנ'ד'ן  ,נפל'ן  ,פלג'אוקלז  ,ב'וטוט
וקל'נופורוקסן  .בת ו ך הע'סה אפשר לראות תרכ'ז'  Oעגול'  oשל קלצ'ט דק-גרגר .ה צורות הללו מראות הן
סדק'  Oבתוכ  ,0ו הן ש'נו '  Oמשנ"  Oעל פנ'ה  ,Dשנרא'  Oכאט'פה  .ה ' סדקות וש'נו ' ההרכב בשכבה הח 'צ ונ'ת של
הצורות העגולות מע'ד'  Oג O

הלח'צה של בטון הפוזולנה

.12.1%

על הטכנולוג 'ה העת'קה ,וג Dעל הבל ' ה שהתרחשה במהלך הזמן ב' ,O
משתנה מ  13.2 -מפ"א עד 22.9 -מפ"א  .ספ'גות המ'  oנעה ב'ן 9.8%

חוזק
לב'ן

נמצא התאמה ב'ן חוזק הלח' צה ונקבוב'ות לב'ן ההרכב הפטרוגרפ  ',למשל  ,סוג '  Oהחזק'  Oב'ותר

נעשו מאבן ג' ר כתושה ופחות

מ 30%-

אפר וולקנ '.בטון הפוצולנה ע' Oותר

מ 50 %-

אפר הוא פחות חזק

והרבה 'ותר נקב וב'.

בנוסף  ,גב 'ש'  Oמעוות'  Oשל קלצ'ת ,

10-5

מ'קר ו ן גודל ,ע Oס'מנ' התפצלות מפוזר'  Oבתוך הע ' סה' .ש לצ"ן

שגב'ש'  Oשל הקלצ'ת המשנה נמ צא'  Oאך ורק במקומות בודד'  ,Oהעובדה המאששת את המסכנות של בד'קה
פטרוגרפ'ת על כך שקרבונט'זצ'ה משנ ' ת ה"תה רק חלק'ת ,

התבוננות

במ'קרוסקופ

סורק

אלקטרונ'

א'פשרה לזהות גב'ש'  Oבצורות הן לוח' ו ת
והן אובל'ות ג Oבתוך המטר 'קס  ,וג Oעל
פנ'

התלכ'ד' .O

התרחשה

כנראה  ,התלכודת הבט ון

הוודת

לה'ווצרות

משנ"  Oבעל' עוב ' של

מ'קרונ' o

מ'נרל' o
ספור' O
א 'ור

ומורכב'  Oמ,Si , Mg, AI, Ca, K, Na -
 1מראה התפלגות של  .Mgאנחנו מנ'ח' D

שמ'נרל' o

משנ" O

הO

התוצ אה

של

ר'אקצ'ה פוצולנ ' ת .
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שינויים סקולריים בשדה הגואומגנטו ובתפוצת וסודות קוסמוגנום :עדווות

מתצורת הליסאן.
פריע,ד .,מ  1שטיי ., Iמ O 1 ,טרינ  Oקי,א 1 ,.מרקו ,ש 2 .רון , 3. n .ביר4•• ,
המחלקה לגיאולוגיה ,המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית ,בגעת-רם ,ירושלים.

.1
.2
 .3המכון הגיאופיסי ,לוד.

המחלקה לגיאופיסיקה ומדעים פלנטרים ,אוניברסיטת תל-אביב.

.Environmental physics EWAG, Switzerland .4
הבעודה הנוכחית עוסקת בה'סטוריה הפליאומגנטית ובנפיצות היסודות הקוסמוגנים  14Cו  10Beבתצורת ליסאו.
התצורה שקעה מאגם הליסאו ביו  70kyr -ל ,15kyr
ודטריטוס ומשכבות בגס .ארגוניט הליסאו ניתו לתיארוך בשיטת  ,U-Thובשיטת  14Cעד ל  -. 40yrהדטריטוס
והיא מורכבת בעיקרה מחילופיו של למינות ארגוניט

מכיל מינרלים מקבוצת הטיטנומגנטיט שמאפשרים את רישום התנהגות השדה הפליאומגנטי.

ובמישור מדצה

המחקר מבתצע בשני חתכים סטרטיגרפים :בנחל פרצים ,מערבית להר סדום )חתךן(PZ .
)חתך  (. M.l.bאבתר  PZ.lבנחל פרצים זוהתה סטווה בכווני השדה הגיאומגנטי בסביבות - 40kyr
להשוות עם אירוע  Laschamp Excursionבשדה הגיאומגנטי )  1998ו (.Marco et a,.במסגרת המחקר הנוכחי
נמצאה סטווה נוספת בסביבות  -, 28kyrשוותכו והיא קשורה לאירוע הגיאומגנטי Mono Lake Excursion
שנמצא עד כה בעיקר במערב יבשת אמריקה )ביו (. 20-30kyr
אותה ניתו

נתוני  14Cמאתר  PZ.lמראים סטווה בריכוזי  14Cאטמוספרי בסביבות אירוע ה ) Laschamp Excursion
 2000ו (.Schramm et a,.במחקר הנוכחי מבתצעת מדידה בחולוציה בגוהה של  14Cלאורך החתך אבזור
האנומליות הפליא ומגנטיות .כמו כו נמדדו ריכוזי  10Beבמספר דוגמאות של תערובת ארגוניט -דטריטוס ושל
ארגוניט נקי .נמצא כי ריכוזי  10Beדבוגמאות התערובת בגוהים בסדר גודל מאשר הארגוניט הנקי ) atoms/gr
 1.2-1.8* 108לעומת  1.4-2.5* 107בהאתמה( דבר המעיד כי  10Beקשור לחלקיקים הדטריטים וכנראה מובל
בשיטפונות לאגם.
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אונוו אוטומטו של רעודות אדמה ברשת הסוסמות של ושראל
פינסקי., 1 ,

שפירא ,א,

אגף סיסמולוגיה ,המכון הגיא  Iפיסי לישראלי לוד

פותחה שיטה לאיכון אוטומטי של רעידות אדמה ,השיטה פותחה במטרה לצמצם את זמן התגובה של האגף
לסיסמולוגיה במקרה של רעידת אדמה חזקה ,השיטה פותחה ובנחנה לרעידות אדמה במגניטודה בגוהה מ

4,0

שהתרחשה בתחום

250

ק"מ מתחנות של הרשת ה Oיסמית של ישראל ,השיטה מבוססת על השלבים

הבאים' O :נון האותות ה  O'Oמ"םי גילוי אירוע וזיהוי זמני ההגעה של
תהליך  Oינון האותות ה  O'Oמ"ם מאפשר יישום אמיןורגיש של

גלי  Pו S

ואיכון,

שיטת STNLTA

לגילוי ארועים  o'oמ"ם ,לאחר

הגילוי של האירוע ,מופעלת שיטת  Maximum Likelihoodעל מנת לקבוע את זמני ההגעה של גלי  Pוגלי ,S
זיהוי של גלי  Pמ  oתמך על העודבה שברוב רובם של המקרים הגל הראשון שמתגלה הוא גל  Pgאו גל ,Pn
זיהוי גל  Sמ oתמך על העודבה שגלי  SlRgהם בעלי העוצמה הבגוהה ביותר בסיגנל הסיסמי,
האיכון מבתצע על ידי חיפוש על פגי רשת קואודריאנטות ,כאשר בכל נקודה בשרת מחושבת פונקצית מטרה
ומוקד הא'רוע נקבע לה'ות בנקודה שבה לפונקצ'ת המטרה 'ש ערך מרבי ,פונקצית המטרה היא  Oכום

של

ערכ'ם )מ  oפר'ם ב'ן  0ל  ( 1המבטא'ם את מ'דת ההתאמה שב'ן זמן ההגעה המחושב )על פ' מודל מה'רו'ות(
לב'ן זמן ההגעה שנקבע על 'ד' האלגור'תם בעור כל תחנת מד'דה ,ש'פור נוסף מושג כאשר משקלל'ם את
מ'דת ההאתמה לפ' ה'חס אות לרעש בזמן שבו זוהה זמן ההגעה של הגל ה ', O'Oמ
הש'טה הופעלה על

40

רע'דות אדמה שענו לקר'טר'ונ'ם האב'ם:

, 1אוכנו על 'ד' הרשת ה  O'Oמ'ת של 'שראל,
 ,2התרחשו בתחום  250ק"מ מתחנות הרשת,

,3

במגנ'טודה

4,0

או בגוהה ממנה,

במדגם זה תוצאות הא'כון האוטומט' הן בתחום

של 10

ק"מ )בממוצע( מהמ'קום שנקבע על 'ד' אנל'זה 'דנ'ת

של ר'שומ' הרשת ה  O'Oמ'ת ,ד'וק זה ד' משב'ע רצון במ'וחד כאשר מב'א'ם בחשבון שבמדגם שדבנק כ

30

א'רוע'ם התרחשו מחוץ לרשת ה ' Oסמ'ת,

הש'טה ,שעשו'ה לתת ב'דנו מ'דע מה'ר לבג' האזור שבו התרחשה רע'דת אדמה חזקה ,הושמה על מחשב'
א'  oוף הנתונ'ם של האגף ל  o'oמולוג'ה לצורך המשך דב'קה וא'מות הממאצ'ם,

~
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מערגת הנפט המ  IOז Iאות בשטח הומו של ושראל
פולקמן ,ו.
ישראמקו אונק" פתח תקווה

הנפט שזרם במבחני ההפקה בקידוחים הימיים של ישראמקו ושותפיה ,יf-ב

 2וים-יפ1-f

מוכיח שבשטח הימי

של ישראל קיימת "מערכת נפט" מלאה ופעילה על כל רכיביה וב  mמון הנוכן ,סלעי המקור ,המאגר והאיטום
הם מגילים מסוזואיים ,מכניזם הלכידה הוא סטרוקטורלי ואילו הנפט נוצר ,נדד ונלכד מאז הטרציאר המאוחר
ועד ימינו,

על פי הדביקות הגיאוכימיות של דוגמאות הנפט מהקידוחים נראה שסלע המקור שקע בסביבה ימית מחזרת
והגיע דלרגת מטורציה בגוהה עד בגוהה מאד ,סלע מקור המתאים למאפייני הנפט לא זוהה דבוגמאות
הקידוחים ,אך לפי מגמת המטורציה בקידוח

ים-יפו1 -

ניתן להניח שסלעי המקור נמאצים כמה מאות מטרים

עמוק יותר מבסיס הקידוח,

קידוח ים-יפו הגיע בתחתיתו ,בעומק של

5785

',מ לקרבונטים וחרסיות מהיורה הקדום ,לכן סלעי המקור הם

כנראה מגיל יורה תחתון או טריאס,

הפעילות הטקטונית בטריאס וביורה הקדום

,

מאופיינת בשפלת החוף וכנראה גם בדמף היבשת ,בשבירה

נורמאלית חזקה ומקבילת חוף ,היוצרת גושים נטויים,

הבתליט התת ימי של גרבנים וחאצי גרבנים עמוקים

מאתים להצטברות מהירה של סדימנטים יחד עם תנאי קבורה מהירה ושימור של החומר האורגני בתנאים
אנוקסיים,

זמן ומכניזם המטורציה של סלעי המקור ודנידת הנפט אל תוך המלוכדות הסטרוקטורליות שכבר היו קיימות,

קשורים לשקיעת אגן דרום מזרח הים התיוכן מאז הטרציאר המאוחר והתפתחות הדלתא של הנילוס ,שקיעה
זו שלוותה בהצטברות מהירה של סדימנטים חרסיתיים היא שגרמה להכנסת סלעי המקור אל תוך חלון
הטמפרטורה הדרוש להווצרות הנפט ,הסדימנטציה החרסיתית המהירה אחראית להתפתחות הלחצים

הבגוהים המאפיינים את כל אגן דרום  mרח הים התיכון,
מאחר ומדובר בנפט צעיר הממשיך להווצר כנראה גם כיום ,הסגירות האנטיקלינליות הענקיות של הקשת

הסורית ,הקיימות מאז הקרטיקון המאוחר ,מהוות מלוכדות מתאימות ללכידתו כוך גם במני השבירה מהיורה
המאוחר,

בסלעי אטימה אין מחסור מאחר ובים רובו של החתך הסטרטיגרפי מאז היורה התיוכן הינו חרסיתי ,מאידך
הרכיב הקריטי במערכת הנפט הוא סלעי המאגר,
עד כה נמצאו בים סלעי מאגר פוטנציאליים משלושה סוגים ושלושתם שקעו כמניפות תת ימיות במים עמוקים:
אואוליטים ואחרים מגיל יורה

תיוכן ) , (Bathonian

grainstones , 1
 ,2אבני חול מגיל יורה עליון ) , (Tithonian
 ,3אבני חול מהקרטיקון התחתון ) (,Hauterivian and Barrernian

('~.-'.

~
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דופוזוה ודופוזוה הפונה של מומס בוו סדק ומטרוקס קורטובו :מעקב בעזרת

טומוגרפוה ממוחשבת ומודול התהלוך.
פולק., ,א  1גרדר .,א  2נתיב., ,ר  1וול,ן

ר1 .

הקרקע והמים ,הפקולטה למדעי

 . 1מרכז סיגרם למדעי
האוניברסיטה הבערית בירושלים ,ת.ד, 12 .
 .2הנדסת נפט וגז ,המחלקה להדנסת אנרגיה וסביבה ,אוניברסיטת פנסילווניה ,פנסילווניה ,16802
רחובות

החקלאות,

המזון

ואיכות הסביבה,

76100

ארה"ב

אתר רמת חובב פועל למעלה מעשרים שנה כאזור תעש'ה מרכזי לתעשיות כימיות וכאתר ארצי לסילוק פסולת
רעילה .במשך השנ'ם נאספו ממאצים המבציעים על הצטברות תת קרקעית של מזהמים שמקורם בתעשיות

אלה .פירוס המזהמ'ם בסלע הקירטון הסדוק עליו בנוי האתר ואפשרויות השיקום שלו תלויים ,בין היתר,
בד'פוזיה של המזהמים מן הסדקים הרוויים במי תהום מזוהמ'ם אל הסלע .בבעודה קודמת של המחברים

נמצא שמקדם הד'פוזיה של מומסים בקירטון בגוה ומגיע ל  ,3*10.6 cm2 s· 1דבר המבציע על אפשרות לחדירת
מסת מומסים גדולה אל הסלע הקירטובי מהסדקים הרבים החוצים אותו .בבעודה זו מוצגות תוצאות מניסוי שנ'
בעקבות הניסוי הראשון עליו דווחנו בשנה שבערה .גם בניסוי זה נעשה שימוש במערכת טומוגרפיה ממוחשבת

)(CT

לאפ'ון כמותי של תהליך הדיפוזיה של מזהמים הנעים מן הסדקים אל המטריקס הסלעי של הקרטון.

בניסוי החדש בנדק בפרוטרוט תהליך הדיפוזיה ההפוכה שבו נעים המזהמים מסלע הקירטון אל הסדקים,

תהליך המדמה את השיקום של הסלע ה  mוהם.
גלעין קירטון לא סדוק באורך

19

ס"מ ובקוטר

5

ס"מ בלקח מעומק של

19.5

מ' מקידוח

RH23

אבתר רמת

חובב ונסדק בצורה מלאכותית לקבלת סדק העובר במרכזו לכל אורכו .הגלעין הורווה במים מזוקקים ואז
הוזרק לתוך הסדק החוצה אותו עוקב )סודיום יודיד בריכוז של
בעזרת מערכת

הCT-

5%

משקלי( .הגלע'ן נסרק מספר פעמים

לצורך מעקב זבמן אחרי התקדמות הסמן מן הסקד אל תוך המטריקס הקרטובי העוטף

אותו .המעקב אחרי הדיפוזיה ההפוכה בעשה בעזרת הזרקת מים  mוקקים לסדק ,יצירת גדריינט ריכוזים הפוך
ותנועה ד'פוזיונית של הסמן מן המטריקס אל הסדק ,וביצוע מספר סריקות לקבלת הפרוס של תהליך זה בזמן.

תוצאות הניסוי מבציעות על כך שמערכת הטומוגרפיה הממוחשבת יעילה לביטור תהל'כי הדיפוזיה אבזורים
שונים של המטריקס הקרטובי

.

חדירת הסמן למטריקס מאופייבת בשבי אזורים שובים :א .ירידה חדה בריכוז

באזור המגע סדק-מטריקס .ב .ירידה בריכוז התואמת שיבויים הנגרמים על ידי תהליך הדיפוזיה .התוצאות
המדודות ניתנות לחיזוי על ידי שימוש במודל מתמטי המביח מקדם דיפוזיה בגוה בשבכת המבער כתוצאה
מהמצאות מיקרו

סדקים בתוכה .בנוסף,

המערכת מאפשרת מעקב אחר השפעת השינויים בתנאי השפה

)המבער מסמן למים מזוקקים( על קבצי הדיפוזיה ההפוכה מהסדק למטריקס הקרטוני .תוצאות הדיפוזיה
ההפוכה ניתנות לחיזוי על ידי שימוש באותו המודל ללא כל שיבוי בפרמטר ההתאמה.

Mב

הכנס השנת'.
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תוצאות ךאשוניות במדידת התךוממות הך סדום בשימוש שיטת
פארי., ,ש 1זבקר., ,ה  2ב-Iאברהם., ,צ  1פרומקין., ,ע  3הול ,ג'

2001

InSAR

•4

החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב

.1
.2
 .3החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה הבערית של ירושלים ,ירושלים
 .4המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים95501 ,

החוג לגיאופיסיקה ,אוניברסיטת סטנפורד ,פאלו-אלטו ,קליפורניה

הר סדום הינו דיאפיר מלח ,גוף מלח שחדר מבעד שכבות הקרקע .מיקומו דברום-מערב ים המלח .איזור

החד'רה הוא לאורך שבר' משנה מקבילים הממוקמים בתוך שבר ים המלח .מספר דיאפירים קיימים בתוך
בקע ים המלח ,רובם ממוקמים לאורך השוליים המערביים .מתוכם הר סדום הינו הדיאפיר היחיד החשוף.
התרוממותו הר סדום זוהתה ממחקרים שנעשו בבער .קבצ ההתרוממות שחושב במחקרים קודמים נע בין

3.5 -

7.0

מ"מ לשנה .על-אף שקביעת קבצ ההתרוממות של מבנה מלח נראה כחישוב פשוט של חלוקת הגובה

בפרק הזמן שהתרומם ,למעשה לערך זה א'ן חשיבות רבה .הסיבה לכך להתייחסות חישוב זה כשגוי היא

בשל:

)( 1

קבצ שקיעת הסדימנטים ,הגורמ'ם להתרוממות המלח ,א'נו אחיד;

) (2

דיאפ'רים אינם נמצאים

במערכת סגורה ונתונים ללא הפרעות ,כגון ,מס'סות.

לשם חקר ההתרוממות העכשווית של הר סדום נעשה במחקר זה שימוש ראשוני בשיטת
חישוב קבצ ההתרוממות של הר סדום.

שיטת InSAR

InSAR

לצורך

היא שילוב שני הדמאות ראדאר לוויני ש"צולמו" בזמנ'ם

שונים .כתוצאה מכ,ן ניתן לקבל זיהו' מדויק של שינויי גובה בסדר גודל של מ"מ ספורים מתוך טבעות מעוות

) (.Contour fringes
תוצאות ראשוניות של המחקר ממספר הדמאות nSARז מבציעות ,כי ההתרוממות על הר סדום אינה אחידה

ומתחלקת על פני שני יחידות של הדיאפיר .קצבי ההתרוממות המחושבים הם:
מ"מ( לשנה בעור היחידה הצפונית ו-

 6.88מ"מ לשנה )פלוס/מינוס 0.31

8.27

מ"מ )פלוס/מינוס

0.28

מ"מ( בעור היחידה הדרומית.

תוצאות אלה ותוצאות קבצ התרוממות ממחקרים קודמים מבציעות ,כי קבצ ההתרוממות של הר סדום מהיר
יותר בהשווואה דליאפירים שונים אחרים ברחבי העולם .ייתכן כי ,הסיבה לכך היא מיקום הר סדום בנקע ים

המלח הנמצא על גבול לוחות פעיל .בנוסף ,חלוקת ההר לשתי יחידות ומעוותו אולי לאלמנטים טקטוניים
מקומיים של השבר.

~
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האונטרנט נסבובת למודה :טקסונומוה ודוגמאות מענוונות של וושומו
אונטרנט בהוראת מדעו נדור הארץ
עשת,

'.

המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  ,30ירושלים95501 ,
המכללה האקדמית תל-חי ,ד,ג .גליל עליון11210 ,
הגידול

המהיר והמתמיד במספר ואביכות של אתרי אינטרנט ופרוייקטים חינוכיים ברשת יצר שימוש הולר

וגובר באינטרנט לצרכים חינוכיים .במסגרת זו ,יותר ויותר אתרים הממוקדים במדעי כדור הארץ עומדים כיום

לרשותנו .ניתן למיין אתרים אלה לשלוש קבוצות עיקריות:

,1

אתרי-ענק המכילים מידע במגוון נושאים במדעי כדור הארץ ,כגון :טקטוניקה ,וולקניזם ,אסטרונומיה,

אוויר ואוקיינוגרפיה .האתרים שייכים בדרר כלל לארגונים ציבוריים גדולים כמו NASA, NOAA

מזג

או המכון

הגיאולוגי האמריקאי ,וכוללים גם מוזיאונים ותערוכות.

.2

אתרים המכילים "מנועים המאפשרים למשתמש לבצע מניפולציות על נתונים המצויים באתר לשם יצירת

ידע חדש .דלוגמה :אתר המאפשר חישוב שעת הזריחה והשקיעה בכל מקום בכדור הארץ; אתרים
המאפשר'ם יצ'רת מפות גיאולוגיות או אוקיינוגרפ'ות

מבוססות,GIS -

המעובצות לפי צרכי המשתמש ,או

אתרים המכילים מפות וקטוריות.

.3

אתרים המכילים פרוייקטים חינוכיים גדולים בתחום מדעי דכור הארץ .למשל :פרוייקט

Globe

אשר

במסגרתו תלמידים ברחבי בעולם אוספים מידע על תנאי הסביבה ומזינים אותו לרשת .המידע פתוח לציבור
ומאפשר ניתוחו ויישומו למטרות לימוד שונות.

בהרצאה הנוכחית אציג טקסונומיית אתרים זו ואדון ביישומה לצורכי הוראת מדעי דכור הארץ.

רוב המחקרים שבדקו את אופני השימוש באינטרנט בהוראה ולמידה ,גילו כי השימוש הנפוץ באינטרנט הוא
בדרר כלל ,למטרות חיפוש מידע ,ללא שימוש במידע לפעולות הדורשות חשיבה ברמה בגוהה יותר כמו
שאילת שאלות ,ביצוע חקירה,

הסקת מסקנות ,בניית מודלים ,זיהוי דגמים ,ויצירת סוגים אחרים ומתוחכמים

של ידע .בהרצאה הנוכחית ,יוצגו שתי דוגמאות המייצגות יישומי אינטרנט לצורכי הוראה ,יישומים המצריכים
רמת חשיבה בגוהה:

זיהוי דגמים בכדור הארץ )של תופעות טקטוניות(

שאילת שאלות חקר והסקת מסקנות מדע'ות )על בס'ס ניתוח הקורלציה בין דגמי דנידת בעלי
חיים ודגמי שינוי מזג אוויר.

LUJ

הכנט השתגי.

החרבה הג  Iאולוג  Iת ה  Iשארל  Iת

2001

אפוון נומו של זוהומו דלקום בורקון
עזרא ,ש' ,1פיינשטיין ,שמעון ,1פלאי ,איתמר ,1אייזנשטט ,זאב ,2מילו  Oלב  oקי,
.1
.2

אירנה •2

המחלקה למדעי הגאולוגיה והסביבה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנבג.

המחלקה לכימיה אורגנית ומכון קזאלי ,האוניברסיטה הבערית ירושלים.

כתוצאה מאתונות והן לדמיפות מתמשכות ,הינו תופעה

זיהום הסביבה הימית והחופית בנפט ומוצריו ,הן
שכיחה .הנפט דשולף לסביבה נתון למגוון תהליכי בליה המתרחשים בסביבה הטבעית .תהליכים אלה

משפיעים בצורה שונה על המרכיבים הנפט השונים .על פי מרכיבים הנוטים להשתנות בקלות יחסית בתהליכי
הבליה ניתן להעריך את מידת התפתחות הבליה ואופי התהליכים המעבצים אותה .לעומת זה ,מרכיבים בעלי
עמידות יחסית לבליה משמרים את מאפייני החומר המקורי )יטביעת האבצעות' הגנטית( ומאפשרים בחינה של
מקור הזיהום והקשר לכתמי זיהום אחרים.

באתריך  31.5.2000דלפה כמות קטנה יחסית של מזוט מתחנת הכוח רידינג אל הירקון .ה  mוט דשלף הוסע
על ידי הרוח כ 500 -מטר במעלה היקרון ויצר מספר מוקדי זיהום בגדותיו .בעקבות דליפה זו הוחלט לבצע
ניקוי של הזיהום ולקיים דביקות כימיות פרטניות של דוגמאות הזיהום על מנת לנסות ולהעריך ( 1 :האם מקור
כתמי הזיהום בקטע זה של הירקון כולו מאותה הדליפה (2 ,מהי דרגת הדגדרציה הטבעית ומהם התהליכים
שעוברים על הזיהום (3 ,מהי מידת יעילות הניקוי .לשם כך נידגמו חלוקים ,סדימנטים וחפצים מזוהמים דבלק,
ב 9 -נקודות לאורך הירקון ,לפני ואחרי הטיפול )הניקוי( ובנוסף נידגם המזוט שלדף בתחנת הכוח .הדוגמאות
הופדרו בעזרת כרומטוגרפיה רטובה לפרקציות של פחמימנים רוויים ,ארומטים ואספלטנים .ההרבכ של

הפחמימנים הרוויים והארומטים דבנק '''ע גז כרומטוגרף )  (GCוגז כרומטוגרף-ספקטרומטר מאסות )
 (.MSכמו כן ניקדבו ריכוזי הניקל )  (Niוהוודניום ) "' (Vע .ICP

GC

השוואת המאפיינים הכימיים של הדוגמאות שנאספו ובמיוחד השוואת יטביעת האבצעות' של המרכיבים
העמידים לבליה שדבוגמאות אלו ,מבציעה על כך שלא כל הדוגמאות הן מאותו מקור .חלק מדוגמאות הזיהום

מקורן דבלק בעל מאפיינים כימיים שונים מזה של המזוט
ממקור אחד זליהומים אלו .רק בחלק קטן של הדוגמאות

המקורי שבתחנת הכוח וככל הנראה קיים יותר
נמצא

כי ספקטרום המאפיינים הכימיים העמידים

לבליה דומה זלה של המזוט ,דבר המעיד כי מקורן של דוגמאות אלו הוא דבלק הדומה בהרבכו הכימי ל  mוט
שדלף .על סמך זהות זו יחד עם תצפיות השדה סביר להניח שמקורן של דוגמאות אלו הוא המזוט לדשף ב-

,31.5.2000

אם כי לא ניתן לקבוע זאת בצורה חד משמעית .הדיגום הראשון נעשה
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יום לאחר הלדיפה.

ההרבכ שהתקבל מהאנליזות השונות מבציע על דגדרציה מתקדמת יחסית ברוב הדוגמאות)כולל אלו שמקורן
בזיהום האחרון( עוד לפני הנקוי .הדגרגציה באה לידי ביטוי בהעלמות כמעט מוחלטת של ה-

משמעותית ב(.Unresolved Complex Mixture) UCM -
מסועפות כמו  (Pr) pristaneו(Ph) phytane -
ביטוי בעיקר בירידה בריכוז ה pr -וה .Ph -ההשפעה המובגלת

n-alkanes

ועליה

יחד עם זאת ,נראה כי הפגיעה במולקולות רוויות

היא קטנה יחסית .השינוי בהרכב הכימי כתוצאה מהנקוי אב לידי

המוקדם של רוב המרכיבים עוד לפני הטיפול.
mאת המתוארת כאן ,והייתה בהן נוכחות של

יחסית של הניקוי על ההרבכ נובעת מהסילוק

הדוגמאות היחידות שדרגת הדגדרציה שלהן הייתה

( n-C 17 <) n-alkanes

נמוכה

הן דוגמאות שנמאצו "רחוק ",יחסית,

מהמים.

על פי המאפיינים הכימיים ברוב הדוגמאות )העלמות של ה-

Ph

n-alkanes

ועליה ב-

UCM

בעוד ה-

pr

וה-

עמידים יחסית( הבליה היא בעיקרה ע"י דגדרציה בקטריאלית .לבגי אותן דוגמאות שמקורן בדליפה מה-

 ,31.5.2000קבצ הבליה של הזיהום בירקון הוא מהיר מאוד בהשוואה לקבצ שנצפה לבגי זהום אחר בחוף
אשדוד ב .1998 -בניגוד לירקון ,הבליה בחוף אשדוד היתה בעקרה פיזיקלית ודרגת הבליה היתה נמוכה
יחסית .קבצ הבליה הנמוך יחסית של דוגמאות מהירקון שלא היו במגע טוב עם המים יכול לרמוז על תפקיד מי
הירקון·

lj
("&8
LL.c..

הבחרה הגואולוג  Iת ה  Iשראל  Iת

הכנט השנת',

2001

קונגלומרטום נואוגנוום בעמק וזרעאל :חודוש הגדרות ותארוך
סגדלר., ,ע הרלבן ,ו.

המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  ,30ירושליס

95501

חקירה ותארוך )שיטת  (K-Arשל שני מחשופים ליד מגדל העמק וקידוח גדעון  3הנמאצ 5,5
למחשופים ,בשילוב עם מידע שהוצג בבעודות קודמות )שליב(,Kafri, 1997 ;1991 ,

ק"מ דרומית

מאפשרת הבחנה

סטרטיגרפית בין קונגלומרטים ניאוגניים בעמק יזראעל ,בשני המחשופים נמצאו שכבות קונגלומרט קדות בין
זרמי הזבלת התחתונה ,הגיל של זרמי הזבלת מעל ומתחת לקונגלומרטים במחשוף אחד הוא  11,5מ' ש'
ובמחשוף השני כ 13,5 -מ' ש.י גיל של  15,1מ' ש' התקבל מזבלות מעל ומתחת לקונגלומרט אחר הנמאצ
 ,3שבכות הקונגלומרט עשויות מחלוקים מעוגלים של גיר
בסמוך לבסיס הזבלת התחתונה בקידוח גדעון
אאוקני ,ללא חלוקים זבלתיים ,החלוקים מונחים על גיר אגמי שבער בחלקו פדוגמה ,בכך הם דומים לחתכים
בעים של קונגלומרט מצפון וממערב למגדל העמק הבנויים ממספר מחזורי הרדבה כאשר כל אחד מהם בנוי
חלוקים בבסיסו ומסתיים בגיר אגמי ובפליאוסול ,בכל הקונגלומרטים ה"לבנים" האלה כמעט אין למצוא חלוקי
זבלת ,כפי שגם צוין על ידי  (, 1997) Kafriבנוסף ,בבסיס מחשוף של קונגלומרט מחזורי ליד קריית טבעון,

המונח על חבורת דבעת ,נמצא חלוק של גיר ימי מיוקני )

תצורת צקלג?( ,מכאן שקונגלומרטים אלה הם בני

זמנה בקירוב של הזבלת התחתונה אך מואצם בעיקר מאגני ניקוז רחוקים בהם לא היו מחשופי זבלות ,פאזה

זאת של הרדבת קונגלומרטים תואמת את המעמד הסטרטיגרפי המחושד של קונגלומרט בית ניר ) (BNC
במרמ האyר כפי שהוצע על ידי  (, 1996) Buchbinderולכן ניתן להגדיר אותה גם בעמק יזראעל כ,BNC -
הגדרה הזו של
ממנו

ובן זמנה

הקונגלומרטים

BNC

בעמק יזראעל מאפשרת את ההבחנה בינו לבין קונגלומרט אום-סבונה

של "סדרת החרסית" המונחת במרכז העמק בין

של  BNCו USC

הזבלת

התחתונה

) (USC

הצעיר

לתצורת בירה,

מייצגים סביבות הרדבה שונות שהתפתחו עקב שינויים בפליאוגיאוגרפיה של

האזור ,ככל הנראה בשל פעילות טקטונית ,מייד לאחר תום הבצת הזבלת התחתונה חל שינוי במשטר
ההרדבה הנחלי כאשר הזבלת התחתונה הפכה להיות המקור העיקרי של חלוקים ותוצרי בליה דקי גרגר,

חלוקים זבלתיים אלה הם המרכיב העיקרי של  USCשמחשוף שלו בחורבת עדשים מרוחק רק כ 5,5 -ק"מ
מאחד מהמחשופים שנחקרו ותואר לעיל ,שליב )  (1991העריך את גיל קונגלומרט  USCב 8,5 -עד  7מ' ש'
בהבתסס על תארוך בשיטת  K-Arשל זרמים זבלתיים המאתבצעים אתו ,לפיכ,ן מוצע זבאת להפריד בין
 USCהצעיר מהזבלת התחתונה ובין  BNCשהוא בן גילה ולא כפי שהוצע בבער )שליב(, 1991 ,
המערכת הנחלית בה הורדב קונגלומרט

USC

חדלה להתקיים עם הצפת האזור והרדבת תצורת בירה,

לקונגלומרטים שגילם צעיר מזה של תצורת בירה יש להקצות שם או שמות חדשים בתנאי שניתן יהיה לקבוע

את מעדמם הסטרטיגרפי על פי הרבכם הליתולוגי וגילם,

~
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גיאולוגיה בתכנון סביבתי -
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קפלן,

.,ע 1

.,מ 2

2001

ניתוח השטחים הפתוחים בבקעת הירדן

דבוש בן משה,

מ3 .

 . 1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל ' ,30רושלים95501 ,
 .2רחוב שמעון  ,7ירושלים
 .3הר גילה 90907 , 10/2
ניתוח רגישות שטח'ם פתוחים תוך שימוש בכל'ם גיאולוג  IIם וגיאומורפולוג  IIם מאפשר העמדת עקרונות מנחים
לתכנון ופיתוח מרחבי ,ובמקביל מתן המלצות לשימור השטח הפתוח .בדוגמא הבאה מתואר חלקה של
הגיאולוגיה בניתוח השטח הפתוח בבקעת הידרן כרקע לתכנית המתאר
בבסוס הבעודה ק  IIמות הגדרות מדבולות למושגום ורגושות',

.1

הרגישות

)(Sensitivity

וערכוותו -t

האזורית -

מפנה

.2000

'רציפות':

משקפת את משקלה של הסבובה בעונו האדם ,בתחומום )משאבו אדם-סובב( בהם

הוא קשור אתה ,אבשר תחומום אלה עלולום להופגע תוך כדו פותוח

)(.Vulnerability

הרגושות בנחנה בעור

משאבו הגואולוגוה ,הודרולוגוה ,חו ,צומח ,תרבות ונוף ,לכל וחודות הנוף באזור הנתון.

 . 2הרצ'פות )(Continuity
 .3הערכיות ) (Value

הוא הגואומטרוה של השטחום הפתוחום בוחס למודת ההפרה שבהם.

הוא הצורוף או החפופה של ערכו הרגושות והרצופות .ככל שדרגת הרגושות בגוהה,

והשטח הוא פתוח ,בעל רצופות גבוהה ונעדר הפרות ,כך תגדל ערכוותו ונעדוף להגן עלוו וותר.
הגואולוגוה בבעודה זו שומשה לצורך תוחום חטובות הנוף הראשוות בבקעה ,ולאחר מכן לחלוקה מעודנת
ומפורטת

וותר ) ( 1:50,000

לוחודות נוף .וחודות הנוף הווו הבסוס להערכת רגושות השטח הפתוח בתחומום

בהם האדם קשור לסובב .כל רגישויות המשאבים שצוינו כאן סוכמו לתמונת הרגישות הכוללת של השטח
הפתוח.

חטיבות נוף הוגדרו על בסיס המבנים הגואולוגים הראש  IIם וסדרות הסלע העיקריות בבקעה .הבקע חולק
לכיכר הידרן

-

אלה מישורי תצורת הלשון ,לגאון הידרן

-

פשט ההצפה של הידרן ,ולבתרונות

-

מדרגת המבער

בין הכיכר לאגון .שולי הבקע ומבני הקשת הסורית ,חולקו לקמרי השומרון המזרחי בהם חשופה חבורת יהודה,
ולכתף השומרון המהווה מבער בון השומרון לבקע ,שם מופיעום סלעי סנון ואאוקן רכים .שולי הבקע חצו"ם על
ידי בקעות האלכסון שהוגדרו כחטיבה נפדרת .יוצא דופן הוא מוצא נחל  IIטב אשר הודות לבניעות שבו נוצרו
תנאים  IIחוד  IIם להתפתחות החי והצומח ועל כן הוגדר כחטובה על בסיס אקולוגי.
החלוקה המעודנת לוחודות נוף -כ)
פרוט וקנה מודה של

.1:50,000

( 140

נעשתה על בסוס המופעום הגואומורפים האופ  IIנ  IIם לאזו.ר ברמת

כך למשל ,בקמרו השומרון המזרחו אובחנו מופעו האגף התלול ,ההר בשוא

הקמר ואבגף המתון ,נוף קנוונו שם מתחתרום לעומק הנחלום החוצום את הקמר ,ובמות ההר שם מופועום
מישורום מכוסו סחף.

הגיאולוגיה גם הווותה אחד ממשאבי האדם סובב בהוותה המקור ממנו מושפעום מרבות המשאבום האחרום.
הערכת רגושות הגואולוגוה הבתססה על דנירות המסלע ,המבנה והבתליט ,הערך הכלכלי ,מדעי וחקלאי,
ומגוון התכונות של כל אחת מיחודות הנוף הבנחנות .יש לצ"ן כו בקעת הידרן היא אתר גיאולוגי "חודי ,בקנה
מודה ארצו ואף עולמו ,ועל כן בעל רגושות גיאולוגות בגוהה.

בהמש,ך בננתה תמונת ההתערבות של האדם בשטח ,הבאה לבוטוי בשימושו קרקע כמו למשל בינוו ופותוח,

תעשוה ,חקלאות ,תשתיות .הבצת כל הגורמים הללו יחד וצרה את מפת ההפרות של הבקעה ,ובתוך כך גם
הגדורה את מפת רצופות השטחים הפתוחים בהם טרם פגעה וד אדם.

השלכת מפת הרציפות על בגי מפת הרגושות הכוללת וצרה את מפת הערכיות של השטח ,וזו למעשה מגדירה
את חשובותו וערכו של השטח הפתוח .מכאן גם נותן לאפשר המשך פיתוח בשטחים בעלו ערכיות נמוכה
ובצמוד לפותוח ק  IIם ,דב דבב עם שימור השטחים בעלו הערכוות הבגוהה.

במהלך הבעודה נעשה שומוש אינטנסובו במערכת  GISשל המשדר לאוכות הסבובה ,לצורך מופוו ווקטורי של
חטובות ויחודות הנוף ,עובוד נתונום תלת מימד"ם ,נותוח מרחבו ,והטמעת מודל מרחבו לצורך בנ  IIת מפת

הערכיות .הבצת כל תוצרו הבעודה על בגו מערכת מודע גיאוגרפו הופכת אותה לושקופהו בידו המתכנן ,החל

משלב איסוף הנתונים ,דרך שלבי העובוד והנותוח ,ועד מתן ההמלצות התכנוניות.
:וl!'",j
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סונונו רעודות אדמה במפעל נשר ,מפרץ חופה
 oלמון., ,ע 1ז  oלב  oקי 2,., ,שטיבלמן., ,ו  2רוקוול,

.,ת3

 . 1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים,
 .2המכון הגיאופי  Oי לישראל ,ת.ד ,182 .לוד 71100
 .3י evard, Suite Bן  c., 2522 North Santiago Bouחן
Orange, California , 92867

95501

בחינת סיכוני רעידות אדמה

) (seismic hazards

,ן nternationaן tsח  taן  suח Earth CO

נעשתה לקראת הקמתו של אגף חדש במפעל נשר במפרץ

חיפה .הסכנה נובעת מקרבת האתר לשבר יגור ,בתחום השפעתן של רעידות חזקות המתרחשות על
טרנספורם 'ם המלח ,ובתנא' תשתית חרסיתית רכה .בנוסף ,בדיקות קודמות שנערכו במפרץ חיפה הראו כי
התקן ה'שראלי  413אינו מעריך כראו' את מידת הסכנה.
במסגרת הסקר נערכו מיפוי מפורט ,חתך סייסמי דרוד בהפדרה בגוהה לאיתור שברים בתת הקרקע '''ע)

המכון הג'אופיסי( ,דביקת תגובת האתר לאפיון ספקטרום הבגרת תאוצות הקרקע '''ע) המכון הגיאופיסי(,
בחינת ש'א תאוצת קרקע חזויה לסלע קשה )  (PGAעל פי רעידות היסטוריות ונתונים פליאוסייסמיים מעודכנים
מבקע הידרן '''ע)

ECI

קליפורניה( ובנחנה חשיפת האתר להנזלה .במקביל ,לאחר שהסבתר כי הסיכוי לקבל

נתונ'ם משבר יגור באמצעות תעלות דב'קה פליאוסייסמיות נמו,ך נעשה ת'ארוך דוגמאות משבכת חול )ע"י

המכון הגיאולוג'( שנמצאה בקידוח' הדביקה הגיאוטכנית ונחשדה כמועתקת.
התנא'ם הטבעיים והמלאכותיים בשטח ה'קשו על ב'צוע הסקר ,בשעה שרגישות האתר חייבה כל מאמץ
אפשר' לקבל נתונ'ם באיכות טובה .לכן בוצעו הדביקות לאחר תקופת 'ובש ,בזמנים בהם התנועה הכבדה
במפעל וסביבתו מועטה ,ובמקביל לפיצוץ במחבצה קרובה .בשלב מסוים אף הבתקשה הדממה מוחלטת של
המפעל.
ממצאי הסקר הגדירו את הסכנה הסייסמ'ת ,מנקודת מבט גיאולוגית ,לצורך תכנון הנדסי נאות המיועד להקטין
את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה:

.1

שבירה פעילה :שבר יגור עובר כ

200 -

מטר דרומית מזרחית לבגול האתרי והוא משנה שם את כייינו

מצפון-מערב למערב .ליד השבר העיקרי מצויים שברי משנה קטנים יותר .חתך הרפלקציה הסייסמ'תי נ'תוח
ממצאי סקר תגובת האת.ר ונתונ' קידוחים מהם ניתן להסיק על הסטה אנכית של שבכת החול בשיעור של כ-

10

מ.י כל אלה מבצ'עים על שבירה דרודה בסביבת כביש נשר-יגור .תיארוך החול בשיטת הלומינסנציה הראה

ג'ל

של כ  OOO -י 55

.2

השפעת המקום

הסייסמיות פי

2.5

שנה ולפיכך נראה כי זהו שבר הפועל בקבצ של

) (:site effect analysis
עד  4י בתדירויות של

0.6

כ 0.2 -

מ"מ לשנה.

המדידות באתר מראות על הבגרה מירבית של התאוצות
עד

0.8

הרץ .בהתאם נבנה ספקטרום התאוצות המרביות

החזו'ות באתרי תוך הסתמכות על ערך  PGAלסלע קשה של  O.2gי שהוא כפול מהמופיע במפת התקן
הנוכחית ,ובהתאמה לערך שחושב על סמך אירועים הה'סטוריים וממצא'ם פליאוסייסמים מבקע הידרן.

.3

החשיפה להנזלה :הנושא בנחן עקב הימצאות שכבת חול בלתי מלוכדת בתת הקרקעי בתייך הריי' במי

תהוםי באזור הנתון לתאוצות קרקע חזויות בגוהות.
בעה של חרס'ת נראה כי הסיכוי לה  nלה נמוך מאו.ד

אולם כתוצאה מערכי SPT
ועו.ד ,Heimann et al . 2000

בגוהים בשכבת החול וכיסוי
מראים כי האתר מצוי מחוץ

לתחום החשוף לה  nלה במפרץ חיפה.

בסיכוםי מוצע להבתסס בתכנון המבנים אבתר על ספקטרום התאוצות אשר גובש בסקר הנוכח'י על פנ'
המוצע '''תב

413

הקיים .בהתאם יש לבחון באיזו מידה החרסיות בתשת'ת האתר תעמודנה בתאוצות

המירביות החזויות ,ובאם תתרחשנה תופעות לא לינאריות )גזירה (?

בתגובתן .עוד 'ש להניח ק'ומו של שבר

פעיל בחלקו הדרומ' של האתר ,גם אם הסיכוי לשבירה סייסמוגנית עליו נמוך.

שlli

הכנס השנת'

החברה הגיאולוגית הישראל  Iת

תנאי הסובב בחוף הצפוני של ישראל ב

20,000

2001

השנה האחרונות וזיקתם

להתיישבות האדם
סווןיד.

החוג לציויליזציות ימיות והמכון ללימודי ים ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה,

החוף ומדף היבשת הישראליים בערו תמורות נ'כרות

ב20,000

31905

השנה האחרונות מסוף תקופת הקרח

האחרונה ) (Last Galcial Maximumבה היה האקלים קר ויבש ,מפלס ה'ם נמוך ב  121מ' )פלוס/מינוס '(, 5מ
וכל מדף היבשת הישראלי חשוף .מאז ,עלה מפלס ה'ם ,חלו תנודות אקלימיות וכתוצאה ,חלו תמורות בתנאי
הסובב בחוף :נוצרו ביצות ,השתנה תוואי החוף ובאלפי השנה האחרונות עם התקרבות הים למקומו הנוכח',
החלו לחדור לחוף גם החולות .כתוצאה ,מורכב החתך הסטרטיגרפי המייצג את

20,000

השנה האחרונות

בחוף הצפוני ,מחולות המונחים באי התאמה על חרסיות אפורות/שחורות שהורדבו בגופ' מ'ם שונים ,העוברות
בבסיסן לחרסית חומה )פליאוסול( המונחת באי התאמה על גג הכורכר .הכורכר שג'לו פלייסטוקנ' ולו
טופוגרפיה א'-רגולרית משמש במחקר פרק הזמן הדנון ,כבסיס .בפרק זמן זה שמשו החוף והמדף כאזור
מחייתו ומגוריו של האדם ,מהתקופה האפי-פליאולית'ת ועד היום.
שאלות המחקר המרכזיות ,המעסיקות הן ארכיאולוגים והן גיאולוגים הן :כ'דצ נראה הנוף אותו פגש האדם ובו
חיי מה היו תנאי המחיה שלו בתקופות השונות ,ומהי מידת הזיקה בין הנוף לבין האדם :באיזה מידה השפיעו

תנאי הסובב על מיקום הישובים ,תפרוסתםי אופיים ובאיזה מידה השפיע האדם על הנוף ,בכך שפרץ מבערים
לנחלים ברכסי הכורכר ,היטה את שיפכם ,יבש ביצות.
החרסיות הכהות הורבדו בביצות.

הביצות ,שהוו מרכיב נופי חשוב כל כך בחוף ,וייבושן הוצג ערך התיישבותי

וסמל ציוני ,הן תופעה גיאומורפולוגית וגיאולוגית צעירה יחסית ,האופיינית בעיקר לסוף הפלייסטוקן ולהולוקן.
המחקר הנוכחי מצ'ג את חתך המייצג של

20,000

השנה האחרונות בחוף הצפוניי בעיקר בחוף הכרמל.

מהאנליזות הראשונ'ות עולה :הרבדת החרסיות הכהות בביצות החוף דבור החלה לפני כ
שנה ,והסתיימה סביב

8500

19,000-18,000

שנה לפני זמנינו .המידע הסדימנטולוגי והמאסף הפאוניסטי מע'דים על נוף ביצות

קבועות ,הנעות בין ביצות בראקיות לביצות של מים מתוקים שהתקיימו בשקעים שבין רכסי הכורכר .מפלס

הים בפרק זמן זה ה'ה נמןך מהיום ,ונע בין
לא גבוה מ

( 16

לפני

8000

שנה .קו החוף

) 121פלוס/מינוס  (5מ' לפני  18,000שנה ועד לכ 20
בעת שחדלו ביצות החוף בדור להתקיים נמצא כ 1.5

מ' )בוודא'

ק"מ מערבה

למקומו כ'ום .למרות שמחקרים קודמ'ם ייחסו את הווצרות הביצות לעל'ת מפלס הים ,נראה שאת הווצרותן
ואת התיבשותן יש לייחס בעיקר לשינויי אקלים .נראה שבעבר כמו היום ,ניזון האקוויפר הפליסטוקני בחוף
הכרמל בעיקר מאקוויפר ירקון-תנינים ,ותנודות האקלים הרגיונליות הן שהשפיעו על כמויות המים שזרמו
במערכת ,והן שהכתיבו את התנודות בזרימות העיליות ובמליחות המעיינות שהזינו את ביצות החוף.
ביצות החוף דבור יבשו כמה מאות שנים לפני שיושב האתר הניאולית' הקדם קירמי בעתלית ,ם' על בגי
החרסית השחורה .גם האתרים הניאוליתיים והכלכול'תיים המאוחרים יותר בחוף הכרמל הצפוני ובאזור דור,
יושבו על החרסית .רק בתקופת הברונזה התיכונה ח ,לפני כ

4200

שנה ,יושבו תל דו,ר תל תנינים ואחרים על

הכורכר החופי .בפרק זמן זה החלו אף החולות להגיע לחוף .לפני כ
במקומו הנוכחי תוך תנודות קלות בתקופות ההסטוריות.

~r

3000-2000

שנה התייצב קו החוף

החברה הג·א  Iל  Iגית הישראלית

דופוזוה של

הכנס השנת·,

14C

בסדומנטום של ום עמוק

-

2001

השפעה על תוארוך מום

אונטרסטוצולוום
םיון., ,א  2,1חרות., ,ב  3יחיאלי 2 ,., ,זלר,

ב1 .

 . 1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית ,ירושלים,
 .2המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  ,30ירושלים95501 ,
 .3חקר ימים ואגמים ,תל שקמונה ,חיפה,

91904

31080
נפוץ מאד הודות לכימיה וזלמן מחצית

תיארוך מים אבמצעות  14Cבפחמן האי אורגני המומס במים )( 14CDIC
החיים של  . 14Cפיתוח ה (Accelerator-Mass-Spectrometer) AMS -איפשר למדוד  14CDICגם במים
א'נטרסט'צ'ליים ימיים .מחקרים אחרונים במים אלו השתמשו ב 14CDIC -כמתארך וכעוקב אחר תהליכים
מודרניים .מחקר'ם אלו הראו ש 14C -מוסיף מ'דע חשוב על מחזור הפחמן.

מחקר'ם רב'ם העלו את הסברה ,שתהל'כ'ם ד'אגנטיים ותהל'כ' הסעה )ד'פוזיהאlדבקציה( ,משפ'ע'ם על

ריכוזי

14CDIC

ולכן גם על ג'לא'ם הנמדד'ם בש'טת . 14Cלמרות זאת ,השפעת התהליכ'ם האלו על ר'כוז'

, 14CDIC

הן במ' תהום והן במ'ם א'נטרסט'צ'ליים 'מיים ,דבנקה רק באופן חלק' .השפעת תהל'כי ההסעה הוצגה רק

בח'שוב'ם ת'אורטיים ,ולא דבנקה בשדה.

מחקר זה בחן את השפעת הד'פוזיה של

14CDIC

)בע'קר כ (H I4C03 -על פרופילים של . 14CDIC

הפרופיל'ם נמדדו

בסד'מנט'ם של מי העומק -כ) '( 1500מ של ה'ם הת'כון .אזור זה משמש כמדבעה טבעית א'ד'אלית לדביקת
תהל'כ'ם של  14Cהודות למרכ'ב הקצה ה'דוע (,ימ') סד'מנטים 'חס'ת הומוגניים ,תנאי שיווי משקל והעדר
אדבקציה.

פרופיל'ם של ר'כוז'  Cי  ,Dאלקל'ניות ויונים ע'קריים במ'ם האינטרסטיציליים ,וכן  () 13Cו-

הא'נטרסט'צ'ליים התקבלו ממד'דות של שלושה גלעינים באורך 250-25
14CDIC

14C

בסד'מנטים ובמ'ם

סמ' .נמצא שבכל עומק ג'לא' ה-

צע'רים ב 50% -לעומת הג'ל האמיתי של הסד'מנט'ם .ממאזנ' מסות של הנתונים הכ'מיים והאיזוטופיים

אנו מס'ק'ם שד'פוזיה של  90אטומ'ם של

14CDIC

ל -מ  2לשניה ממי הקרקעית לתוך הסד'מנט ה'א הס'בה

הע'קר'ת להצערת המ'ם .שטף דיפוז'ה זה מנוגד לשטף הד'פוזיה הכלל' של ה-

מעלה .מחקר זה מראה שמלדב ההשפעה העצומה של ד'פוזיה של

נ'תן להשתמש ב-

14CDIC

14CDIC

על ג'ל המ'ם הא'נטרסטיציליים,

גם כעוקב אחר תהל'כ'ם דיאגנט'ם בסדימנטים 'מיים.

][jj

,DIC

שהוא מהסד' מנט כלפי

הכנט

החברה הגיאIלIג'ת הישארל  Iת

הש2001 ,'m

עיצוב מערנת מידע גאוגרפית למטרת ניתוח מרחבי של דגמים בקנה מידה
פלנטרו :נותוח מקדמו של מורפולוגוות פנו השטח של נגה
םבוראי., ,ט בלומברג ,ד.ג.

המחלקה לגאוגרפיה ופתוח סביבתי ,אוניברסיטת בו גוריוו בנבג ,באר שבע.

84105

מערכת מידע אגוגרפית )ממתג( היא מערכת מידע המיועדת לבעוד עם מידע מרחבי הניתו לקישור למערכת
קואודרינטות אגוגרפיות ,מתודולוגיות ממ"ג עדכניות מאפשרות ייצוג מדויק של מידע מרחבי באמצעות מבני

נתונים ייעודיים .נוסחאות הטלה ואלגוריתמים לניתוח הנתונים ,בתחומי האגולוגיה .השימוש בשיטות ממ"ג
הטיל אור חדש על מספר נושאים חשובים כגון :ההתפתחות אירועים גאולוגיים דרך ניתוח של סדרות זמן;
אפיון תנועת מי תהום בתוך אקוויפרים לצורך הערכת רמות זיהום; ומיפוי של דגמים מרחביים של תכונות
קרקע,

כובכ הלכת נגה משך את תשומת ליבה של הקהילה האגולוגית העולמית גבלל הניגוד שהוא מהווה לדכור
האץר וזבכות הרמזים שהוא מספק על ההיווצרות של כדור האץר ועל התפתחותו ,הערכות מקדמיות של
הדמאות בחולוציה בגוהה של הלווין מג'לן מספקות עדויות על פעילויות וולקניות .טקטוניות ואאוליות ,תצורות
אאוליות כגון פסי רוח ושדות דיונה מספקות מידע חשוב בנוגע לקשר בין האטמוספירה המורבכת של גנה ובין
פני השטח שלו ,למרות שפני השטח של גנה נחקרו בפירוט בבער ,קיים עדיין ויכוח בין החוקרים על
האינטרפרטציה של התפוצה המרחבית של פסי רוח ומכתשי פגיעה על פני השטח של כובכ לכת זה ,לויכוח
זה חשיבות מיוחדת גבלל הקשר שנמצא בין הגודל של מכתשי פגיעה וגילם האגולוגי ,אי ההסכמה העיקרית
מבוססת על השאלה האם הפיזור של מכתשי הפגיעה על נגה הוא אקראי או מגמתי ,תשובה לשאלה זו יכולה
להכריע בין שתי  mות הנוגעות להתפתחות של פני השטח של גנה :עיצוב פני שטח גלובלי אחיד של נגה מחד;
או איזון בין היצירה של מכתשי פגיעה ותהליכים אגולוגיים ואגומורפיים בנגה מאידך,
המטרה הראשונה של מחקר זה היא לפתח מערכת מידע אגוגרפית אשר תאתים מבחינה אגומטרית לפני
השטח של נגה וכך תאפשר את השימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח בקנה המידה הפלנטרי של:

(1

דגמי גודל-מרחק של מכתשי

פגיעה; ) (2

)

דגמים כיווניים בפסי הרוח ,המטרה השניה היא בחינת ההתפלגות

של שתי תצורות פני שטח אלו ביחס ליחידות אגומורפולוגיות של הקוטב הצפוני של נגה ,הנתונים לצורך ביצוע
מחקר זה נאספו מ :אטלס מערכת השמש של

;NASA

בסיס הנתונים הדיגיטלי של פסי הרוח שהתקבל

מאוניברסיטת אריזונה; ומפה אגולוגיתןגאומורפולוגית של הקוטב הצפוני של נגה ,המתודולוגיה מבוססת על
ניתוח מרחבי ורב שכבתי ,בשלב הראשון מבוצע ניתוח מרחבי של התפלגויות פסי הרוח ומכתשי הפגיעה על

פני השטח של גגה המבוסס על האלגוריתמים

 Rangeו Frequency

ובשלב השני .אחרי שהדגמים מתוארים.

קדבנ הקשר שלהם עם התשתית האגומורפית אבמצעות אלגוריתם
המקדמיות שהתקבלו יוגצו וידונו במסגרת הכנס,

~

,overlay

מסגרת המחקר והתואצות

הבחרה הג  Iא Iל Iג  Iת ה  Iשראל  Iת

הכנט השנת'.

2001

גאולוגוה וארכאולוגוה באתר פרה-הוסטורו בחולוו
נצר ,מ.

אוניברסיטת בר אילו ,רמת גו  ,52900ומכללת יהודה ושומרוו ,אריאל

44837

שיתוף פעולה ביו תחומים דמעיים מפיה ומעדכו את כל הדדצים .כך קורה לאחרונה בשיתוף גאולוגים
בבעודות שחזור של תהליכים שבערו על אתרים וממצאים ארכאולוגיים ובקביעת גיליהם .אחד האתרים הוא
האתר הפרה-היסטורי בחולוו.

האתר בחולוו התגלה בבעודות פיתוח בשנת  1964ונחפר באופו חלקי .באתר נמצאו כלי צור של האדם שחי
במקום ,כלים לצייד ולעיבוד מזוו ,ושרידי mונו ,שכללו עצמות בעלי חיים שונים ,ממכרסמים קטנים ועד לפיל.
הממצאים נמצאו פזורים בתוך שבכת חרסית משולבת בגבעת כורכר וחמרה ברום

כ 20

40

מטר מעל פני הים,

מטר מעל בקעת אונו )עמק לוד( ,הסמוכה לאתר ממזרח.

ממצאי האתר יוחסו בעת גילוים לשלב האשלי של התקופה הפלאוליתית ,כ

240

אלף שנה לפני זמננו .שכבת

החרסית תוארה אז כקרקע ביצתית שעליה התישב האדם ושם מאצ את  mונו.
לפני חמש שנים נחפר האתר ונסקר מחשד דכי לדבוק את הממצאים בשיטות מודרניות ,שהתפתחו מאז ג'לויו.
מהחתך באתר נלקחו דגימות קרקע ונערכו דביקות גיל של השכבות השונות ,משכבת הישוב ,מעליה
ומתחתיה .גיל החרסית נמצא כ
א"ש ושל שבכות החמרה מעליה
על פי מיפוי גאולוגי אחרוו

א"ש .הגילים של שכבות החמרה והכורכר מתחתיה הם כ

198
כ  155ו 80

באזור ) ( 1994

 210ו 240

א"ש.

נמצא האתר בחמרת פולג ,הנמצאת מעל כורכר אשדו.ד

כ 200

מטר

מערבית לאתר מופתה חמרת כפר-ויתקיו ,הנמצאת מעל כורכר הרצליה .ארבע יחידות אלה משתייכות לפי
סדרו לארבעה שלבים איזוטופיים אקלימיים :אשדוד שלב  245 ,7עד  185א"ש ל"ז ,פולג שלב ,6

185-128

א"ש ,הרצליה

שלב 128-74 ,5

א"ש,וכפר-ויתקיו

שלב 74-60,4

א"ש ל"ז.

הבתרר ,לפי דביקות הגיל ,כי האתר אינו נמצא בחמרת פולג אלא בתוך שכבת חמרה דקה המשולבת בכורכר
אשדו.ד שכבה זו יכלה ל ! i:lצר בשלב האקלימי  ,7.2שלב משני שהיה קר ולח יותר בתוך שלב  7החם ויבש.
כמו כו נראה כי חמרת פולג נמצאת מעל האתר והיא עצמה מכוסה ישירות בשכבה דקה של חמרת כפר-
ויתקיו .בנקודה זו חסר כורכר הרצליה ביו שתי החמרות.
דבביקת מחודשת של שכבת החרסית נושאת הממצאים נראה שאיו זו קרקע ביצתית ,כי האזור היה תמיד

מעל פשט ההצפה של נחל אילוו הקדום בבקעת אונו .חרסית זו היא עדשת נזאז שנוצרה בתוך החמרה של
שלב  7.2בכתוצאה מהאקלים הלח יחסית .בשלב זה נוצרו ,כנראה ,אגמים עונתיים בשולי בקעת אונו ,כמו
אלה שהתקיימו עד לפני  50שנה ,והם אפשרו את התישבות האדם וקיום בעלי החיים הדרושים למחייתו.

~

~

הגבס השנת'

החברה הגיא  Iל Iגית הישראלית

2001

תצפוות  GPSבגלו קול כבדתוום והפרעות וונו Oפורוות מתקדמות לפנו ואחרו

רעודות אדמה גדולות
נעמו., ,ש  1קלאוס., ,א  2אלפרובי,Y

.,ל 1

ודובינסקי,

ש1 .

 . 1החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב  ,69978ישראל.
 .2המרכז הלאומי למחקר מדעי ,אוניברסיטת ניס-סופיה אנטיפוליס,

,06560

המכון למדעי כדור הארץ ,ולבון

צרפת.

רעידות אדמה גדולות בעלות רכיב ניכר של העתקה אנכית ,ידועות כמקור ליצירת גלי קול דבכתיים .גלים אלו
מתקדמים מעלה בדתירות תנודה המתאימה לתאוצת גל השווה בקירוב לתאוצת הכודב של כדור הארץ .ככל
שהגלים מתקדמים מעלה ,משרעת הגל מובגרת כתוצאה מההתמעטות האקספוננציאלית בצפיפות החלקיקים

באטמוספירה והאילוץ הקיים על שימור אנרגית הגל .גורם ההבגרה יכול להגיע עד דכי  104גבובה היונוספירי
(.מ"ק הצימוד ביו חלקיקים ניטרליים המתדנדנים באטמוספירה והרכיבים המיוננים ביונוספירה גורמים

) 300

לתנודות במספר האלקטרונים הכולל ביונוספירה .ההתקדמות הטכנולוגית בשנים האחרונות בתחום טכנולוגית

ה GPS -ועיבוד אותות )  (WA VELETמאפשרת לנו מדידת ש'נויים קטנים עד כדי 10 13 elctrons/m 2 -במספר
האלקטרונים החופשיים הכולל ביונוספירה .שינויים אלו מהיי'ם אחוז אחד מהערך הנמדד בעזרת

GPS

בעור

מספר האלקטרונים הכולל ביונוספירה .שיטה זו הוכיחה את עצמה כמתאימה למטרת מעקב אחר הפרעות
יונוספיריות מתקדמות הנגרמות על ידי מקורות שונ'ם.

קלאיס ומינסטר

1994

) ( 1995

השתמשו בתצפיות

נורתרידג' קל'פורניה

) (.M6.7

GPS

בעת רעידת אדמה בעלת רכיב העתקה אנכית ,ינואר

, 17

הם עקבו אחר הפרעה יונוספירית מתקדמת שהחלה מספר דקות לאחר

רעידת האדמה מעל מוקד הרעש .ההפרעה היונוספירית אופיינה במהירות פזה ותחום דתירויות המתאימות

למודלים מתמטיים המתארים את גלי הקול הדבכתיים אבטמוספירה וביונוספירה .ערכנו מחקר דומה המבוסס
על מספר רב של מקלטי

GPS

שפעלו בעת רעידת האדמה הקטור מייו קליפורניה

) (.M7.1

המחקר נערך

במטרה לספק עוד ממצאים מדעיים שיחזקו את ההיפותזה שגלי הקול הבכידתיים משמשים כמנגנוו המקשר
הפרעות על פני כדור הארץ להפרעות יונוספיריות .בנוסף לכך המחקר הדגים את היכולת המעשית של רשת

GPS

לספק מידע מפורט על הפרעות קטנות במספר האלקטרונים החופשיים.

רעידת האדמה

אוקטובר 1999,16

הקטור מייו קליפורניה

) (, M7.1

הייתה בעלת רכיב הסתה אופקי .מודל גלי

הקול הכבידתיים מציע כי לא ייווצרו גלי קול כבידתיים על ידי רעידת אדמה מהסוג הזה .ואכו ,בחינה מדוקדקת
של סדרות הזמו שנלקחו מששה עשר מקלטים הממוקמים בקרבה למוקד הרעש מראים כי לא קיימת אנומליה
בסיגנל של מספר האלקטרונים הכולל ,אשר יכולה להיות מקושרת לגלי קול כבידתיים שנגרמו על ידי רעידת
האדמה .המספר הרב של מקלטי

GPS

המפוזרים ביעילות על פני דרום קליפורניה אפשרו לנו לעקוב אחר

הפרעה יונוספירית מתקדמת שהופיע מספר שעות לפני רעידת האדמה .אותה הפרעה נצפתה על ידי ששה
עשר מקלטי

GPS

משני לוויינים שונים .ההפרעה היונוספירית נראית מתקדמת מצפו ו-מזרח דלרום-מערב והיא

בעלת מהירות אופיינית של

10

ק"מ דבקה .משרעת ההפרעה דועכת עם הזמו אך המבנה הכללי של הגל הוא

יציב .שיטה חדשה זו שפותחה על ידינו המשתמשת ברשתות

GPS

למעקב אחר הפרעות יונוספיריות

מתקדמות היא מבטיחה מאוד ובעלת פוטנציאל למחקר ולימוד מנגנוני הצימוד המקשרים ביו תהליכים גדולים
המשחררים אנרגיה לאטמוספירה והפרעות יונוספיריות.

~[

החברה הגיאולןגית הישארלית

הכבס

הש 2001 'm

השפעת החינון הסייסמי על התפתחות הצורה הקשתית של אזורי הפחתה
והיוצרות מאמצי מתיחה ואגני שולים מאחרי הקשת הטקטונית :תוצאות של
ניסיונות אנלוגיים
מרס ,1,1 ,מ Iל Iגסה ,ג ,2 ,סנסלר ,ס2 ,

 . 1מכון רקנאטי ללימודי ים ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה ,31905
 .2המכון למדעי כדור הארץ ,אוניברסיטת אופסלה ,אופסלה ,75236

שבדיה.

הצורה הקשתית של אזורי הפחתה רבים היתה משוייכת בבער למאמצים טקטוניים אנכיים שפעלו על המשטח

הכדורי של האץר ,במודל המוכר בשם "מודל כדור הפינג-פונג" .אולם לפני

כ20-

שנה הוטל ספק במהימנותו

של המודל הזה ,והעיצוב הקשתי של התעלות הימיות הגדולות ושל אזורי ההפחתה נשאר חידתי .המחקר
הנוכחי הניח כי הצורה הקשתית של התעלות הימיות היא תוצר לוואי של חיכור סייסמי דיפרנציאלי המתרחש
על מישורי ההפחתה כאשר לוח טקטוני ימי נוחת אל מתחת לוח טקטוני יבשתי .חיכור בלתי אחיד יכול
להתרחש כאשר אגן סדימנטרי בעה עובר הפחתה ,והסדימנטים מפחיתים מעוצמת החיכון הסייסמי ,או כאשר
מופחת אזור שבירה החוצה את הקרום המופחת לכל עוביו ומחליש את חוזקו המכני .על מנת לדבוק את
הנחת הבעודה הזאת ,ביצענו סדרה של ניסויים אנלוגיים של הפחתה ראשונית בעזרת צנטריפוגה ,כאשר
החיכון לאורן מישור ההפחתה הוא בלתי אחיד במכוון .המודל האנלוגי כלל חמש יחידות ,שייצגו את
האסתנוספירה ,כאשר עליה מונחות הליתוספירות הימית והיבשתית ,כאשר כל ליתוספירה מחולקת לשכבה
תחתונה צמיגה ושבכה עליונה קשיחה .השתמשנו במרק
האסתנוספירה ,שתי תערובות של סיליקון ובריט

) (barite

) (putty

בצפיפות

בצפיפויות של

1.47

ג'\סמ"ק לייצג את

1.78
ו1.28-

ג'\סמ"ק ייצגו את

הליתוספירה הצמיגה הימית והיבשתית )בהתאמה(י ושתי תערובות של שעווה ובריט בצפיפויית של  1.37ו-
 1.10ג'\סמ"ק ייצגו את הליתוספירה הקשיחה הימית והיבשתית )בהתאמה( .תגובת הצמיגויות של הרכיבים
הצמיגים של הניסוי לשינויים במאמץ נדבקה ונמצאה לינארית בקירוב .הרכיבים האלה הוכנסו אבופן משוכב

לתיבת ניסוי שמדמיה הם  5X5X16ס"מ ,והוכנסו לצנטריפוגה באתוצה של כ 500-ס"מ\שניה  .2מימדי תיבת
הניסוי אילצו אותנו לנסות ולעבצ רק מחצית המבנה ,מהשוליים ועד פסגת הקשתי כאשר את החיכון
הדיפרנציאלי הישגנו על ידי סיכה בפרפין של אחד הקצוות של השכבה המייצגת את הליתוספירה הימית.
מצאנו כי השכבה המייצגת את הליתוספירה הימית נדחקה אל מתחת לשכבה המייצגת את הליתוספירה

היבשתית כתוצאה מהתאוצה של הצנטריפוגה ,וכי הדצ של הלוח בו סכנו את המגע הופחת בקבצ מהיר יותר
ובזוית נחיתה קטנה יותר מאשר הקצה של "הלוח הימי" בו היה החיכון בין הלוחות רב יותר .זאת ועו,ד עם

התפתחות הניסוי מאצנו כי חלה גלילה לאחור "בלוח הימי" המופחת באורח בלתי אחי,ד והמשטח העליון של
אזור ההפחתה קיבל צורה קשתית .דב בבד עם הגלילה לאחור של "הלוח הימי"" ,הלוח היבשתי" התפשט אל
מעל "הלוח הימי" ,ותור כדי התפשטותו הוא גם נעשה דק יותר ,הן באופן אלסטי ,על ידי סדרה של שברים ,והן
באופן פלסטי .מערכת השברים שהתפתחה "בלוח היבשתי" ויצרה אגן שוליים ,היתה מקבילה לכוון המתיחה

ולא לעיצוב הקשתי של איזור ההפחתה .המערכת הסטרוקטורלית במודל דומה לדמי למערכת הסטרוקטורלית
בתעלת טונגה

) (Tonga Trench

ואבגן

לאו )(Lau Basin

][D

שברום מערב האוקיאנוס השקט.

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנת'

ושראל והאמנה למנועה כוללת של נוסויים גרעוניים

-

2001

הובטום טכנוום

ופולוטיים
מלמוד ,מ

I

הועדה לאנרגיה אטומית ,ת.ד.

 ,7061תל-אביב 61070

ישראל חתמה על האמנה למניעה כוללת של ניסויים גרעיניים )אמנ"ס( עם הצגתה לחתימה בשנת

.1996

המדינות החתומות על האמנה מתחיבות להימנע מביצוע ניסויי פיצוצים גרעיניים בקרקע ,בים או אבוויר.

לצורך הפיקוח על קיום האמנה הוקם '''ע האו"ם ארגון מיוחד שמושבו בוינה .הועדה לאנרגיה אטומית )וא"א(
מונתה ע"י ממשלת ישראל כאחראית על ייצוג ישראל כלפי הארגון.
אלמנט מיוחד באמנ"ס לעומת אמנות אחרות הוא מערך אימות הכולל רשת ניטור גלובלית של תחנות דמידה
הפועלות אוטומטית ללא הפסקה ,שהוקמו במסגרתה ומדווחות למרכז מידע מיוחד שהוקם בוינה במסגרת
האירגון.

התחנות מבוססות על ארבע טכנולוגיות :סיסמולוגיה ,אינפראסאודנ,

הידרואקוסטיקה ומדידות

דריואקטיביות .התחנות פוזרו על פני דכור האץר במטרה לזהות אותות מכל אירוע הדומה לפיצוץ גרעיני.
במרכז המידע בוינה מבוצע ניתוח הממיין את האירועים בכדי לצמצם את רשימת האירועים שיש ספק לבגיהם
אם הם טבעיים או שהם פיצוץ שאינו גרעיני.

אלמנט נוסף ומיוחד הוא שהאמנה מאפשרת ,במקרה של חשד המועלה ע"י מדינה חברה ,ולאחר החלטה של

הגוף המנהל של הארגון ,לשלוח צוות דביקה לביצוע ביקורת בשטח שבו נצפה הארוע החשו.ד הצוות מורכב
ממומחים ומטרתו לדבוק את האירוע החשוד ולהבהיר האם אירוע זה היה פיצוץ גרעיני או לא .הצוות מובגל
זבמן ,בשטח הדביקה ,בטכניקות שברשותו לשם איסוף נתונים ,ובפריסת השימוש בהן בשלבים השונים של
הדביקה .טכניקות אלה כוללות דיגום סביבתי ,מדידות דריואקטיביות ,ושיטות גיאופיזיות מגוונות .אלמנט זה
של האמנה הוא החודרני ביותר ומעלה ניגודי אינטרסים בין הרצון להוכיח חפות לבין מניעת חשיפת
אינפורמציה בעלת רגישות לאומית ובטחונית.

משלחת ישראל דליוני הגופים הטכניים והפוליטיים של הארגון פועלת למען קידום העמדה הישראלית
המדגישה ראשית לכל את מניעת הניצול לרעה של האמנה ככלי פוליטי תוך שימוש בהאשמות שווא .המשלחת
משלדתת לקדם ככל האפשר הגדרת כלים דלחיית האשמות שווא ומניעת חודרנות יתר ע"י בניית קווי הגנה
המדגישים שלשה מרכיבים:

(א) איכון וזיהוי אירועים דביוק בגוה ,המאפשרים דחיית האשמות על הסף; (ב)

הקטנת שטח אי הוודאות )אליפסת השגיאה( מסביב לאירוע ,לשם הקטנת אזור הביקורת בשטח במידה

ויוחלט עליה; (ג) הפעלה נכונה וממוקדת של ביקורת בשטח ,במטרה לאתר את האירוע שהביא לביקורת,
ומבלי לפגוע בא'נטרסים לאומיים וביטחוניים של המדינה.

כפי שמשתמע מהדברים לעיל יש משקל רב לטכנ'קות וידע המבוססים על מדעי האדמה בתהליך קבלת
ההחלטות הקשורות בה'בטים שונים של האמנ"ס .קיימים עדיין פערי ידע רבים בהקשר של יישום הטכנולוגיות
השונות שהוזכרו לעיל .חלק מפערי ידע אלה נובעים מחוסר התפתחות מדעית בנושאים מסוימים )למשל
אינפראסאונד( בקהיליה המדעית הבי"ל ,וחלקם ספציפיים למדינת ישראל .קיימים גם פערי ידע לבגי יישום של
שיטות מדידה ידועות זליהוי ספציפי של תופעות הקשורות לפיצוץ גרעיני )בעיקר תת-קרקעי( מדצ אח,ד

ולמניעת ניצולן לאיסוף מידע מודיעיני שאינו רלוונטי למטרה העיקרית של הביקורת בשטח מדצ שני .פערים
אלה דורשים מחקר ופיתוח ממוקד ליישומים המיוחדים .מו"פ זה בחלקו הוא קצר טווח ,אך קיימות גם בעיות
כמו שיפור ההפדרה בשיטות שונות שדורשות מו"פ ארוך טווח .נושא נוסף הוא בניית בסיסי נתונים אזוריים
בעור השיטות הגיאופיזיות השונות שבשימוש האמנ"ס שיהוו נקודת התחלה לכל דיון בהאשמת שווא אפשרית
או ביקורת בשטח.
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הגבס השנת',
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שדות פצלו השמן של ואדו מע'אר ועטראת אום-ע'ודראן במרכז ורדן

האם הם בעצם מרבץ גדול אחד?
מינססר ~בי

המכון הגיאולוגי

במהלך של יותר מ 30 -שנות מחקר נתגלו בידרן תופעות רבות של 'פצל' שמן ,בנוסף לסקרים ג'אולוגיים נערכו
נסיונות חצי חרושתיים לניצול משאב זה בשיטות שונות ומגוונות ,במיוחד במטרה למצות ממנו נפט או להפיק
ממנו אנרגיה תרמית,

תופעות של פצלי שמן נמצאו ברחבי הממלכה מגדות הירמוך בצפון ועד לאזור מאען דברום ,דווח על

26

תופעות ,אך רק מעטות מהן נחקרו ברמות פירוט שונות ,העתודות המוערכות של פצלי השמן בידרן בגוהות

מאלה של ישראל ואיכותם דומה ולעתים גם בגוהה יותר )מבחינת תכולת הפחמן האורגני( מזו של פצלי השמן
הישראליים ,על פי פרסום ידרני עדכני עתודות פצלי השמן מוערכות בכ 40 -ביליוני טונות ,מוצע כאן ,על פי
סקירה ביקורתית של המידע שפורסם ,כי מספר מציאותי יותר הוא כפול מערך זה ואולי אף יותר מכך,
התופעות הדרודות יחסית של פצלי שמן בידרן מכוסות על ידי סלעי משקע צעירים יותר ולעתים גם על ידי

זרמים וולקניים ,מהתופעות שפורסמו נראה כי הגדולות והמשמעותיות ביותר הן :לג'ון ,סולטני ,ג'ורף אל
דרוויש ,אל-תמ,ך ואדי מע'אר ועטראת אום-ע'ודראן ,אשר כולם מצויים במרס ידרן ומרבץ רמת-ארביד
ירמון שבצפון מערב המדינה ,ככל הנראה כמה מתופעות פצלי השמן במרס ידרן מתאפיינות בנוכחות
משמעותית של קוורץ ,בנוסף לקלציט כמרכיב עיקרי במקטע האנאורגני,
ההערות האבות מתייחסות לנתונים ולמסקנות אשר פורסמו אבשר לשני השדות השכנים והגדולים של פצלי
השמן בואד' מע'אר (מ"ו) ובעטראת אום-ע'ודראן ('ע"אע) המצויים ברמה המדברית,

45-35

ק"מ ממזרח

לאזורי מכרות הפוספטים של אל-אביאד ואל-חאסה,
ק"מ,

שדות אלה נמצא'ם בתוך רצועה שאורכה כ 40 -ק"מ ורוחבה כ25 -
 66ק'דוחי מחקר 19 ,מהם באזור הדרומ' של ו"מ ולאחר מכן  47בשדה

אבזור זה נקדחו )בשנות ה(1980 -
של עא"ע '.מתוך קידוחים אלה58 ,

חדרו את חתך פצלי השמן והשאר ככל הנראה לא הג'עו אליו ,הנתונים מהק'דוחים החיוביים מבצ'עים על חתך
כלכל' בעובי ממוצע של  33,8מ' ב-ו"מ ו 37,4 -מ' ב-עא"ע '.ערכ'ם ממוצעים של עוב' הכיסוי הטפל הם  57מ'
ו,' 54,6 -מ בהאתמה ,ערכים ממוצעים של תנובת השמן בשני השדות נעים בין  7%ל, 11 % -המידע הקיים
הוא חלקי בלדב ונראה כי בכמה מהקידוחים נחדר רק חלק מחתן פלצי השמן; כמו כן לא דבנק כלל חלק
החתך העשיר בחומר אורגני שבתוך ה'חידה הפוספטית ,בבסיס ,אופן פיזור הק'דוחים מקשה על קבלת

מסקנות אמינות ,ומספרם מועט ביחס לשטח הנרחב וזאת במיוחד בשדה
 15קמ"ר ,גם בגולות השדות לא הוגדרו,

ו"מ ,בו יש בערך קידוח יחיד לכל

ככל הנראה נמצאים שני השדות בתוך אותו מבנה ,תופעת אי הרציפות המשמעותית ביותר בשטח הוא אזור
השבירה ('עמ'-זמ) של הסיוואקה ,בעל זריקה אופקית ואנכית ,אשר מצוי בבגולו הצפוני של ה-אע"ע '.ייתכן,
א'פוא ,כי תופעת פצלי השמן נמשכת מצפון לאזור הפרעה זה ,כאשר הוא קבור בעומק של

כ100 -

מ' נוספ'ם,

המבנה באזור ה -עא"ע' ובצפון שדה ו"מ מראה השתפלות הדרגתית לכ'וון מזרח ,נראה שקיימת נטייה קלה
לכוון דרום בכלל האזור ומבנים בסטרייק של צפ'-מז' דר'-מע' באזור ה -אע"ע '.הכיסוי הטפל באזור ה -עא"ע'
מורכב מקירטונים א'אוקניים ויחידה מותמרת )=חתרורים?( ואילו בשדה ה -ו"מ הוא בנוי בעיקר מקירטונים
וחווארים מגיל מאאסטריכט,

הנתונים מתת הקרקע והמפות הגיאולוגיות אינם מבציעים על קיומה של אי רציפות כלשהיא בין שני השדות,
על כן מוצע כי שדות פצלי השמן ב -ו"מ וב -אע"ע' הם למעשה מרבץ רציף וגדול אח.ד נעשו עיבודים תוך
שימוש במודלים תלת ממדיים )תוכנת  (, Surferזאת בהשוואה לחישובים בשיטת המשולשים אשר ננקטו
בסיכומי המידע המקוריים ,כאשר נוקטים ,לצורך עיבוד הנתונים ,בשיקולים שמרניים )אבשר לבגולות המרבץ
ולעוביו( מתקבלת עדשה של פצלי שמן אשר שטחה כ 450 -קמ"ר ונפחה כ 16,8 -ביליון מ"ק המצויה תחת
כיסוי טפל בעובי ממוצע של מעט יותר מ.' 50 -מ מוערך כי העתודות הגיאולוגיות עשויות להיות גדולות אף
'ותר,

העתודות המשוערות של פצלי השמן האיכותיים באזור ואדי מע'אר ועטראת אום-ע'ודראן הם בסדר גודל דומה
לאומדן הקיים באשר לכמויות פצלי השמן המצויות בכל שטחה של ממלכת ידרן,

11
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2001

אספקת חול למשק הבניה :בעך ,הווה ועתיך
מימרו,

•• '.,

רשבסקי., ,א

פרנקיב'Y

.ר,

יחידת המכרותי משדר התשתיות הלאומיות

אספקת חול למשק הבניה הינה בעלת זיקה חזקה להיבטים גיאולוגיים ,כלכליים ,טכנולוגיים ,משפטיים ,ואף
מדיניים.

עד שנת 1964

נכרה חול ים מאתרים הסמוכים לקו החוף .בשנה זו ,עם הכנס חוק הזיפזיף לתוקפו ,הועתקה

הכרייה מזרחה  -אל רצועת הדיונות .בשנת  1973העניקה מועצת מקרקעי ישראל זכיון בלעדי להפקת חול
לכורים הותיקים .שטח הזכיון משתרע לאורך מישור החוף מקיסריה עד אשקלון ועוד שטח באזור עמק זבולון,
והוא כולל למעשה את כל העתודות הניתנות לניצול של חולות הדיונות ההולוקניים במישור החוף עד מיצויין
המלא .לאור כניסת חוק חובת המכחים לתוקף ) (, 1993לאחר פקיעת תקנות הפטור של החוק )(, 1998
ולאחר התערבות הממונה על ההבגלים העסקיים ) (, 1996מינה היועץ המשפטי לממשלה ועדה בינמשדרית
לבחינת הזכיון הגורף שהוענק לכורים הותיקים .בעקבות החלטת הועדה )בשנת  (,2000המליץ היועץ למועצת
מקרקעי ישראל לבטל את זכיון הכורים הותיקים ולשווק אתרים לכריית חול במכחים בלדב .החלטת מועצת
מקקרעי ישראל ,אשר אימצה את המצלת היועץ המשפטי לממשלה ,הב'אה לפתיחת הליכים משפטיים מדצ
הכורים הותיקים ,הליכים שטרם הסתיימו.
בשנת

2000

פורסמו המכחים הראשונים לכריית חול .ההצעות היו בגוהות והביאו כצפוי לעליה חדה במחיר

החול לצרכן :מ-

9

ללמעלה מ

20

ש"ח לטון)!( באתרי הכרייה.

עליות המחירים התלולות דחפו יזמים למימוש מקורות חלופיים לאספקת חול .כך הלך וגדל חלקם של תחליפי

החול ויבוא החול מידרן בצריכה הכוללת .כמו כן גדלו ההשקעות דבביקת האתמת חולות מישור רותם

לתעשיית הבטונים ,דבביקת אפשרויות יבוא חול ממצרים ואף מארצות אחרות ,רחוקות יותר .יבוא החול דרך
מסוף נהר הידרן עלה מ-

8000

טון לחודש מאי לכ-

60,000

טון בחודש נובמבר,

.2000

יצויין כי היזמים

משקיעים בחול הידרני במיון ביבש על מנת להקטין את מרכיב הקדים שבו .במקביל יותר ויותר בעלי מחבצות
לייצור חצץ החלו להפעיל מתקנים לשטיפת חומר טפל ולייצר חול מחבצה לצורך החלפת חול קוורץ בתערובות
בטון .לקראת סוף שנת

2000

פעלו כעשרה מתקנים כאלה והייצור החודשי של חול מחבצה עלה

טון .זאת לעומת כמות חודשית ממוצעת של פחות
ואשר

מ20,000 -

טון בשנת

על 100,000

.1999

לעתי,ד להערכתנו בשנים הקרובות יגדל היבוא השנתי של חול מידרן ,מאזורי כראמה ועדסייה ,דרך

גשרי שייך חוסיין לצפון הארץ ואלבני
כמות דומה ,ותחליפי החול

2-1

)לרשות הפלשתינאית לפחות( לדכי

3-2

מליון טון ,מישור רותם יספק

מליון טון .אתרי כרייה שונים במישור החוף יספקו כ-

4

מליון טון חול בשנה.

מרכיב החול ממישור החוף ילך ויפנה את מקומו לחול ממישור רותם ,ולתחליפי חול .כמו כן ייתכן שישולבו
אתרים אחדים של חול פלייסטוקני בתת הקרקע של שפלת החוף .מובן שההערכה לבגי ידרן ,כמו אפשרות
יבוא חול ממצרים,עשויות להשתנות עם כל שינוי ב"אוירה המדינית" באזורנו.

ת;:Wן

~
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ה DALY GAP -כתוצר של פרקצוונצוה בלחץ נמוך :דוגמא ממסוב עמרם,
דרום ושראל
מושקיו ,ע , 2,1 .נבון ,ע ,1 .שטיין ,מ ,1 .הליץ,

.1
.2

ל2 .

המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית בירושלים,
המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי

ישראל 95501 ,30

91904

ירושלים

ירושלים

ה DALY GAP-מאתר פער בר'כוז' הסיל'קה בסדרות רבות של סלעים מאגמתים ברחב' כדור האץר .פער
הרכב'ם זה תועד לראשונה על'-ד'  Dalyבשנות ה ,20 -והסיבות לה'ווצרותו עד"ן נחקרות על-יד' פטרולוגים

מאגמתים .אנו חקרנו תופעה זו בסדרה של סלעים אלקל'נ'ם מסוף הפרוטרוזואיקון (,550-530 Ma )-

במסיב

עמרם ,דרום 'שראל.
מסיב עמרם בנו' מרצף סלעים אלקלינים מג iון )ר'וליט ,אלקלי גרנ'ט ,מונזוניט ,קוורץ סיאניט וד"קים מאפים

עד פלסים( ,הפורש טווח הרכבים רחב ) (,46.5-78.8 wt% Si0 2אך לא רצ'ף .העדר סלעים בתחום 55-60
- wt% Si02ה)  (DALY GAPמגד'ר חלוקה בי-מודלית של סלעי עמרם לסלעים מאפ'ם ) (, <55 wt% Si02
ולסלעים פלס'ם ) (.>60 wt% Si02טווח מצומצם של ערכי  eNdjחיוב"ם )  (,+1.5 to +3.0וערכ' Sr/86Srך8
התחלת"ם נמוכים 'חסית )  (,0.7036:t2יחד עם יחסי יסודות אינקומפטביל'ם אחידים ) (, YlNb= 1.6:t0.3
שוללים זיהום קרומי משמעותי ,ומעידים על פרקציונציה כתהליך המרכז' בהתפתחות סלע' המסיב.
נעשה שימוש בתוכנת המחשב

MELTS

של

לשחזור התפתחות המאגמות של

) Ghiorso and Sack ( 1995

מסיב עמרם בתא מאגמתי המתקרר תוך דכי גיבוש חלקי .במודל ,תהליך הפרקציונציה מתחיל במאגמת אב

מאפ'ת )  (-49 wt% Si02המתקררת מ 13000C -ל ,800oC -בלחץ של  ,2.5Kbarו O2 -מוגדר על-ידי .QFM
המודל משחזר התפתחות בשני שלב'ם :בשלב הראשון מתבגש'ם אוליב'ן ,פלגיוקזל ,קלינופירוקסן וספינל.
אחוז הס'ליקה של המאסף המתבגש

מתפתחת בין

.49-60% Si0 2

עולה בצורה מתונה מ-

45%

ל-

כאשר המאגמה השאריתית

,49%

בשלב השני ,כשאחוז הסיליקה מגיע לשישים ,משתנה המאסף המתבגש

בחדות ,נשלט על-ידי אלקלי פדלספר ופלגיוקזל ,ותכולת הסיליקה שלו קופצת ל-

.55%

בתחילת הגיבוש דומה

אחוז הסיליקה במאגמה ובמאסף המבגתש והשתנות ריכוזי הסיל'קה במאגמה איטית .בהמשך השלב הראשון
גדל הפער ביניהם ,ועל-פי חוק המנוף התפתחות המאגמה מ-
הסיליקה במאסף המבגתש בתחילת השלב השני ל-

55%

53%

ל-

60%

מהירה יותר .קפיצת אחוז

מאיטה את התפתחות המאגמה .השתנות מהירה

של ריכוזי הסיליקה מקטינה את הסיכוי לדגימת מאגמות בהרכב'ם אלו ועשויה להסביר את פער ההרכבים
בסלעי עמרם

)(. 55-60 wt% Si02

אנו מציעים כי דגימה אקראית של את מאגמת' המתקרר תוך דכ' תהליך

פרקציונציה דבומה לתהליך המתואר תיצור שכיחות נמוכה של הרבכ' סיל'קה בינונ"ם

um

 -ה.DALY GAP -

הכנס השנת',

הרבחה הגיאולIגית הישארלית

2001

חושה מרחוק של אדו המום באטמוספורה באמצעות רשת  GILשל תחנות
 GPSקבועות בושראל
מור., ,א ודובינ  Oקי., ,ש אלפרט ,פ.

החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב ,תל אביב ,69978

ישראל,

מערכת ה (Global Position System) GPS -היא מערכת ניווט לווייני ,הכוללת  24לוויינים פעילים הנעים ב-
מסלולים ,הלוויינים משדרים אותות אלקטרומגנטיים בדתירויות  1,575 GHzו , 1,228 GHz -האותות הנקלטים

6

בתחנות

GPS

קבועות משמשים בעיקר ליישומים גיאודטים ומחקר גיאודינמי אודות תנועת הלוחות ומעוות

קרום דכה"א ,אותות ליייני ה-

GPS

הנעים בתוון האטמוספרי מושפעים מאופי התוור ומעובכים דברכם ,הגורם

העיקרי לכר הוא מומנט הדיפול של מולקולות המים ,העיכוב נע בין

)(,Total Zenith Delay-ZTD
)Zenith Delay-ZHD

10-8

נאנו שניות ונקרא עיכוב הזנית הכולל

ומכיל שני רכיבים :הראשון ,עיכוב הזנית ההידרוסטטי או "היבש"

והשני עיכוב הזנית הרטוב

)(, Wet Zenith Delay-ZWD

(Hydrostatic

אומנם העיכוב הכולל מהווה

רעש למדידות הגיאודינמיות ,אולם בו זבמן הוא גם אוצר בלום של נתוני לחות אינטגרלית באטמוספירה

בהפדרה זמנית בגוהה ) 30

דקות( ,בעזרת אלגוריתמים מיוחדים ניתן לאפיין את העיכוב ולדמוד באמצעותו

את כמות אדי המים אבטמוספירה ,במחקר זה אנו מנלצים את שרת תחנות

הGPS -

הקבועות בישראל לניטור

רציף של כמות אדי המים אבטמוספירה ב  mרח הים התיכון ,דמידות אלו הינן תוספת ניכרת לנתוני
הדריוסודנות מאחר והם ניתנות בצרף ,ניתן לקבלן בכל מקום שיש תחנת

GPS

קבועה )ע"י חיבור יחידה

והתוצאות מתקבלות כאינטגרל של המדידות לאורן הקרן ,נתוני הדריוסודנות

מטאורולוגיית למכשיר (, GPS
מספקים מדידות של אדי המים לאורן פרופיל אר ניתנים רק פעמיים ביום ,נתוני ZWD

יעזרו לשפר מודלים

אטמוספר"ם קיימים ויכולים לשמש לחיזוי אטמוספרי מדויק יותר,
פועלות ו-

רשת  (GPS in Israel) GILכוללת  12תחנות  GPSקבועות ) 10
השונים של ישראל ,כל תחנה דוגמת נתוני  GPSאחת ל30 -
ועיבוד נתוני  GPSאבוניברסיטת תל-אביב אחת ליום ,לצורר חישוב כמות אדי המים אנו משתמשים בנתונים
מטאורולוגיים הנמדדים בתחנות  GPSהממוקמות בקיבוץ בכרי ובמצפה-רמון ,הנתונים המטאורולוג"ם נדדמים
באמצעות יחידה מטאורולוגיית שמחוברת למכשיר ה GPS -ומודדת את הלחץ ,הטמפרטורה והלחות בפני
2

בבניה( הממוקמות בחלקיה

שניות ,המובערים ומעודבים במרמ לאיסוף

השטח כל

30

שניות ,החישוב מבתצע בעור כל

נתונים רבים ,בחודשים נובמבר-דצמבר הובצה

30

דקות מאחר והעיבוד הוא סטטיסטי ומצריר איסוף של

מערכת GPS) GPS-MET

ויחידה מטאורולוגיית( בשטח המכון

המטארולוגי בבית דגן בסמור לתחנת הדריוסודנה לצורר השוואה בין חישובי כמות אדי המים הנמדדים
אבמצעות

GPS

לבין הדריוסודנות ,תוצאות המדידות הינן בשלבי עיבוד ובעתיד ישמשו לכיול מערכת ה-

,MET

•

GPS -

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנט השנת',

2001

תואור תת הקרקע של שבר הרמוו על  Oמך פענוח נתונום  Oוו Oמוום בהפרדה
גבוהה,

מדבדייב ,בנ'  ,1ברטוב ,יוסי  ,2חניקוב ,מרגרט ,1ברונר,

אילי 1

, 1המכון הגיאופ'ס' ל'שראל ,לוד.

,2

המכון הגיאולוג'

,

ירושלים,

במ oגרת המחקר הממומן '''ע משדר התשתיות בנושא שברי הרוחב בנבג וצפון  Oיני בוצעו מ oפר קווים

סייסמיים ,קווים אלו בוצעו על ידי המכון הגיאופיסי לישראל בשנת
הרוחב ,גודלם וכמות ההסטה
קו

GI-5010

ואופייה ,

הוא אחד מהקווים הסיי  Oמיים שבוצעו במסגרת המחקר

בכיוון כללי של צפון
נקרות

1999

 mרחה ,

במטרה לעמוד על אופיים של שברי

הנ"ל ,

קו זה חוצה בניבצ את שבר רמון

דרום לאורך נחל נקרות מצפון למפגש הנחלים צרורות-נקרות ועד לעיקול החד של נחל

צפונית למפגש הנחלים גדל-קמאי-נקרות,

כמו שאר הקווים בפרוייקט ,בוצע קו זה בשיטת רפלקציה בהפדרה בגוהה ,הפרמטרים לביצוע הקו בשדה היו:

מרווח בין גיאופונים )תחנות קליטה(
בגיאופונים

10

מטר ,מרחק בין מקורות אנרגיה )תחנות ויברציה(

 10מטר ,

שימוש

של , HZ 10

עיבוד הנתונים הסייסמים בוצע במכון הג'אופ'סי בתחנת בעודה

נעשו דביקות רבות להגדלת יחס

N!S

UNIX

בעזרת תוכנת

,ProMax-Landmark

אנליזות מה'רויות מפורטות והתאמתם לחתך ה  O"Oמי ,על סמך פענוח

ראשוני של הקו ,ניתן לזהות את שבר הרמון כשבר ליסטרי לעומק מוערך של

500-400

מטרים משנ' צידי

השבר ניתן לזהות רפלקטורים סיי  Oמיים ברורים ,סלעי חבורת יהודה מדרום ומולם מצפון יחידות המוערכות

כחבורת  oלע'ם מגיל טר'אס,
חש'בות המ'דע של קו  o"oמי זה ואופיו של שבר רמון ייתן לנו מידע רגיונלי על מ'דת ואופ' אי ההאתמה של
'חידות הסלע מגיל קרטיקון תחתון-יורא-טריאס ,זאת על פ' קורלציה לקידוחים באזור כגון  :קידוח מ'שר1
שחודר לעומק של כ

2000

מטר וקידוחי מים באפיק נחל נקרות,

[1jJ

הכנס הש2001 'm

החברה הג  Iא Iל Iג  Iת ה  Iשראל  Iת

מקורות מלחים נמי בקנונים של גושי קרטון מגיל אאוקן נבגנ הצפון -מערני
לובשוץ ,ו.

,

זולברברנ,ד מ.

השירות ההידרולוגי ,רח' יפו  ,234ת.ד ,6381 .ירושלים 91063
מבחינה הידרוגיאולוגית ,בתוך סלע קרטון של חבורת בעדת ניתן להבחין במספר מערכות זרימה .תהליכי
זרימה מתרחשים לאורך הסדקים בעוד שתהליכי הסעה דיפוזיבית מתקיימת בתווך הנקבובי .מי התווך

הנקבובי של הקירטון מהווים את המקור העיקרי של מלחים אבקוויפר ומכאן נובעת חשיבות רבה של מחקרם.

מים כלואים בתווך הנקבובי )להלן מי נקבובים( הוצאו מששה מדגמי קירטון מגיל אאוקן )חבורת
שנלקחו מהעומקים

של 10-30

מ.י מים הואצו במיצוי צנטריפוגה תוך שימוש בנוזל דוחק

-

דבעת(

השיטה שמאפשרת

קבלת מי נקבובים ללא שינוים בהרבכם הכימי במהלך הדיגום.

מי נקבובים שדנגמו מתאפיינים בהרבכ מגמיום-כלורידי עם ריכוז כלוריד של  3,900-15,700מ"ג בליטר.
ההרבכ הכימי של מי נקבובים הנו קרוב להרבכ מי ים ,כך עולה מהשוואת יחסי יונים )Iז rNalCסביב 0.85
 ClIBr,סביב I ,300ז rMglCסביב  (0.18יחד עם זאת ,קיימים הדבלים בהרכב בין מי נקבובים למי ים :מי
הנקבובים עשירים יותר בסידן ,סולפט ,סטרונציום ,בחל ואלומיניום ,ודלים יותר באשלגן.
הדמיון בין הרבכם הכימי של מי נקבובים ומי ים מבציע על אפשרות המקור המלחים במים הנו מקור ימי,
כאשר הדבלים במליחות והשוני המסוים בין ההרבכים של מי נקבובים ומי ים נוצרו כתואצה מתהליכים
דיאגנטים וערבוב עם מים שפירים .דוגמאות להתפתחות דומה של כימיית מי נקבובים בסלעים קרבונטיים
מוכרות היטב באירופה .על מנת לדבוק האם הדבר נכון לבגי מי הנקבובים של אקוויפר דבעת השתמשנו
במידול גיאוכימי .אבמצעות תוכנת

PHREEQC

פותרה בעיה הפוכה :חושבו מבערי מסות מים ,מינרלים וגזים

שיכולים להפוך מי ים למי נקבובים ,כאשר מידת אי-ודאות דבביקות כימיות לא עלתה

על •30/0

תוצאות המידול מבציעות על שלושה תסריטים אפשריים של התפתחות תהליכים דיאגנטיים ,כאשר ההדבל
העיקרי ביניהם קשור למקור סולפט במי הנקבובים .התסריט הסביר ביותר מתאפיין בתהליכים האבים:

.1

חימצון פיריט ,שעקבותיו הגתלו בדמגמי קרטון ,הנו הגורם לעליה קלה בריכוז סולפט ובחל במים .תהליך

זה צורך

.2

חמצן.

המסת בגס הנו המקור העיקרי של סולפט וסידן .כמות הבגס הדנרשת לתהליך זה מהווה כשתי אלפיות

אחוז ממסת הקירטון.

.3
.4

המסת קלציט מהווה מקור נוסף של סידן וביקרבונט.
חילופי יו]ים על פני מונטמורילוניט :סידן יוצא לתוך המים בעת שאשלגן ומגמים נספחים .כמות הקטיונים

המתחלפים הנדרשת לתהליך זה מהווה כשתי אלפיות אחוז מקיבולת הקטיונים החלופיים בקירטון.

 .5המסת מונמטורילוניט בכמויות נמוכות ביותר )כ 4*10-6%-ממונטמורילוניט שנמצא בקירטון( ,כתוצאה
מתהליך זו מתווסף אלומי]יום למי הנקבובים.

.6

מיהול מי נקבובים על ידי מים שפירים תוך התפלת דיפוזיבית של מי נקבובים.

מידול קבצ התפלה הדיפוזיבית של מי נקבובים בגוש הקרטון מבציע על הקבצ האיטי של תהליך זה.
מתוצאות החישובים עולה שגם לאחר כ-
בעלי

5

מיליון שנה של ההתפלה ,בתוך גוש קירטון עלולים להישמר מים

מליחות של כ 15,000 -מ"ג/ל .

[Dll

החברה הגואולוגות הושראלות

הכגט

הש2001 ,'m

תננוו הנדסי תוך הערנת סינונים סייסמים ונתוח החתך הגיאולוגי של אתר
גשר חירם ,חיפה,
לויו ,מ,

מ.לויו

סקרים גיאולוגים וגיאוטכביים ,יובלים .דב .משבג

אתר גשר חירם הינו חלק ממערך בכישים ומחלפים חשדים הבננים בשנים האחרונות בחיפה במטרה לחבר
את כל חלקי העיר ואזור הקריות .האתר ממוקם בעיר התחתית בחיפה ,סמוך לתחנת הרבכת התורכית
הישנה ,במבער ממרגלות רכס הכרמל לאזור מפרץ חיפה .ככל הידוע האתר ממוקם בסמוך לקו העתק התוחם

את רכס הכרמל וידוע בשם "שבר יגור" .תנאי הקרקע המיוחדים והעודבה כי בשנים האחרונות מאותרת
פעילות סייסמית לאורך שבר יגור חייבו חקירה יסודית של האתר תוך הערכת הסיכונים הסייסמים .חשיבות
מיוחדת ניתנה למיקום מדויק ככל האפשר של קווי ההעתק באזור.

בשלב הראשון בוצעו  13קידוחים ,מתוכם התקבל מידע על החת,ן הכולל סלע דולומיט ,קירטון ,חואר ,גיר
ביוקלסטי ) (beach rockוכן גם יחידות סלע רכות בהן חול ,חרסית וכורכר חולי.
המידע מהקידוחים הוצג בחתכים גיאולוגים מהם ניתן ללמוד כי קיימת חלוקה לארבעה אזורים המוצגים לפי
סדר הופעתם ממערב למזרח .יש לציין כי אבזור זה חוף הים ממוקם בדצ צפון.
סלע דולומיט מסיבי )תצורת יגור(.
אזור צרועת העתקה או ערוץ קדום המכיל יחידות סלע קירטון וחואר.

אזור השקעה לאורך קו חוף קדום כולל גיר ביוקלסטי וחול.

אזור השקעה אלוביאלי )אגן הקישון( הכולל קרקע חרסיתית רכה המונחת מעל כורכר חולי.
מספר

דוגמאות נשלחו לדביקות מיקרופליאונטולוגיות במכון הגיאולוגי במטרה לקבוע את אופי אזור ב'

הממאצים הראו כי המסלע הקירטוני )קידוח
גרועה וככל הנראה ממוחזרים
עומק

23.8

) (,reworked

 3עומק 16.0
במדגם

.

('מ מכיל מאובנים מגיל טורון אך הם דברגת שימור

סלע חוארי שהופיע מתחת לשבכות הקירטון )קידוח

3

('מ אותר מאסף פורמיניפרה בעל תחום גילים של ניאוגן-קוורטר .לפיכך נראה כי אזור זה מייצג

ערוץ קדום בו הושקעו יחידות חוואר ,יתכן מתקופת ההצפה בפליוקן .מאוחר יותר עם נסיגת הים וארוזיה של
שיא הכרמל ,הושקע שנית מסלע קירטוני מגיל טורון על בגי החואר.
נקודה נוספת הראויה לתשומת לב היא מיקומו של הערוץ ביחס לערוץ נחל גיבורים )ואדי רושמיה בחיפה(.

נחל גיבורים מאופיין בערוץ עמוק וגדותיו בנויות מסלע דולומיט מסיבי .המשכו של הנחל בכוון צפון אינו ברור
עקב כיסוי במשקעים רצנטיים .במידה והערוץ שהתגלה בקידוחים מציין את המשכו של ערוץ נחל גיבורים
מ' לאורך שבר יגור .ממצאים נוספים

הקדום הרי שלפנינו עדות נוספת ל  mוזה שמאלית בסדר גודל של כ 300
)חלוקים מעוגלים וצרורות( המעידים על קיומם של ערוצי זרימה נמצאו בעומק דר iד גם אבזור ג' וד'.

במסגרת הערכת הסיכונים הסייסמים ומאחר וחתך הקרקע כלל יחידות סלע רכות המונחות על בגי סלע קשה
הוחלט לבצע בשלב שני סקר גיאופיסי הכולל קו רפלקציה סייסמית וכן הערכת פונקציית תגובת האתר.
ממצאי הסקר הסייסמי הבציעו על חלוקה לשלושה אזורים בהם רציפות הארועים הסיסמים נפגמת .קו ההעתק

הראשי נקבע באזור שבין קידוחים

ק 10

ו-

ק 11

ובנוסף מופו שברים נוספים שחלקם מגיעים קרוב לפני השטח.

מבציעה על מרכיב תזוזה אופקי לאורך קווי השבירה.

הופעה של flower structure
מניתוח ספקטרום תאוצות הקרקע הצפויות עולה בברור מידת התרומה המשמעותית של תגובת האתר ולפיכך
הומלץ להחמיר בגודל הפרמטר המציין את מקדם העוצמה הסייסמית ,בנגוד לערך  0.1המופיע '''תב 413
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זוהום מו תהום בסבובת אתר סולוק פסולת מוצקה )אס"פ( חדרה
לויטה ,דב ,1גתיב,

רוגית 2

המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל

,30

ירושלים,

.95501

האוניברסיטה הבערית בירושלים ,הפקולטה למדעי החקלאות ,המזון ואיכות הסביבה ,ת,ד,
רחובות 76100

אתר סילוק פסולת מוצקה )אס"פ( חדרה פועל כ-
מחלף בגעת אולגה ,מזה כ-

6

35

שנה בטור מחבצות כורכר המקביל לבכיש החוף ליד

שנים הפסולת מובגלת רק לחומרי בנין ועפר ,נידגמו

האס"פ ,מהם חמישה ק'דוח'ם דרודים -כ)

9-7

('מ ו

12

4

קידוחים

עמוקים ) 40-15

26

מקורות מים בסביבת

('מ שניקדחו לצורך מחקר

זה ,בנדק ההרכב הפטרוגרפי והשפעתו על תנועת המזהמים והורכב מודל סטרטיגרפ' מרחב' ,בננו מפות

מפלס מ' תהום מפורטות על סמך מד'דות עונת'ות חוזרות בקידוחים רבים בסב'בת האס"פ ובתוכו ,הכוללים
ק'דוח'ם אשר נקדחו במסגרת המחקר הנוככי ומחקר'ם קודמ'ם וגם כאילו המשמש'ם את נציבות המים לניטור
המפלס הא'זורי והוצע מודל ה'דרוגאולוגי ,נידבק ההרכב הא'זוטופ' של החמצן ,המימן והפחמן במי התהום

הנקיים והמזוהמ'ם אשר יחד עם האנליזה הכימית של מי התהום תרם להבנת מנגנון התפשטות הזיהום
מהאס"פ,

~

הגבס השנת' 2001

החברה הגיאולוגית הישראלית

מנגנונים פיזיקליים שמשחררים רריואקטיביות מפיצוצים גרעיניים
תת-קרקעיים נסתרים
לואיס,ס.

המרכז למחקר גרעינ"" נחל שורק ,דואר יבנה

81800

העדות הישירה האמיתית היחידה המאשרת ביצועו של פיצוץ גרעיני תת-קרקעית

)(UNE

נ Oתר הנה

הדריואקטיביות האופיינית של תוצרי הב'קוע והאקטיבציה הנוצרים '''ע הפעלתו של הדלק הגרעיני.

במקרה

של ב'קורת בשטח )  (OSIבמ oגרת האמנה לאי Oור נ' Oויים גרעיניים )האמנ"ס( יש חשיבות רבה לג'לוי פליטות
אפשריות של חומרים דריואקטיביים בחשד של  . UNEעל כן החשיבות בתכנון וב'צוע יעיל של  OSIשבהבנת
המנגנונ'ם העשויים להוביל חומר'ם מעין אלו אל פנ' השטח.
על מנת להחשב נ'  Oוי כלוא באופן מוצלח הוא חייב להבטיח שכל השאריות הדריואקטיביות החלקיקיות נשארו
כלואות בקרבת חלל הפיצוץ.

רוב הגזים האצילים הנוצרים ישהו בקרקע לזמן ארוך מ oפיק על מנת להוריד

אבופן רציני את ה  Oיכוי לגילוים על פני השטח .בנו  Oף להיבטים ההדנ Oיים של איטום גישות ההחדרה ,תכנון
הכליאה צר'ך להתחשב ב:

(1

האגולוג'ה של האתר עד לעומק ההחדרה,

חומרים דר'יאקטיביים אל פני השטח ו-

צוות OSI

(3

(2

השפעות אפשריות על הובלת

השפעה אפשרית של הני  Oו' עצמו על שלמות המבנה הקרקעי.

המשוגר לאתר ירצה להתחשב בכל ההבטים הנ"ל על מנת לתכנן ולבצע תכנית דגימות Oביבתיות.

מוגדר'ם למעשה שני אופנ' שחרור של חומר דריואקטיבי לפני השטח.

המובן יותר הנו שחרור מ  oיב' זבמן

כתוצאה ממה שניתן להחשב ככשל קט Oטרופלי של הכל'אה ,יהיה זה עקב כשל הדנס' או

קצר ) (venting
נוכחותן 'צירת מבער דרך הקרקע .כשל כזה עשוי ל oפק לצוות ה OSI -עדות ברורה של נ' Oוי .תופעת
 (seepageהנה שחרור מצומצם ארוך-זמן של גז'ם אצילים אל פני השטח באמצעות מנגנוני הדיפוז'ה ו" -שאיבה
ברומטרית" .להישענות על גילוי של דלף בלבד 'ש השפעה נ'כרת על קבצ ויעילות ה ,OSI -אך ה'א עלולה

הדלף )

להיות מכרעת להצלחת המשימה.

~

~

הגבס השנת',

החברה הגיאולוגית הישראל  Iת

2001

נטור של אונות המום במזרח הום-התונון ובום-סוף באמצעות טננוקות של
חושה מרחוק

להו  ,1 •• ,בלומברג ,ד ,2 .יעקבי ,3 •• ,גיטל oוו ,א ,4 .בו-אברהם,

צ1 .

ישראל

, 1המחלקה לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב ,69978
 ,2המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת בן גוריון בנבג ,אבר שבע 84105
 ,3חקר ימים ואגמים לישראל ,המבעדה לחקר הכינרת ,ת.,ד  ,345טבריה , 14102ישראל

,ישראל

Center for Advanced Land Management Information Technologies, School of Natural ,4
Resource Sciences, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE 68588-0517, USA
מדינות הגובלות בים מוטדרות רובן ככולן מבעיות סביבתיות הקשורות באיכות מי-הים .בישראל בעיות אלה

מקבלות משנה תוקף בשל הצפיפות הבגוהה והפיתוח המואץ של מערכות תשתית ,תיירות ,חקלאות ותעשייה
לאורך החופים אשר גורמים בין היתר להפרת מאזן החולות בחופים המזרחיים של הים-התיכון ,לזיהום הים
והחופים ולשינויים במגוון הביולוגי ובמערכות האקולוגיות השונות בים-התיכון ובים-סוף,
מטרת מחקר זה היא להשתמש בשיטות שונות של חישה-מרחוק על מנת לאפיין את מרכיבי מי הים ובכך

לאפשר מעקב רצוף )זבמן
מרחבית

במרחב( אחר איכות המים ומתן מענה על שאלות מדעיות הקשורות בהתפלגות

של גורמים אורגניים ואנאורגניים בסביבה הימית ,אשר אין אפשרות לענות עליהן בשיטות מחקר

אחרות,

אפיון תכולת המים אבמצעים של חישה-מרחוק מבתצע תוך ניצול העודבה שהקרינה האלקטרומגנטית
המוחזרת מפני הים משתנה בהתאם להרבכ עמודת המים ,כאשר כל מרכיב משפיע על ספקטרום הקרינה
בהחזרות חזקות ובבליעות באורכי גל מסוימים בהתאם לריכוזו במים,
מציאת הקשר הכמותי בין הגורמים השונים בעמודת המים לבין ספקטרום ההחזרה והגדרת האלגוריתמים
המתארים את הקשר הזה מבתצעות על-ידי דביקת תכולת המים דבגימות שאנספות במקביל לביצוע דמידות
היפר ספקטרליות באמצעות מכשיר
שבין

350nm

ל-

2500nm

FieldSpec FR

,אשר מודד את ספקטרום ההחזרה בתחום אורכי הגל

בחולוציה ספקטרלית של ננומטר אח.ד

תואצות ראשוניות של המחקר מאפשרות לנו להפיק מפות שמתארות שינויים מרחביים בריכוזי הכלורופיל

באזור מזרח הים התיכון ומפרץ אילת ,על-ידי הכלת האלגוריתמים המקשרים בין תכולת המים להחזרה
הספקטרלית ,על אינפורמציה המתקבלת משני לוויינים:

SeaWIFS

והאינפרא-אדום הקרוב ובעל חולוציה מרחבית של כקילומטר אחד ו-

הנראה והאינפרא-אדום ובעל חולוציה מרחבית של כ30 -

בעל 8
 Landsatבעל 7

ערוצים בתחום האור הנראה

ערוצים בתחום האור

מטר,

המשך המחקר מבתצע במספר מישורים וכולל בין היתר שיפור האלגוריתמים המתארים את הקורלאציה בין
ספקטרום ההחזרה של הקרינה האלקטרומגנטית לבין ריכוזים שונים של כלורופיל,

סדימנטים מרחפים וחומר

אורגני מרחף; יצירת מפות המתארות את התפלגות כל אחד מהפרמטרים הללו זבמן ובמרחב

;

מציאת

קורלאציה כמותית בין ריכוזי הכלורופיל לבין ריכוזי מזהמים וניסיון לנטר מזהמים בעזרת המפות המתארות
את התפלגות

הכלורופיל ;

מתן מענה לשאלות הקשורות דבפוסי הסעת סדימנטים לאורך החוף ה  mרחי של

הים-התיכון,

.הI7ci
~
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הכגט השגתי2001 ,

מיפוי גיאומורפולוגי על ידי מדידות שדה ספקטרליות וחיישן רב ערוצי :דוגמא
ממניפת נחל רחם
כרובי .,א  1,2,3ב-Iדור .,א  2בייס .,מ  3אביגד .,ד  1קאופמן .,ה  4שודלוק .,מ  4פריי מS.

,1
,2
.3
.4
.5

המכון לדמעי כדה"א ,האוניברסיטה הבערית ,ירושלים
המחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב
המכון הגיאולוגי ,ירושלים
היחידה לחישה מרחוק  ,GFZפוטסדאם ,גרמניה
המחלקה לגיאולוגיה ,אוניברסיטת מינכן ,גרמניה

למיפוי יחידות אלוביאליות חשיבות רבה במחקר'ם גיאומורפולוגים ,ניאי-טקטוניים ,ופלאו-אקלימיים .אבזורים
מדבריים המיפוי נעשה לפי גובה מפלסי הנחלים ומידת ביתורם ,דרגת התפתחות פריפיל הקרקע ומאפייני פני

שטח ,הכוללים את דרגות התפתחות הריציף המדברי ) (Desert Pavementוציפוי הסלע ) (Rock Varnish

על

החלוק'ם ,שיטת המיפוי כוללת מיפוי ראשונ' על בגי תלצומי אוויר ימיפוי משלים בשדה ,במחקר הנוכחי בנחנה
יכולת חיישן רב-ערוצי ,בתחום קרינת השמש

.unן) .un-O ,4ן (,2,5

למפות יחידות אלוביאליות דברום הערבה.

חישה מרחוק רב-ערוצית )היפרספקטרלית( מאפשרת מיפוי ליתולוגי ומינרלוגי על פני השטח ,על סמר בליעות
ספקטרליות הייחודיות למינרל'ם שונים ,במחקר קדבנ האם תואצות המיפוי אבמצעי זה דומות לתוצאות מיפוי
הנעשה בעזרת תצלומי אוויר ומיפוי דשה ,בנוסף קדבנ האם מיפוי על ידי חישה מרחוק מוסיף מידע אשר אינו
ניתן להשגה בשיטות אחרות.

קמ"ר דברום הערבה ,ממיפוי גיאומורפולוגי ,בעזרת תצלומי אוויר

מניפת נחל רחם משתרעת על שטח של 20
ומיפוי דשה של מאפייני פני שטח ,הוגדרו 5
היחידות ,ומורכבת בעיקר גיר )  (,-80%צור ) (,-10%

יחידות אלוביאליות שונות ,הליתולוגיה של החלוקים דומה בכל

וריוליט ) (.-100/0

ביחידות הצעירות קיים מבנה של דגם

אפיקים ושרטונות ברור ,הריצוף הדמברי אינו מפותח ובין החלוקים כמות גדולה של חול קווץר וחרסיות .בצע
ציפוי החלוקים בהיר ,ביחידות העתיקות יותר דגם האפיקים והשרטונות נעלם ,הריצוף המדברי מפותח ובצע
ציפוי החלוקים כהה.

לדביקת הייתכנות המיפוי על ידי החיישן ,נערכו דמידות ספקטרליות בשטח על ידי ספקטרומטר שדה מסוג

.ASD

תואצות סקר השדה מראות כי לכל היחידות האלוביאליות בליעת קלציט ברורה ב-

.unן ,2.33

עקב

נוכחות גדולה של חלוקי גיר על פני המפלסים .נמצא שהבליעה חזקה יותר במפלסים עתיקים מאשר בעצירים,

זאת עקב אחוז כיסוי גדול יותר של החלוקים .בנוסף ,בספקטרה של המפלסים הצעירים קיימת בליעה קטנה ב
 .unן  ,2.2עקב נוכחות מינלרים חרסיתיים בפני השטח .דביקת השפעת ציפוי הסלע על הספקטרה שלהחלוקים השונים מראה כי בחלוקי הגיר הציפוי אינו ממסר את בליעת הקלציט החזקה .אמנם הספקטרה של

חלוקי הצור והריוליט מושפעת מציפוי הסלע ,אר נוכחותם הקטנה הופכת את שינוי זה ללא משמעותי לבג'
הספקטרה הכלל' של הסרסה.

הנתונים הדיגיטלים נאספו על ידי חיישן מוטס מסוג  DAIS-7915בקיץ  .1997לחיישן זה 72

ערוצים בתחום

קרינת השמש ,הנתונים בערו עיבוד ראשוני ,כולל שיפור איכות הנתונים וסינון נתוני האטמוספירה .באזור

לפי ספקטרה שנדדמה בדשה ,המיפוי באלגוריתם זה מראה הפדרה

המניפה בועצ מיון מכוון מסוג ,SAM
טובה בין היחידות האלוביאליות ,ותוצאותיו דומות למיפוי השדה .עיבודים ספקטרלים על נתוני ההדמאה ,כגון
חלוקת ערוצים ומדידת עומק בליעות ,מאפשרים מיפוי רציף של דרגת התפתחות הריצוף המדברי במניפה.
השלב הבא של הבעודה כולל מיפוי כמותי של מינרלים שונים ושל מרכיבי הטרסות השונים ,כגון שלושת סוגי
החלוקים ,חול קווץר וחרסיות.

מחקר זה דמגים את הפוטנצ'אל הגלום בחישה מרחוק רב-ערוצית למיפוי יחידות גיאומורפולוגיות .המיפוי
מראה על התאמה טובה למפה הקונוונציונלית ואף מוסיף מידע חדש שאינו ניתן למיפוי בשדה ,בשיטות
המקובלות,

ז;UWו

~
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מערנת מידע גיאוגרפי )  (GISננלי להערנת סינוני גלישה בישראל
כרובי ,א.

המכון למדעי כדה"א ,האוניברסיטה הבעריתי ירושלי D

גלישות סלע/קרקע הן מהסכנות הג'אולוגיות הטבע'ות הנפוצות ב'ותר באזורים הרר'ם .הגלישות מעוררות על
ידי שני מנגנונ'ם ע'קריים :רע'דות אדמה וסופות גשם .ניתן להער'ך דרגת יציבות של מדרון לפ' פרמטר'ם
שונ'ם ,ב'נהם המסלע ,ש'פוע המדרון והמבנה הג'אולוג' .בישראל ,בה זוהו גלישות עתיקות ותועדו גל'שות
בזמן אמת ,טרם בוצעה הערכת יציבות מדרונות בקנה מידה ארצי .בבער בוצע נ'תוח ידני של יציבות מדרונות
באזור צפת ,אך ניתוח מסוג זה דורש כוח בעודה רב וזמן ממושך ואינו סביר לב'צוע בעור שטח נרחב .כיום

קיימ'ם נתוני ל'תולוג'ה ,טופוגרפיה ומבנה ג'אולוג' בפורמט ד'גיטלי עבור רב שטח מד'נת ישראל .עובדה זו
הופכת את מערכת המ'דע הג'אוגרפ'ת )ממ"ג  (GIS -לכלי רב ערך לנ'תוח סיכוני גלישות ברמה ארצ'ת.
בעודה זו הנה בדיקת הייתכנות הממ"ג לשמש ככלי להערכת סיכוני גלישה בישראל ,ואינה מתיימרת להצ'ג
מפה סופ'ת ומוחלטת של סיכונ' הגל'שות.
נתונ' הבסיס בבעודה זו הם :מפה ליתולוג'ת של 'שראל בקנ"מ , 1:200,000בפורמט וקטור'; רך

 (Digital TeITain modelשל 'שראל בגודל תא של 25
יהודה בעור חלק משטח 'שראל ,בגודל תא של 250

) DTM

',מ בפורמט רסטר'; מפה סטרוקטורלית של גג חבורת

',מ בפורמט רסטר' .שכבת נתונ'ם נוספת ,בלתי נפדרת

ממפת המבנה ,היא מפת ההעתק'ם בפורמט וקטורי.

ניתוח הנתונים נעשה בתוכנת

הל'תולוגיה בנחרו
רך

DTM

9

. ArcView

כל הנתונים הומרו לפורמט רסטרי ולגודל תא של

100

'.מ משכבת

קטגור'ות פוטנצ'אל'ות לגל'שה המאופיינות בחוזק גזירה נמו,ן כגון קירטון וחוואר .מנתונ'

חושבו שיפוע ומפנה המדרון .מפנה המבנה חושב מתוך המפה הסטרוקטורל'ת ,תוך התחשבות

במ'קום ההעתקים .נקבעו ארבע דרגות סיכון ,לפי מחקר קודם שנעשה בארץ :סיכין בגיר ,..גל'שות קיימות;

קטגור'ות פוטנציאל'ות לגלישה בש'פוע מדרון תלול מאד )מעל

כאשר מפנה המדרון בגזרה של

) (, 18°-13°
מדרון בינונ' ) ( 13°_8°
בשיפוע מדרון מתון ) (8° _3°

:t30°

(; 18°

הקטגוריות הנ"ל בשיפוע מדרון תלול

ממפנה המבנה; סיכין בינוני

כאשר מפנה המדרון בגזרה של

:t30°

-

הקטגוריות הנ"ל בש'פוע

ממפנה המבנה; סיכון נמוך

כאשר מפנה המדרון בגזרה של

:t30°

-

הקטגוריות הנ"ל

ממפנה המבנה; ואזור'ם ללא סיכין.

בנוסף ,סומנו אזורים בהם הסיכין איני ידיע כאשר אין נתוני מבנה ,אך קיימות קטגוריות פוטנציאליות לגלישה
בשיפוע מדרון מתון עד תלול ) (. 18°_3°
תוצאות הבעודה מראות כי מדרונות דברגת ס'כון בגוהה מצויים בעיקר בגליל ,במזרח השומרון ,במצוק
ההעתקים ,ובמצוקים בנבג .אזורי ס'כון ב'נוני מצויים בעיקר באגפ' קמרים בעוד שדרגת הס'כון הנמוכה נפוצה

מאד בכל האזור'ם ההרר'ם של מדינת ישראל .הבעודה מבציעה על שני פערי מ'דע עיקריים :הראשון הוא פער

במידע ג'אולוג'-הדגס' לבגי הפרמטר'ם הקובעים דרגת יצ'בות של מדרון .חלק מההגדרות של דרגות הס'כון
הנן שרירותיות ולא ברורה ד'ה תרומת כל משתנה לקביעת דרגת הס'כון הכללית .למשל ,א'זה ליתולוגיה
פוטנציאל'ת לגלישה ,ובא'זו מ'דה ?מהו שיפוע המדרון ה מינימל' המגדיר מדרון לא
מפנה המדרון למפנה המבנה

?

יציב ?

מה ט'ב הקשר בין

פער שני הוא א'כות וזמינות הנתונ'ם הד'גיטליים .כך למשל ,להפדרה

ליתולוגית טובה 'ותר דרושה מפה ל'תולוגית ארצית מפורטת 'ותר,

ולהקטנת גודל התא דרושות מפות בסיס

בחולוציה טובה יותר.

למרות שבעודה זו הנה ראשונ'ת בלבד ונועדה לבחינת שיטות הבעודה ב-

,GIS

היא מדגימה את הפוטנצ'אל

של הממ"ג לנ'תוח משתנים מרחביים שונ'ם לקבלת הערכה ארצ'ת של ס'כונ' גלישות .אולם ,יש לזכור כ'
הממ"ג הוא כל' טכנ' אשר א'נו 'כול להחל'ף את ההכרח בשיפור הבנת תהליכ' גלישות במרחב ובזמן.

~
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2001

השפעת שנויי מפלס ים המלח על המערכת ההידרולוגית בסביבתו
יחיאלי'  OIף

המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501

מי תהום בקרבת ים המלח קשורים באופן ישיר למערכת ההידרולוגית של ים המלח .שנו"ם במפלס ים המלח

משפיעים אבופן ברור על מפלסי מי תהום )דלוגמא בחורף של  1992בעקבות עלית מפלס ים המלח נצפתה
בחישובים של תרומת מי תהום למאזן של ים המלח
עליה במפלס מי תהום ,אם כי בשיעור נמוך יותר(.

בשנים האחרינות התקבלו ערכים ממוצעים של כ300 -
לים המלח(.

מליון קוב בשנה )זשו כמחצית הכמות הכללית שמגיעה

חשוב לצ"ן כי זו הכמות שמגיעה לים המלח מכל הכיוונים )כולל ידרן וישראל( והחישובים הללו

נעשו בתנאי אי ודאות בגלל מעוט הנתונים הק"מים.

ירידת מפלס ים המלח משפיעה על המערכת ההידרולוגית במספר אופנים:

.1

ירידת מפלס מי תהום

המלח.

-

עובדה זו ח"בת להילקח בחשבון כאשר מתכננים שאיבת מים מקידוחים בחוף ים

הדבר חשוב גם לבגי ניצול של מי מע"נות מכיוון שהם משנים את מיקומם בעקבות ירידת מפלס ים

המלח.

.2

בעקבות ירידת מפלס ים המלח ,וירידת מפלס מי תהום ,משתנה גם מיקומו של הפן הביני )אזור המגע בין

מי תהום מתוקים למי ים המלח( .חשוב לצ"ן כי מיקום הפן הביני הוא מידע הכרחי לקביעת מליחות מי תהום
הצפויה בקידוחים השונים .גבלל הצפיפות הבגוהה של מי ים המלח ,הפן הביני צפוי להיות בעל שיפוע מתון

מאוד יחסית לחוף ים רגיל )כמו הים התיכון( .לכן ,צפוי שחדירת מי ים המלח תהיה עד למרחק גדול יחסית.

.3

השתנות של הגראדינט ההידראולי

הגדריאנט נעשה תלול יותר ,דבר שגורם זלרימה מובגרת של מי

תהום לכיוון ים המלח .חישובים ראשונ"ם מלמדים כי כמות מי תהום ,שהיו חלק מהאוגר הכללי של האקויפר
וזרמו אל הים ,יכולה להגיע למאות מליוני קוב במהלך עשרות השנים האחרונות ,בעקבות ירידת מפלס ים
המלח.

.4

יצירת חוף חדש

-

נוצר חוף חדש שרוחבו מגיע במקומות אחדים ליותר מק"מ מקו החוף הנוכחי.

חדש זה מתחילים תהליכי שטיפה של התמלחות המקוריות של ים המלח
תהליך השטיפה הוריד את המליחות לפחות

מ100/0 -

.

בחוף

ישנם קטעים של החוף שבהם

מהמליחות המקורית ובקטעים אחרים המליחות נשארה

עד"ן בגוהה.

לסיכום ,המערכת ההידרולוגית בחוף ים המלח הנה דיכמ'ת מאוד וקצב התהליכים בה מהיר ביותר.
בניטור מפורט כדי לעקוב אחרי התהליכים הללו דכי להבינם ולחזות את הצפוי בעתיד.

שכ

יש צורך
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אותור חללום באזור מערת שורק באמצעות שוטות גואוחשמלוות
יזרסקי.,· ,מ גולדמן.,· ,מ בר-מסיוס., ,מ  2אילון ,א

2

המכון הגיאופ'ס' ל'שראל ,ת,ד, 182 ,לו,ד 71100
המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים95501 ,

ש'טות גיאוחשמל'ות מאפשרות זלהות בתנאים מסו'מים ,חלל'ם בסלע ומערות גדולות 'ותר ,במקרים רבים
ניתוח התוצאות הגיאוחשמל'ות שגוי כתוצאה מאבחון מוטעה של אנומליות הנגרמות על ידי אי הומוגניות
לטרלית בחתך הגיאוחשמלי ,שיפור השיטות הגיאוחשמליות המופעלות ,עשוי לשפר את זיהוי האנומליות,
ביצענו ניס'ונות גיאוחשמליים לאתר אנומליות באזור מערת שורק הנמצאת בשוליים המערביים של אנטיקלינת

הרי יהודה ,בתוך תצורת ודרים המורבכת מחילופין של דולומיט מסיבי ועדשות גיר ,המערה ממוקמת בעומק
של  35-8מ' מתחת לפני השטח ,היא מתעמקת לכיוון דרום-מזרח וממדיה המקסימליים הם ', 80*60 * 12מ
הפעלנו שתי שיטות גיאופיסיות Frequency Dornain Electrornagnetic (FDEM ) :וContinuous (CVES ) -
 Vertical Electric Soundingולאור פענוח התוצאות נקדחו מספר קידוחים אבתרים בהם אותרו אנומליות,
אשר במטרה לאמת בהם ממצאי השיטות הגיאוחשמליות ,אכן מבציעים על קיומן ,של מערה בעומק,

בשטח של

ביצענו  13פרופילים של  FDEMושמונה פרופילים של CVES
ובסביבתה הקרובה ,מעל מערת שורק הבציעה שיטת הFDEM -
 800אוהם-מטר יחסית לרקע של  400-200אוהם-מטר )רק כאשר המדידות בוצעו במרווח של '(, 20מ ממצאי
ה CVES -מבציעים על אנומלית התנגדות בעוצמה העולה על  30,000אוהם-מטר מעל מערת שורק ,עומק
200 *200

מ' מעל מערת שורק

על אנומלית התנגדות בגוהה יחסית של מעל

המערה אותר בדיוק רב בצידה המורם ,בעוד שבצידה הירוד של המערה הוערך עומק נמוך מידי ,כמו כן אותרו
אנומליות משמעותיות נוספות מחוץ לשטח המערה ,בשתי שיטות המחקר נמצאו אנומליות התגנדות מעל

למערה שורק כמו גם אנומליה חזקה נוספת כ-

50

מ' מדרום-מזרח למערה ,והיא אולי מעידה על קיומו של

חלל מערה בלתי מוכר ,מספר אנומליות קטנות נוספות הובחנו אבל לא בשתי השיטות במקביל,
נקדחו קידוחים מעל לשתי האנומליות הגיאופיסיות הבגוהות ביותר) ,אף אחד מהקידוחים לא נקדח מעל

מ' הופיעו עדשות קלציט

מערת שורק( ,הקידוח הראשון חדר דולומיט סדוק מאד עד לעומק ', 9מ בעומק 18-9
ובעומק  25-18מ' התופעות הקרסטיות היו הנפוצות ביותר ,מי-הקידוח נעלמו במהירות בעומק גדול מ18 -
בקידוח השני נמצא דולומיט סדוק בעומק ', 12-10מ סדקים ממולאים בקלציט היו נפוצים בעומק 18-12
והתופעות הקרסטיות הבולטות הופיעו בעומק .' 28-18מ

'.מ

מ'

לסיכום :באמצעות השיטות הגיאוחשמליות זוהה בברור החלל של מערת שורק ,זוהו גם אזורים שונים בעלי

אנומל'ה גיאוחשמל'ת חזקה שהראו כ' בעומק שבו ה'תה האנומל'ה הגיא וחשמלית הבגוהה ביותר ,אכן נמצא
סלע קרסט' מאוד ,למרות כל אלה ,לא נמצא חלל גדול ,כנראה בגלל שאנומל'ות ג'אוחשמליות אינן בהכרח
עדות לקיומן של מערות ,אלא יכולות להבצ'ע על אזור חלול בתת הקרקע,

Giil

הגבס
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השנת' 2001 ,

פאזות עתורות צורו וברזל ,בלתו וצובות ,במשקעום ההודרותרמלוום בשקע

אטלנטוס

11

טייטל-גולדמן,

בום סוף.
.,ג 1,2

זיגגר,

א2 .

 .1המחלקה לטבע וחיים ,האוניברסיטה הפתוחה ,ת.ד 39328 .רמת אביב ,תל אביב
 .2מרכז סיגרם למדעי הקרקע והמים ,הפקולטה למדעי החקלאות ,המזון ואיכות הסביבה,
רחובות האוניברסיטה הבערית בירושלים.

הסד'מנטים האמורפיים בשקע אטלנט'ס

11

ת.ד12 .

ב'ם סוף מורבכ'ם בחלקם מפאזות עת'רות צורן ובחל .חלק'ק'ם

המסודרים לטווח קצר ,מאופיינ'ם במורפולוגיה עגולה עד אל'פט'ת ,ובעלי 'חס מולר' של בחל לצורן הנע
בפאזות אמורפיות ,בעלות הופעה לווחית ,נע היחס המולרי של צורן לבחל

בתחום .0.2-0.6
פאזות ס'ל'קטיות אמורפ'ות נקיות .החלקיקים המעוגלים ) (SiJFe=O.26
מולרי של  SiJFe=1.5בתנאים האבים .40°C, pH7, 2M NaCl :לחלק'קים

ב'ן

0.09

לבין

יוצרו במדבעה מתמיסה ,המכילה יחס
בעל ,המורפולוגיה העגולה שוליים

ברורים ,הצפופים לקרן האלקטרונים וגלעין פנימי פחות מגובש .חלקיקים אלו בעלי סימטריה רומבוהדרל'ת

ופרמטר'ם את יחידה  : a=O,504nmו.c=1,08nm-
)  (in status nascendiבמשקעים,

חלקיקים אלה הופכים ,ככל הנראה ,למינרל' חרס'ת עובריים

g

הגבס השנת',
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ביצוע מנהרה בעומק רב ובתנאים קשים
חרש ,ארנון

תהל מהנדסים יועצים בע"מ

מוצג ביצוע של מנהרה בעומק רב ,בתנא'ם קש'ם של סלע ומי-תהום ,תוך השגת 'עד' המנהור בלוח זמנ'ם
ובעלות המתוכננ'ם,

הדגש אינו על הפרויקט הספציפ' ממנו לקוחים הפרטים הללו ,אלא על המחשת מסר שעל מנת להש'ג 'עד'ם
מקצועית בפרויקט יה'ו ב'די קורת
ותועלות בבעודה תת-קרקע'ת מורבכת ,עד'ף שה'דע והשל'טה הטכנ'ת
גג ישראלית אחת רב-תחומית ,ויופעלו ברצף פרו'קטלי מהמחקר דרך התכנון עד לפקוח וניהול הביצוע .זה נכון

למתכונת הפרויקטלית המסורת'ת ויותר מכך למתכונות ה T,K . -וה,B,O.T -
המנהרה היא רב-ייעוד'ת .היא משמשת כמנהרת חקר להשגת פרמטרים ג'אולוגים ,הידרולוגים והדנסיים
לתכנון אתר תת-קרקע' גדול כשבהמשך היא תשמש
האורך הכולל של המנהרה

בעומק

500

1,000

כמנהרת חלוY

מטר .החתך רבועי

מטר מפנ' השטח ובש'פוע אורכי

10%

4x4

להקמת האתר וכמנהרת שרות לתפעולו.

מטר עם גג קשתי .הקטע בו ידובר כאן ,נמצא

לכיוון חזית החציבה.

הסלע השולט הוא דולומיט ואבן ג'ר קרטוניים בחוזק בנוני ,עם שבכות בניים דקות ובמקומות בעות של פצל'ם

בעלי חוזק נמוך ודפורמב'ליות בגוהה )(. squeezable
המנהרה מצויה בתוך אקויפר פראטי שמפלסו מספר עשרות מטר'ם מעליה.
תכנון המנהרה והמפרט הטכני כללו פרוט מלא של תכנית ושיטות הביצוע ,כמויות ,לוח זמנ'ם ודר'שות
מחייבות.

מסמכ' המכח הוצאו לאחר מיון מוקדם ,במתכונת  FIDIC - IVשכללה שליטה מלאה של המהדנס-מתכנן
והמפקח על ביצוע הדרישות ,כולל על הנחיית הב'צוע לפ' הצורך.

מטר ,בהם בוצעו פעילויות עוקבות של איטום כל הקטע מראש

החצ'בה התקדמה בקטעי אורך של

25

באמצעות מנ'פת דיוס; חציבה בש'טת

קדחןפ'צו;Y

תימוך סיסטמתי מיידי של ברגי סלע ומקומי של בטון מותז.

מי-תהום שחדרו מבעד למעטפת האיטום נוקזו.
לבעודה התלוו פעילויות של מעקב ורישום  on-lineשל נתונ' הבצוע ,כמויות המ'ם המנוקזות הדפורמצ'ות
בחתך הסלע והגיאולוגיה הנחשפת.

נתוני מעקב זה אפשרו למתכנן בהיותו גם מנהל הפקוח הטכני על הבצוע ,להנחות את הקבלן לבגי שיטות
הבצוע והתאמתן לתנאים המתגל'ם ,הכל על פי הגמישות שאומצה בחוזה .כך הושגו אבופן הטוב ביותר
היעדים התכנונים תוך עמידה בלוח הזמנים ובעלות.

][jI

הגבט השתנ'
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הרנב נומו ומקורות החומר המרחף בום המלח
חרות., ,ב 1בגריאלי., ,א  2הליז ,ל.
.1
.2

2

חקר ימים ואגמים לישראל ,המכון הלאומי לאוקיינוגרפיה ,חיפה,
המכון הגיאולוגי ,ירושלים,

31080

95501

ריכוזי חומר מרחף והרכבו הכ'מי דבנקו במי שטח בחלקו המערבי של ים המלח .הדגימות נלקחו

) 20

תחנות( ואוקטובר

13 ) 1999

תחנות( ,באמצעות בקבוקי

.Go-Flo

במרץ 1998

התמלחת סוננה ישירות מהבקבוק

באמצעות משאבה פריסטלטית ומערכת סינון .בגמר הסינון הפילטרים נשטפו עם מים מזוקקים על מנת לסלק

שאריות של תמלחת מהפילטר .בסה"כ דבנקו  33דוגמאות של חומר מרחף בעור ריכוזי יסודות עיקריים ) Al ,
 (, Fe, Mg, Ca, Na, Kמשניים וקורט ) (.Ti, Br, Ba, Sr, Li, Co, La, Ce, U
ריכוזים מירביים של חומר מרחף נמדדו בשפך נחל הידרן ובמוצא נחל קידרון -י) >(. 100 mg Lריכוזי החומר
המרחף ידרו משפכי הנחלים אל בער הים הפתוח בכסדר גודל ,לערכים בתחום של י .11-3 mg L-ירידה זו
קשורה בשקיעת חלקיקים תוך הסעתם אל הים הפתוח.

נמצא מתאם לינארי חיובי בין  Ti, Ce, Laו Co -לבין Al

המבציע על מקורם

המשותף והתנהגותם

הקונסרבטיבית .התנהגות דומה נמצאה בסדימנטים בוציים בים המלח ובסחף נחלים מאגן הניקוז של ים

המלח .החומר המרחף בשפך נהר הידרן מאופיין בריכוזים בגוהים יחסית של Al, Ca, Ba
של

Fe

ו-

.Mn

הריכוזים הבגוהים יחסית של

Ca

ו-

Ti

ונמוכים יחסית

קשורים ,ככל הנראה ,להסעה של קרבונטים דטריטים

ושקיעתם בקרבת השפך .דבומה ,ריכוזים הבגוהים יחסית של  Alבקרבת השפך יתכן וקשורים להסעה של
חרסיות ושקיעתן.

העשרה של

Fe

ו-

Mn

בחלקיקים מתמלחת ים המלח )ערכים בגוהים יחסית של

Fe/Al

ו-

(Mn/Al

לעומת

סדימנטים בוציים בקרקעית האגם ובאגן הניקוז מוסברים על ידי אחד או שילוב של התהליכים הבאים:

)(1

שינויים במקדם החלוקה בין הפאזה החלקיקית למומסת ) (2) ,(Kdסילוקם מהתמלחת בתהליך שקיעה של
פאזות אותיגניות )תחמוצות בחל ומנגן( ו (3 ) -ס'לוק מהתמיסה בקופרסיפיטציה עם ארגוניט אותיגני .היחס

Sr/Ca

בחומר המרחף אכן מצוי בין היחס הדטריטי לבין היחס אברגוניט .יש צורך בהמשך המחקר על מנת

לבסס תצפיות אלה.

נrm
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הכנס השנת',

2001

שחזור מפלסו אגם נונר\תלוסאן באזור אגן הנונרת במשך שלושום אלף
השנום האחרונות

חזן ,נ ,1 .שטיין ,מ ., 1עגנון ,א  .,1נדל ,ד ., 2מרקו,

ש •3

 . 1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית' ,רושלים ,ג'בעת

רם.91904 ,

 ,2מכון זינמן לארכאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה,

 .3החוג לגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברסיטת ת"א ,רמת אביב,

שיחזור מפלסי אגם ליסאן\כינרת במשך שלוש'ם אלף השנים האחרונות באזור אגן כינורות מבתסס על ז'הו'

רכסי חוף וסטרוקטורות של מ'ם דרודים במחשופים ובתעלות ,מאתרים ארכיאולוגים ,ומתארוך בשיטת
דריוקרבון ,מחקר זה מוסיף מידע גיאולוגי חיוני לשחזור מפלסי האגמים שעד כה נסמך על ממצאים
ארכאולוגיים,
העדות הקדומה ביותר לאגם הל'סאן אבזור המחקר נתגלתה במחשוף בקרבת מנחמיה הכולל יחידת ארגונ'ט
אשר תוארכה לג'ל של

27 kyr

שנים )בראון,

(,Schramm at al , 2000 ,1992

יחידת הארגוניט מבציעה על

מבער של תמלחות מאזור ים המלח לבקעת כינרות ,דבר המחייב עליה במפלס אגם הל'סאן ,עלית מפלס זו
כאשר מפלס האגם התייבצ למשך

נמשכה עד לפני כ25 kyr -
בתקופה בין  24 kyrל 23 kyr
 1,000שנ'ם ,בסביבות 22 kyr

הייתה ירידה
ידר מפלס

נקבע על פי האתר הפריהיסטור' אוהלו ,n

כ1,000 -

שנים ברום של

חר'פה במפלס לרום של -204
אגם הליסאן חדות לרום -214

- 170

מטר מפני ה'ם,

מטר מפני הים התייבצות במשר כ-
מטר מפני הים לפחות ,מפלס זה

בו נתגלו שרידי בקתות המעידים שהאתר נמצא במקומו המקורי,

ועצמות דגי מים מתוקים מעידות על המצאות גוף מ'ם מתוק'ם בקרבת מקום ,מסקנה זו נתמכת על ידי שבכה

העשירה בחומר אורגנ' אשר ג'לה

22 kyr

שנ'ם ומשתרעת לאורך של כ-

1,5

ק"מ לאורך חוף הכינרת ,רמת

הש'מור הבגוהה של השריד'ם מציעה כי האתר כוסה מהר על ידי סדימנטים ,דבר המעיד על עלית מפלס
מהירה ,כנראה כמה מטרים,

מנ'פת סחף

שרידים של מנ'פת סחף הבנויה מחלוקים הנמצאת שקועה במים מול חוף דגניה ברום של -, 213
זו הושקעה על 'ד' נחל גדול אשר נשפך לאגן הכינרת )ירמוך\ יבניאל ?(,
בו מוצא'ם את מניפת סחף זו מתאים לרום של אתר אוהלו  ,nיתכן ובתקופה בה ה'שוב אוהלו n

גיל המניפה עדיין אינו ידוע ,אר הרום
ה'ה פע'ל

ומפלס אגם נמור ,חלקה הדרומ' של הכ'נרת ה'ה מכוסה על ידי מניפת סחף,
כאשר משייים את השתנות מפלס האגם בבקעת כינורות ובאגן הכ'נרת לעומת השתנות מפלס אגם הל'סאן
באגן ים המלח ,רואים בשני האגנים מפלס שיא בסביבות

-> 170

מטר מפני הים

בסביבות 24 - 26 kyr

בתקופה זו אגם הליסאן השתרע מאזור חבצה ועד הכינרת ,לאחר מכן בסביבות

21-23 kyr

שנה,

התפצל אגם

הליסאן לשני אגמים נפדרים ,התפצלות האגמים התרחשה בזמן בו מפלס אגם הליסאן ידר מתחת לרום של

אחד מהמפתנ'ם מפתן הכינרת )הדלתא של ה'רמוך ,רום של

-200

מטר מפני ה'ם( או ואדי אל -מליח )רום

של  -250מטר מפני הים( אשר נמצאים בין כינרת לים המלח ,נפילת מפלס זו יצרה תנא'ם מתא'מ'ם
להתחתרות ערוץ הידרן הקדום,

לאחר 21 kyr

מצויות עדויות מעטות לשינויי מפלס ,בתקופה שבין

Neev, (1978) 7,8 - 8,3 kyr

מציין אקל'ם

לח אשר גרם לה'ייצרות ביצות ,אשר לאחריה הייתה יר'דה במפלס ועל'ת מפלס נוספת אשר את ס'מנ'ה
רואים על תל בית ירח ,תל ב'ת ירח מורכב משכבות ארכאולוגיות המונחות על חתך של סדימנטים אגמיים,
החתך הארכאולוגי מכיל שכבות מתקופת הברונזה המוקדמת ועד לתקופה הערבית ,בתוך השכבות מתקופת
הברומה המוקדמת )  (5,300 -4,200ניתן למצוא עדשה של חלוקים ודצפים ברום של  - 200מטר מפני הים,
עדשה זו היא עדות לעליית מפלס חדה וקצרה יחסית ולאחר מכן 'ר'דה במפלס והתייבצות ברום של

-210

מטר מפנ' ה'ם ,המפלס אשר היה קיים בתחילת המאה שבערה ,מפלס הכ'נרת כנראה היה מיובצ על רום זה

ב

2,000

השנים האחרונות וזאת כפי שמעידים מבנים רומא'ם שונ'ם ומתיאור'ם הסטורים )בן אריה,

~

(, 1965

הכגט הש2001 'm
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הערגת תגובת האתר בתחנות של מערך מדו התאוצה של ושראל,
ז  Oלב  Oקיי  Iלי ,שפירא אבי ,ליא Iכ Iב י  OIף
אגף סיסמולוגיה ,המכון הגיאופיסי לישראל.
דאר אלקטרוני

ת.ד ,182 .לוד .71100

yuli@iprg.energy.gov.il :

נתוני הדמידה המועטים )לשמחתנו( של מערך מדי האתוצה מציגים תנודות קרקע בגוהות בהרבה ממה
שמוערך על פי משוואות ניחות שפורסמו במקומות שונים בעולם .במסגרת הפעילות לעידכוו מפת התקו בוצע
מחקר מקיף של בחינת פונקציות תגובות האתר בתחנות של מערך מדי התאוצה .המחקר הבתסס על מדידות

של רעש רקע ושל אירועים סיסמיים חלשים .הדמידות בוצעו במערכות ניידות ,מבוססות על מחשבים ניידים,
שפותחו אבגף לסיסמולוגיה .פונקציות הגתובה הוערכו מתוך חישובי היחס הספקטראלי שבי( הרכיבים
האופקיים של התנודות לביו הרכיב האנכי של התנודות.
דביקות של היחס הספקטראלי של רעש הרקע )שיטת נאקאמורה( חייב בחירה קפדנית של קטעי הזמו אותם
נית( לנתח .כל התחנות נמצאות בתוך אזורים מאוכלסים והדמידות מופרעות על ידי רעשים מלאכותיים.
אבחדות מהתחנות הצלחנו לדמוד גלי גזירה של רעידות אדמה ששמשו גם הו להערכת תגובת האתר .כמעט
בכל התחנות יש תופעות של הבגרה .התקבלו גתובות אתר עם הבגרות בפקטור שבי(

הדתירויות  0.8עד 7.0
דכוגמא ,ציור
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בתחום
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הץר.

מציג את פונקציות תגובות האתר בעור תחנת דמ האתוצה בקרית שמונה כפי שהתקבלו

בשיעור של פקטור -4

משיטות הערכה שונות .דבוגמא זו אנו רואים הבגרה

בדתר תהודה

של כ 5

הץר .יש

התאמה ביו הערכות שהתקבלו מניתוח רעשי הרקע ,רעידות אדמה חלשות וממדידות של מד התאוצה.
בעור כל תחנה ניסינו לבנות מודל פשוט חד מידמי לתיאור תת הקרקע ממנו ניתו לקבל פונקצית גתובה
אנליטית דומה זלו שהתקבלה מהדמידות )ראה דוגמא של פונקציה אנליטית בציור  (. 1מעניי( לציי( שהיו
מקרים בהם מודל חד מימדי שהבתסס רק על מידע גיאולוגי )קידוחים( ואוו גיאופיסי )קוי רפלקציה( לא
התאים כלל לפונקציות הגתובה הניסיוניות .אנו רואים צורך להדגיש את החשיבות של הערכת תגובת האתר
על ידי שילוב של מידע גיאולוגי וגיאופיסי עם הערכות סיסמולוגיות ניסיוניות.
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ציור  :1השוואה ביו פונקציות גתובה נ Oיוניות )רעש קרע ,רעידות אדמה חשלות ורישומי מד אתוצה( .כמו כו מוגצת
פונקציה אנליטית שחושבה ממולד חד מידמי .כל הערכות מתיח  Oות לתחנת מד האתוצה בקרית שמונה.
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השפעת שבר וגור על תגובת אתר ממדודות רעש רקע
 OTלב  Oקי ,יולי
אגף סיסמולוגיה ,המכון הגיאופ'סי לישראל ,ת,ד,

דאר אלקטרוני:

 ,182לוד ,71100

uli@iprg,energy.gov.il

בוצעו מדידות של רעש רקע סיסמי בשמונה נקודות מדידה לאורך קו בבגולו הדרומי של עמק זבולון ,למרגלות
הכרמל .ציר המדידה נמצא בניבצ לשבר יגור וכנראה חוצה אותו .בכל נקודות המדידה הוערכה פונקצית
תגובת האתר על פי שיטת נאקאמורה דהיינו ,על פי היחס הספקטרלי שבין רכיבי התנודה האופקיים לרכיב
התנודה האנכי .תואצות ההערכה של תגובת האתר מוצגות בטבלה להלן:

טבלה : 1

פרמטרים עקריים של תגובת האתר בשמונה נקודות מדידה בעמק זבולו ,למרגלות הכרמל,
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בעור כל אחת מנקודות המדידה ניתן להציע מודל פשוט חד מימדי של שכבת קרקע בעובי

של גל גזירה

•V

פקטור הבגרה

תדר תהודה )הרץ(

H

מטרים ומה'רות

מטרים לשניה אשר תואם את המשוואה הכללית:

H=VJ4fr

)(1
כאשר

נקדוה

fr

הוא דתירות התהודה של עמוד הקרקע .אם נניח מהירות גל גזירה של

ידי שימוש במשואה לעיל ,להעריך את עובי שכבת הקרקע כמוצג

בציור 1

"צניחה" של שבכת הסלע )שבר( מתחת לשכבת הקרקע בין נקודות

ציור :1

600

מטרים לשניה נוכל ,על

להלן .מפענוח הנתונים עולה כי יש

המדידה  5ו .6

חתך תת קרקע מוצע וזיהוי שבירה בתת הקרקע ממדידות של רעש רקע סיסמי.

•....

.~2.....................
51.3 St.4 St.5 St.6
51 7
St.8
 -._-"- ......--_ ..... _.- ..................................................
.
seismic station

,

..

- - base of soft sediments
. ......... surface
~ ed fauח infe

-

 e 1ו Data from Tab

•

St1

...

§: ·100

.

-

~"'

_I

~

·200

·~OL-----1~OO~--~200L---~~~----4~O~O----~&C~--~~~--~7=OO
כ Distance (m

~

~

~

הכנט השנת'.

החברה הגיאולוגית הישראלית

ההתפתחות הטקטונות של הגלול המזרחו באזור

כנרת -

2001

כורזום :הרהורום

חדשום-ושנום
זלצתו ,ע.
ג'אולוג'ה המס'ת והנדסת סלע ,המלאכה  8א ,רמת-גו,

52526

מהחל בשנות הסד -פורסמו בעודות רבות הדנות בהתפתחות הטקטונ'ת של האזור ,ובתפק'ד גוש כוח'ם
באינטראקצ'ה שבין הדצ המזרחי והמערבי של בקע הידרן.
בננו מודל'ם שונ'ם

-

בבח'נת דוקטר'נות

ג'אולוג'ות -

הדוקטר'נות הללו לא הסתמכו על נ'תוח מכאנ' -

שהשפעתם חורגת מחוץ לתחומ' הבקע בכוון לגל'ל.

מתמט' של האפשרו'ות השונות אלא על נ'תוח ג'אומטר'

ומדידת תזוזות בזמן.

מטרת הדיון הנוכחי  -להוכיח כי נ'תוח המבוסס על קונצפט'ם מכאנ  IIם 'דועים -
השפעה מכוון הטרנספורם על מבנה הגל'ל  -לפחות לא באזור הדנון.

מלמד כ' לא 'כולה לה'ות

גם הניתוח הגיאולוגי של משטר ההעתקה באזור א'נו מלמד על קיום קשר 'ש'ר בין הגוש של כוחים להעתקים
שבגל'ל.

הפתרון של התנועות בגל'ל ומשטר ההעתקה בו תלוי אם כן במכנ'זם גל'ל' אזור' בלת' תלוי או תלו' רק באופן
חלק' ובלת' 'ש'ר בארוע' בקע הידרן.
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החברה הגיאולוגית הושראלות

המבנה התת-קרקעו של תל רחוב בבקעת בות שאו

תוצאות של סקר

רפלקצוה בהפחה בגוהה
זילברמן., ,ע  1ברובר., ,א  2אמית,
.1

ר1 .

המכון הגיאולוגי

. 2המכון הגיאופי  Oי לישראל
תל רחוב

הנמצא בבקעת בית שאן ,ממוקם בשקע סטרוקטורלי שנוצר בין שני מקטעים מדורגים של שבר

השוליים המערבי של בקע ים המלח .מערכת שבירה זאת יוצרת סדרת מתלולים לאורכם מועתקים טרוורטינים
שגילם פלייסטוקן

מאוחר ) (,41-22 ka

בשיעור

של 30-15

'.מ

התל מורבכ משתי יקומות' :חלקו הדרומי בגוה ,והצפוני נמוך .בין שני חלקי התל מפרידה מדרגה תלולה
שגובהה כ-

15

',מ המהווה חלק מליניאמנט מורפולוגי .חפירות שנעשו בתל '''ע פרופ' ע m .ר חשפו במזרח

חלקו הנמוך של התל ,מבנה הנטוי דרומה ,אל הליניאמנט המפריד בין שני חלקי התל.
בעקבות ממצאים אלה נעשה בתל וסביבתו הקרובה ,סקר בשיטת רפלקציה סיסמית בהפדרה בגוהה

(. Resolution Seismic Reflection

) High

מטרת הסקר היתה לאתר מערכות שבירה באזור התל ,מתחת לחתך

האנטרופוגני ולנסות ולמפות את התבליט של פני השטח המקוריים עליהם נבנה התל .בין היתר דבנקה
האפשרות שהמדרגה המפרידה בין שני חלקי התל עובצה בחלקה על ידי תהליכי העתקה צעירים.

הסקר כלל חמישה קוים סייסמיים ,שחלקם חצו את התל וחלקם נמשכו למרגלותיו .נתוני הסקר הסיסמי עודבו
במרמ עיבוד הנתונים של המכון הגיאופיסי לישראל '''(.גמה) חתכי הרפלקציה פוענחו וסומנו עליהם
המחזירים הסייסמים והשברים .מתוך נתוני השדה חושבו זמני ההגעה הראשוניים

)(First Breck

ועל סמך

נתונים אלו בכנו חתכי הרפרקציה בהם נראה המגע בין החתך האנטרופוגני לסלעי התשתית שמתחתם .כמו כן
בכנתה הדמיה ממוחשבת תלת ממדית של הבתליט הקבור על ידי החתך האנטרופוגני .לא התקבלו נתונים
מהחתך האנטרופוגני הדרוד עקב העדר מחזירים סיסמים בתוכו.

הסקר מבציע על קיומן של מספר רב של מערכות שבירה מתחת לתל רחוב .התל בכנה על בגעה נמוכה,
הבנויה ככל הנראה טר  IIרטין ,שנוצרה על בגי בלוק טקטוני נטוי למזרח ,התחום על ידי שברים בדרום ,מערב
וצפון .שבר נמצא גם מתחת למדרגה הטופוגרפית המדבילה בין האגף הדרומי הבגוה של התל לבין חלקו

הצפוני הנמוך .עקב מבגלות השיטה הסיסמית ,לא ניתן לקבל מידע על הסטות אפשריות של החתך
האנטרופוגני על ידי מערכות השבירה הקבורות מתחתיו.

~
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הגבס השנת'

2001

חשיבות גיאונימית של סילוק גזים ממים מסביב בועות אוויר לנודים באזור
קפילרי
ז  Iלברברנ,ד מ.

השירות ההידרולוגי ,ת .ד,6381 .

ירושלים

91063

תהליכי סילוק גזים מהמים באזור הלא רווי קשורים עם יצירה תקופתית של בועות אויר בתוך האזור הקפילרי
ושחרור אויר מתוכן אחרי ירידת מפלס מי התהום .תהליכים אלו יכולים להשפיע על ריאקציות גיאוכימיות
בהשתתפות גזים .סילוק הגזים מתחיל בתקופה גשומה ,כאשר אויר הנמצא בנקבובים ריקים נלכד באזור
הקפילרי העולה .הלכידה מתרחשת עקב זרימה מועדפת בנקבובים גדולים יותר .המבער לשיווי משקל חדש

במערכת "מים

-

אויר לכוד" גורם להקטנת הלחץ בתוך כל בועה עד לערך השווה לסכום של לחץ אטמוספרי,

לחץ נימי ,ולחץ של עומד המים מעל הבועה .הלחץ הפנימי בבועה שנלכדה סמוך לבגול העליון של האזור
הקפילרי יכול להגיע עד ל
גזים

מהמים

0.9-0.7

הסמוכים לבועות,

אטמוספרה )כלומר פחות מהלחץ האטמוספרי( .תופעה זו גורמת לסילוק

התרחבות הבועות ותזוזת שיווי

המשקל של כל הריאקציות הכימיות

בהשתתפות גזים .בפרט ,שקיעת קרבונטים בחלק העליון של האזור הקפילרי צריכה לבגור.

אחרי ירידת מפלס מי תהום בתקופה יבשה ,האוויר הנלדכ קרוב לבגול העליון של האזור הקפילרי משתחרר.
מכיוון שהאוויר הנלדכ היה תחת לחץ קטן מהלחץ האטמוספרי ,ההשתחררות צריכה למשוך לדצ כל בועה
נפתחת את מנת האוויר מעל ,אויר שקשור עם האטמוספרה ומתאפיין בריכוז נמוך יותר של גזים )בהשוואה
עם האוויר המשתחרר( .בנוסף ,קיימת זרימה איטית כלפי מטה אשר מרחיקה את המים נטולי הגזים ממגע

עם גזים שהשתחררו .ערבוב מהיר של אויר ליד הבועות הנפתחות וזרימת מים גורמים לבלתי הפיכות של
סילוק גזים מהמים .דבר זה נכון גם לבגי תהליכים גיאוכימיים שהתעוררו עקב סילוק הגזים.

נקח דלוגמה אזור הקפילרי בנוי מחול .כאן הקבצ האפשרי של שקיעת קלציט )בהתאם למנגנון הנ"ל של סילוק
גזים( נאמד

מ"ג למ"ר בשנה .בקבצ כזה ,החול בתוך אזור התנודות של האזור הקפילרי יבעור

ליתיפיקציה

מ"ג למ"ר בשנה(

בכ 1200-120
תוך 1,000,000-100,000

היא סיבה נוספת לעליית ריכוז

ה C02-

שנה.

יצירת CO 2

בתהליך שקיעת קלציט

) 530-53

בחלק התחתון של האזור הבלתי רווי ,עלייה שדווחה במחקרים רבים.

המנגנון הדבון של שקיעת קרבונטים יכול להתפתח גם בחלקה העליון של חזית ההרטבה שנוצרת בתקופת

הגשמים )בעת שחזית זו נעה מפני הקרקע אל מי תהום( .סילוק גזים באזור הלא רווי יכול לגרום להפדרה
)פרקציונציה( נוספת של איזוטופים הנכללים במים וגזים מומסים .חקר תהליכים שסילוק זה מעורר הוא נושא
למחקרי שדה ומדבעה עתידיים.
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הכנט השנת',

2001

תרומת הגואופוסוקה למחקר הפרהוסטורו בנרמל
וינשטיין-בערון., ,מ  1בק., ,א  2יזרסקי,

מ2 .

, 1מכון זינמן לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה

31905

 ,2המכון הג'אופיסי ל'שראל ,ת..ד  , 182לוד 71100
סקרים

גיאופיסיים במערות אל-ואד וגמל ,נחל מערות ,סייעו במיפוי סלע האם וזיהוי עומק השבכות

הארכ'אולוג'ות שנשתמרו מעליו .במערת אל-ואד נתקבלו תוצאות זהות מסקרים בשתי שיטות :רפרקצ'ה
סייסמית וראדאר .במערת גמל ,שנחפרה לאחר הסקר ונתגלו בה שכבות מן הפליאולית התחתון והתיכון,
התאשרו הממצא'ם הג'אופיסיים לפרט'הם הקטנ'ם ביותר ,הן מבחינת עומק השכבות והן מבחינת 'חסי השטח
ב'ניהן,

לאחרונה נערך סקר גיאוחשמלי
מציאותן

של שבכות בעלות

ארכיאולוג'ם ,עד לעומק של כ

) (CVES

בשנ' אתר'ם נוספ'ם בכרמל ,במערת מיסלייה הסקר הבציע על

התנגדות חשמלית נמוכה

4

) nm 100-400ו(o-h

העשו'ות להכיל

ממצאים

',מ בחלקו העליון המרמי של האתר ,החפירות המתוכננות בעתיד הקרוב

יעידו אם השכבות שנשתמרו מכ'לות ממצא'ם מן הפל'אולית התחתון והתיכון ,בדומה לאלה שנאספו מפני
השטח.

בימ'ם אלה בנדקת האפשרות לקיומם של שריד' מערה נוספת בנחל המערות ,בין מערות אל-ואד וסחול ,כפי
שניתן לשער מן הטופוגרפיה של המצוק במקום .בתח'לה נערך סקר גיאוחשמלי להערכת ה'מצאותן
והשתרעותן של שבכות העשויות להכ'ל ממצאים ארכיאולוגיים ,ממצאי הסקר א'נם חד-משמעיים אך מבציעים

על מודל הבנוי שתי שכבות :התחתונה ,עם התנגדות חשמל'ת נמוכה
המאופיינת בהתנגדות חשמל'ת בגוהה

) n m 8,000-10,000ו(, o-h

) nm 100-200ו(o-h

ומעליה שבכה

מודל זה עשוי להבציע על קיומם של

סד'מנטים המכ'ל'ם שר'ד'ם ארכיאולוגיים ,מתחת לטלוס ,שמקורו ככל הנראה בקירות המערה שהתמוטטה.

~I

הכנס השנתי,

החברה הגיאולוגית הישראלית
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תהלוך היווצרות הבורות בחוף המערבו של ים המלח
וקס ,ד ,1.יחיאלי ,1 •• ,שטיבלמן ,ו 2.וגולדמן,
, 1המכון הגיאולוגי,

,2

המכון הגיאופיזי,

מ2 .

רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
רחוב הבעל שם טוב  ,6לוד 71100

בעשר השנים האחרונות נוצרו לאורך החוף המערבי של ים המלח מאות בורות ,קבצ היווצרות הבורות בגר

בשנים האחרונות ,ונוטים לייחס זאת לירידה המתמשכת בשיעור של למעלה -מ

20

מטר של מפלס ים

המלח ,מפלס מי התהום עוקב אחר ירידת מפלס הים ויודר גם כן,

העומק המרבי של הבורות כ

11

מטר וקוטרם ממטר ועד כ

30

מטר ,ממדי הבורות והאופן בו הם נוצרים

מחייבים הימצאות חללים מקדימים בתת-הקרקע ,על פי נתוני קידוחים ומדידות רפרקציה סייסמית ,בעומק של

30-20

מטר מתחת לפני השטח מצויה שכבת מלח שעובייה

15-10

מטר ,על פי ממצאי קידוח שנעשה מדרום

למניפת נחל חבר ,שכבת חרסית בעלת עובי של מספר מטרים מפרידה בין שכבת המלח לשכבת חלוקים
המצויה מתחת לשכבת המלח ,בעומק של כ 40 -מטר ,מדידות גיאופיסיות בשיטה אלקטרומגנטית מעידות
כנראה על הימצאות מים כלואים לא רווים במלח בשכבת החלוקים המכרת,
ההשערה היא שעקב שינויים בתנאים הגיאוהידרולוגיים השוררים בתת-הקרקע ,שינויים שנוצרו בעקבות

ירידת מפלס ים המלח ,ירידת מפלס מי התהום ושנוי במיקום הפן הביני ,המים הלא רווים מוצאים את דרכם
לבער בסיס שכבת המלח ,ממיסים אותה ויוצרים בה חללים ,קריסת תקרת החללים גורמת להיווצרות חללים
זמניים בשבכות הלא מלודכות שמעל ובסיום התהליך להיווצרות הבורות בפני השטח ,עדויות ישירות ועקיפות
להימצאות חללים בשבכת המלח נמאצו בקידוח שנעשה מדרום למניפת נחל חבר,

~
~

הכנס השתב',

החברה הגיאולוגית הישארלית

שו]ווו אקלום בפלווםטוקן לפו רקורד משקעו מערה

על בגול המדבר -

2001

מעלה

אפרום ,מזרח השומרון.

ווקס., ,א  ,2י בר-מטיוס ,מ,.ג אילוו., ,א ג פרומקיו., ,ע  3קאופמו., ,א  4מטיוס ,א.י םגל,
. 1המכון למדעי דכור הארץ ,האוניברסיטה הבערית ,ירושלים

א2 .

.91904

 .2המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל  ,30ירושלים .95501
 .3המחלקה לגיאוגרפיה פיזית ,האוניברסיטה הבערית ,ירושלים .91905
 .4המחלקה לדמעי הסביבה וחקר האנרגיה ,מכון ויצמן למדע ,רחובות .76100
משקעי מערות קרסטיות )ספלאוטמים( מהווים מקור חשוב לאינפורמציה פלאואקלימית .עניין מיוחד מהוות
מערות הנמצאות על בגול המדבר ,מפני שאבזור מה כל שינוי בכמות המשקעים והטמפרטורה משפיע מיידית
על כמות המים בתווך הבלתי רווי .תיארוך ספלאוטמים במערות על בגול הדמבר יכול לספק מיעד על נסיגה
והתפשטות המדבר בבער .המחקר הנוכחי עוסק בשחזור תקופות ההשקעה במערת מעלה אפרים ב  mרח
השומרון ,הנמאצת באזור "צל הגשם" עם כמות משקעים שנתית ממוצעת של

250

מ"מ והטמפרטורה

הממוצעת של  .21Cהמערה ברובה יבשה ,ופחות -%מ 1מהספלאוטמים פעילים כיום .הכמות הגדולה של
הספלאוטמים המצויים במערה מעידה שבבער המערה היתה פעילה מאו.ד

במסגרת המחקר הנוכחי תוארכו  13דוגמאות ספלאוטמים 41 .גילי  23Drh_234Uבשיטה מס-ספקטרומטרית
אלף השנה האחרונות שקיעת הספלאוטמים העיקרית התרחשה אבירועים

מבציעים על כך שבמהלך 160
פלוביאליים במהלך תקופות הקרח .אירועי ההשקעה העיקריים התרחשו לפני 160-130
אלף שנה ,לפני  39-30אלף שנה ואירוע השקעה קצר נוסף התרחש לפני כ 16-אלף שנה ,בתחילת המבער
משיא תקופת הקרח האחרונה לתקופת ההולוקן .בתקופות הבינקרחוניות )לפני  130-80אלף שנה ובהולוקן(
אלף שנה ,לפני

המערה היתה יבשה ,כמו גם בשיא תקופת הקרח האחרונה )לפני

25-17

70-48

אלף שנה(.

חוסר השקעת הספלאוטמים בתקופות הבינקרחוניות במערת מעלה אפרים יכול להבציע על ירידה בכמות
המשקעים אבזור מזרח השומרון ,או על כך שהיחס בין האידוי לכמות המשקעים עלה אבופן ניכר גבלל עלית

הטמפרטורה וכתוצאה מכך לא הגיעו מים לתווך הבלתי רווי .הפסקת הגידול בשיא תקופת הקרח האחרונה
מתאימה לעדויות נוספות רבות על ירידה משמעותית בכמות המשקעים באזור.
במסגרת

הבעודה

תוארכו נטיפים קוניים קטנים ,התלויים מתקרת המערה וכן לצורך השוואה גם משתי

מערות נוספות )אריאל וסף( ,הנמצאות באזור גשום יותר של מערב השומרון .גידול הנטיפים הקטנים במערת

מעלה אפרים התרחש לפני  38-30אלף שנה וזאת היתה תקופת ההשקעה האינטנסיבית האחרונה במערה
)למרות שההשקעה נמשכה גם לאחר מכן באינטנסיביות נמוכה יותר( .לעומת זאת ,גידול נטיפים דומים
במערות מערב השומרון התרחש במהלך

4000

השנים האחרונות ונמשך גם היום ,בעוד שבאזור של "צל

הגשם" ב  mרח שומרון ההשקעה פסקה לחלוטין .יתכן כי תופעה דומה התרחשה גם בתקופה הבינקרחונית
הקודמת ,אם כי הדבר לא דבנק עדיין.
רקודר מפורט התקבל דמוגמת זקיף  in-situממערת מעלה אפרים .נמצאו שינויים גדולים בקבצי הגידול של
הזקיף במהלך התקופה הנ"ל .בתקופות הפלוביאליות לפני  61-48ו  38-30אלף שנים קבצי הגידול היו בגוהים
במיוח.ד הפרופיל האיזוטופי של חמצן זבקיף הנ"ל מראה האתמה טובה לפרופיל האיזוטופי של חמצן
בספלאוטמים ממערת שורק בתקופת זמן מקבילה ,עדות לכך שמקור הגשמים היה דומה .קיימת האתמה בין
גילי תקופות השקעת הספלאוטמים במערת מעלה אפרים לבין גילי הפרטים הקרבונטיים בתצורת הליסן.

•
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הכנט השש'

2001

מחזורים סדימנטרים בתצורת סמרה ,איזור מישור עמיעז-דרום בקע ים

המלח
וודלמן ניקולס ,שטיין מדרכי o ,טרינoקי אברהם
המחלקה לגיאולוגיה .המכוו למדעי כדור האץר ,האוניברסיטה הבערית ,בגעת רם ,ירושלים

.91904

משקעי תצורת סמרה הם השריד של גוף מים אשר התקיים בבקע ים המלח בתקופת הפלייסטוקן .התצורה

מייצגת טווח זמן בין למעלה

מ350-

אלף שנה ועד

כ90-80-

אלף שנה לפני ההווה .אז החלה עלייתו של אגם

הלשון·
במסגרת המחקר הנוכחי .נלדמת ההסטוריה הסדימנטרית של תצורת סמרה בנחלים אשלים ופרצ'ם .אביזור
מישור עמיעז .תוארו

כ60-

מטר של סדימנטים קלסטיים ואבפוריטיים ממקור פלוביאליואגמי .המרכיב הקלסטי

כולל סילט וחולות ממקור קרבונטי וקונגלומרט .בעוד שהסדימנטים האבפוריטים מורבכים מלמינות קלציט או
ארגוניט ,בגס .ובמקומות שבכות מלח.
ניתן לחלק את חתר תצורת סמרה לשישה מחזורים סדימנטרים המאופיינים בשינויים הדרגתיים בהרכב
המינרלוגי .בכמות החומר הקלסטי וגבבולד הגרגר .זיהוי הבגולות בין המחזור'ם נעשה בעזרת קריטריונים

ליתולוגיים ותופעות גיאומורפולוגיות בחתר כגון רכסי חוף קבורים ומשקעי מניפת סחף.
ארבעת המחזורים הראשונים מורבכים בחלקם התחתון מחלופין בין למינות ארגוניט ודטריטוס .ובחלקם

העליון משבכות חול קרבונטיות ומעט בגס .המבער ההדרגתי בהרבכ המינרלוגי מבתטא בעלייה בגודל הגרגר
ומציין ירידה במפלס האגם .במהלן המחזור החמישי והשישי פאזת הקלציום קרבונט היא קלציט .חלקו העליון

של חתר הסמרה מורבכ משבכות בגס בעלות עובי כולל של  5מטר .ומעליהן חתר קלסטי של  10מטר המאתר
סדימנטים ממניפת סחף .סדימנטים אלו מבציעים למעשה על ירידת מפלס משמעותית ועל סיומה של תקופת
הסמרה.

במישור עמיעז המבער בין תצורות סמרה ללשון מודגש אבי האתמה ארוזיבית וזוויתית הקשורה כנראה

בהתרוממותו של הר סדום.

המחזורים הסדימנטרים והשינויים הליתולוגים מציינים תקופות מחזור של עליית וירידת מפלס ,המשקפים
כנראה תנודות אקלימיות אביזור.

11

הכנט השנת'.
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]וטור גואורטו של צבורת מעוותאל Oטו לאורך העתק וס-המלח
ודובינסקי., ,ש  1באק,

.1
.2

2 ,.,

פארי,

.,ש 1

החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב
המכון האוקיאנוגרפי סקריפס ,אוניברסיטת קליפורניה ,סאן דייגו

על-פי תיאורית הריבאונד האלסטי )ריי,ד

(, 1910

מעוות אלסטי מצטבר ומשתחרר מחזורית בקרום כדה"א

לאורן העתקים פעילים .מעוות אלסטי מצטבר בהדרגה בין רעידות-אדמה )השלב האינטר-סייסמי של מחזור
רעידות-האדמה( ומשתחרר בפתאומיות ברעידות-אדמה )השלב הקו-סייסמי(.
נ'טור גיאודטי של תנועות קרום כדה"א נערך בישראל למן

1996

באמצעות רשת

(, GPS in Israel) GIL

הכוללת  12תחנות  GPSקבועות .עיבוד נתוני שתי שנות המדידה הראשונות )  ( 1996-1998מראה כי רכיבי
המהירות הצפוני של התנועה היחסית בין תל-אביב וקצרין ובין תל-אביב ואילת הם  1.9:r 0.4מ"מ לשנה ו-

1.8:r 0.6

מ"מ לשנה ,בהאתמה .כיוון שהתחנות תל-אביב ואילת ממוקמות בתת-הלוח סיני ,אזי התנועה

היחסית שמדדנו בין התחנות משקפת מעוות תור לוחי ,אותו אנו מסבירים כבצירה של מעוות אלסטי לאורן
העתק ים-המלח .כמו-כן ,התנועה היחסית בין תל-אביב וקצרין ,השוכנות בשני לוחות טקטוניים שונים,

מושפעת גם היא מהמעוות האינטרסייסמי ,ולפיכך איננה מייצגת את מלוא התנועה היחסית שבין סיני לערב.
באמצעות מודל העתק נעול ,אנו מעריכים כי בתקופת
הלוח סיני ללוח הערבי היתה
או נמוכה מהערכה הטקטונית

4:r1

המדידה ) ( 1996-1998

תנועת הלוחות היחסית בין תת-

מ"מ לשנה .כיוון שהערכה הגיאודטית של התנועה היחסית הינה

)-ו (2

)( 1

שווה

הערכה הגיאודטית מניחה כי העתק ים-המלח הינו נעול ,אנו מסיק'ם כי

ה  mוזה האופקית לאורן העתק 'ם-המלח היא במלואה סייסמית ומתרחשת ע"י רעידות אדמה ב'נוניות עד
גדולות.

•
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רשת  GILלנטור  GPSרצוף בושראל :תשתות למחקרום גואופוסוום
בו- Iתחומוום אזורוום ועולמוום
ודוביבסקי., ,ש 1באק., ,י  2פוראי., ,י  3מלצר., ,י  3אוסטרובסקי., ,א 3בר., ,ג  4פארי .,ש 1בעמן
מור

.1
.2
.3
.4

.,א 1

.,ש 1

החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב
המכון האוקיאנוגרפי סקריפס ,אוניברסיטת קליפורניה ,סן-דייגו
המרכז למיפוי ישראל
המכון הגיאולוגי

 (GPS in Israel) GILהינה רשת בת  12תחנות  GPSקבועות ,מהן  10פועלות ושלושת הנותרות תפעלנה
לפגי  .8/2001השרת בננית ,מתוחזקת ומופעלת על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב ,המכון האוקיאנוגרפי
סקריפס ,המרמ למיפוי ישראל )מפת (,והמכון הגיאולוגי וממומגת '"ע הסוכגות הישראלית לגיצול החלל והמרמ
למיפוי ישראל .היא מספקת רשת יחוס למדידות  GPSדמויקות בישראל ומשרתת מחקר בסיסי ושימושי
בתחומים האבים:

גיאודיבמיקה :מטרת המחר העיקרית של רשת

GIL

היא גיטור תגועות טקטוגיות עכשוויות משגי דצי העתק

ים-המלח ,שהינו העתק אופקי שמאלי המפריד את הלוח הערבי מתת-הלוח סיגי .תוצאות ראשוגיות מ
חודשי מדידת  GPSצריפה מראים כי תגועות הקרום היחסיות בישראל הן בתחום  0-2מ"מ/שגה ,ומשקפות

24 -

מעוות איגטרסייסמי לאורך העתק ים-המלח כתואצה מתגועה יחסית של
הלוח סיגי.
מטאורולוגיה
באטמוספירה.

) (:GPS-METרשת הGIL-
כיוון זשמן הגעת אות הGPS -

4:1:1

מ"מ/שגה בין הלוח הערבי לתת-

מספקת תשתית לגטור רציף של שיגויים בכמות אדי המים
מתעקב מספר גגו-שגיות באופן יחסי לכמות המשקעים

באטמוספירה ,גיתן ללמוד את השיגויים בכמות המשקעים האטמוספריים .מחקרי

GPS

מטאורולוגיים גמצאים

בשלבים מתקדמים ותוצאותיהם ישולבו במולדים מטאורולוגיים של mרח הים-התיכון במטרה ליצר תחזיות

מזג-אויר דמויקות יותר .לצורך שיפור הדיוק של מחקרים אלו ,התקגו בשתי תחגות יחידות מטאורולוגיות
המודדות ברציפות

לח,V

מחקרי חלל :רשת
ביוגוספירה

) (.TEC

טמפרטורה ולחות.

הGIL-

מספקת גם תשתית לגטור רציף של שיגויים בסך האלקטרוגים החופשיים

גתוגי הרשת שימשו למעקב אחר שיגויים בכמות האלקטרונים ביוגוספירה שבנעו מליקוי

החמה האחרון במאה הקודמת )  (, 11.8.1999שהגיע בישראל למגגיטודה של  .0.78-0.83תואצות מחקר זה
מראות כי זבמן הליקוי כמות האלקטרוגים מעל ישראל פחתה ב 40% -למשך  150דקות .מחקר -GPS
יוגוספרי גוסף מתרמ בגתובות השדה הגיאומגגטי והיוגוספירה לתהליכים עתירי אגרגיה המתרחשים מעל או
בתוך דכה"א ,דלוגמא רעידות אדמה ,סופות שמש ,ופיצוצים תעשייתיים.

EזI

הגנט השנת',
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שומוש במנוום חודר קרקע למופוו והנרת המבנה של מערנת הסלע-קרקע

נחלק ממחקר אקולוגו
הר,

,1

.,ג 1

קופמן,

המחלקה

 .2המדבעה

במהלך

ל2 .

לקרקע ומים ,האוניברסיטה הבערית בירושלים ,ת,ד 12 ,רחובות 76100
למערכות שדה ,מוסד הטכניון למחקר ופיתוח ,קרית הטכניון ,חיפה 32000

שנת 2000

בוצעו סקרים עם מערכת מכ"ם חודר

קרקע ) (GPR

באזור אלונים-שפרעם .מטרת הסקרים

היתה קבלת מידע על המבנה התלת מדמי של מערכת הסלע-קרקע המורבכת הקיימת אבזור .הבעודה
הבתצעה כשלב במחקר הנערך במקום שתכליתו הבנת הקשר שבין גורמי התשתית והתפתחות היער
והחושר.

באזור המחקר נחשפים תחום מבער בין הפציאס הקרטוני והפציאס הגירי של תצורת תמרת ,וקרטון של
תצורת מראשה )חבורת דבעת( .סלעי הקרטון מכוסים בשכבת נארי וקרקע של רזדנינה חומה-אדומה .נראית
שונות רבה מאד בחתך הסלע בכל קני המידה ,מהרמה המיקרוסקופית ועד טווחים של מטרים וקילומטרים.
הגורמים לשונות הם שינויי פציאס מקומיים אופקיים ואנכיים ,גלישות ,קטעי גיר מוטבע בתוך הקרטון והעתקים
רבים .אפשר להבחין בשלוש שבכות של הנארי :הקרום הלמינרי ,הנארי העליון והנארי התחתון ,ובמנה הנארי
ומידת התפתחותו עוקבים אחר שינויי המסלע .הקרום הלמינרי יוצר רצף של משטחים שבחלקם רצופים על
פני השטח והם ממשיכים אל מתחת לפני הקרקע .השונות הרבה בסלע גרמה לשונות בהתפתחות הנארי
וליצירת נקודות חולשה שבהם נקטע רצף הנארי ונוצרו כיסי קרקע רבים.
השונות הרבה גרמה להיווצרות מערכות מבנה שונות של קרקע-סלע הניתנות לאפיון .מערכות אלו מהוות בתי

גידול אפיניים לסוגים שונים של צומח .כ,ן על הקרטון של תצורת תמרת המכוסה נארי מפותח עם כיסי קרקע,
מתפתח יער פארק של אלון הבתור .על הקרטון הנקבובי יותר של תצורת מראשה ,הנארי פחות מפותח,
הקרקע מועטת ,והתפתח חושר של אלון מצוי ששרשיו מעמיקים בסדקי הסלע .השונות הפנימית שבכל
מערכת אקולוגית מו גורמת לכך שתנאי הגידול של כל עץ עשויים להיות שונים מתנאי הגידול של שכנו ,ולקיום
של קרחות יער.
עקב מורבכות מבנה תת הקרקע לא ניתן להעריך את פרטי המבנה על סמך מיפוי של פני השטח בעזרת
מחשופים וקידוחים אקראיים .שימוש במכ"ם חודר קרקע מאפשר "לראות" את מבנה תת הקרקע ברמת

אבחנה בגוהה בטווח עומקים משתנה בהתאם לדתר האנטנה ובהתאם למוליכות החשמלית של שבכות
הקרקע והסלע.
הסקרים נערכו בחלקת יער-פארק אבלון הגליל על תצורת תמרת ובחלקת חורש סמוך לישוב תמרת על תצורת
מראשה .הסקרים נעשו אבמצעות גאו-דראר מטיפוס

נגררות הפועלות בדתרים שונים :אנטנת
של כ-

2.5

מ' ואנטנת

300 MHZ

לאורך קווים במרווחים של

2-3

500 MHz

SIR-IOA

מתוצרת חברת

GSSI

בעזרת שתי אנטנות

שאפשרה קבלת הדמיה בהפדרה בגוהה מאד עד לעומק

שאפשרה קבלת החזרים ברורים מעומק של עד כ-

4

מ.י נערכו סריקות

מ' ביניהם ובקווים לרוחבם .לאחר פענוח ראשוני נעשו סריקות לאורך קווי

סטרייק ודיפ של שכבות ובניבצ לקווי שבר.

לאחר הפענוח ניתן להבחין בשינויים בין שכבות הקרקע ,הנארי והסלע ,בעובי שבכות ,בנטייתן ובשינויים
לטרליים בהן ,שבאו לידי ביטוי בשינויים בעוצמת האותות האלקטרומגנטיים .כמו כן ,ניתן להבחין בקווי שבר,
בסידוק ובבגולות של כיסי קרקע.
בהמשך הבעודה ,שימש פענוח תמונת המכ"ם ככלי עזר לתכנון של מערכת קידוחים לעומק של כ-

5

מ.י

קורלציה בין נתוני הקידוחים לנתוני המכ"ם מאפשרת הבנה של תכונות השבכות ושל המשכיותן בכיוונים שונים
ולהעריך את מבנה מערכת הסלע-קרקע ותכונותיה.

להמשך המחקר מתוכננת מדידה אבמצעות מכ"ם אנטנת-בור כדי למדוד שינויים בתכולת הרטיבות של
הקרקע והסלע שבין הקידוחים .דמידות אלו ,על קרע ההכרה היסודית של מבנה מערכת הסלע-קרקע
שתוארה ,יאפשרו קבלת פריסה תלת מדמית של הרטיבות בתת הקרקע ושינוייה עם הזמן ,ואת מערכת
שטפי המים בסלע לכיוון הקרקע והשרשים על פי התכונות ההידראוליות של השכבות השונות.

ljld

הכגס השגת'
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מולטיקולקטור  ICp·MSאפשרויות חדשות במחקר איזוטופי
הליז ,לודויג
המ)ון הגיאולוגי מל)'

מכשיר ה-

ישראל 30

ירושל'ס

) ,Multiple collector-inductively coupled plasma mass spectrometry (MC-ICPMS

היני פיתיח

של טכניקה חדשה למדידות של יחסי איזוטופים דביוקים בגוהים ומשים כר הינה בעלת חשיבית
הגיאולוגיה ,הסביבה והרפואה .בטכניקה זו מתחברים היונים הנוצרים ביעילות רבה בICP -
ספקטרומטר גדול הפועל בשיטת

.large dispersion magnetic-sector

שטוחים באמצעות מיכשור כפול מיקוד.
דביוק רב.

בשיטה זו ניתן לדמוד יחסים

MC-ICPMS
.Th

מאפשר לפתח מדידות יחסי

איסוף מקביל

של 15

למדעי
למס

דיוק השיטה נובע מקבלת שיאים

ערוצים מאפשר מדידת היחסים האיזוטופיים

איזוטופיים של יסודות דריוגביים קלאסיים כמוSr , U, Sm, Pb .
איזוטופים של יסודות עם פוטנציאל  -יוניזציה בגוה ,כמוW, Hf, :

בשבה האחרונה רכש המכון הגיאולוגי מכשיר

MC-ICP-MS

חדיש ולאחר זמן קצר של הרצה התחלנו

להשתמש בו הן לאנליזות רוטיניות והן למחקר.
לאחרונה השתמשנו ב-

ICP-MS

גם בפיתוח שיטות חשדות לגמרי ,לקביעה דמוייקת של שינויים קטנים אר

משמעותיים של יחסי איזוטופים של יסודות כמו:

.Mg, Ca, Fe, Zn, Cu

~
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רמת יזאנאמי :המקור הקדם-אקרציונלי של הגירים הפלגיים מקו רוחב נמוך

של תקופות הפרם והטריאס ביפו
הורש ,פ ,1 .ושודה ,ק2 .
 . 1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושל'ס,
 .2המדבעה הגיאולוגית ,הפקולטה למדעי ואומנויות
מינאמיוסנגימה ,טוקושימה ,8502-770 ,יפן

95501
המשולבות,

רמת יזאנאמי היא המקור האוקיאני של הסלעים מגיר פלגי מגיל

אוניברסיטת

טוקושימה,

פליאוזואי עילי וטריאס הנמצאים

בקומפלקסים האקרציונליים מגיל יורה וקרטיקון קדום של דרום-מערב יפן.
הגילים של הסלעים גיריים ממקור אוקיאני בגושים הנמצאים בטבעות הטקטונ'ות של

TAMBA-MlNO

)  MIKABU ,(ASHIOו  - CHICIllBUמוגדרים היטב על ידי קונודונטים ודריולארים וההיסטוריה שלהם
קשורה ל  HOT SPOT ,SEAMOUNTותנועת הלוחות.
האזורים היותר פנימיים של רמת יזאנאמי כוללים סלעים קרבונטיים מפלטפורמה מגיל פליאוזואי עילי וטריאס,

הכוללים הפסקות השקעה הקשורות לאמרסיות מגיל  ANISIANו CARNIAN

קדום.

באזורים היותר חיצוניים ,בתשתית הגירים טריאסיים מצויה לבת "כריות" .מעל הגירים יש תופעות של

הצטמצמות שקדמו צור משובכ מגיל  NORIANו RHAETIAN
במובן פאוניסטי

המעיד על טביעת הפלטפורמה.

הקונודונטים של רמת יזאנאמי יותר קרובים לטטיס מאשר לאוקיאנוס השקט ,והם מכילים

אדבאמיות ספציפית.

יבשת ,YANGTSE

רמת 'זאנאמי הייתה קיימת באזור רחב בקו רוחב נמו,ן מול
הקומפלקסים האקרציונליים מגיל יורה וקרטיקון קדום של דרום-מערב יפן.

~l

קודם ליצ'רת

הכבט השתג'
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פורמיניפרים בנתוניים במדף היבשת הרדוד של דרום-מזרח הים התינון,
ישראל
היימס., ,א  1אלמוגי.לביו., ,א  2בנימיני,

1. n

המחלקה לגיאולוגיה ומדעי הסביבה ,אוניברסיטת בן-גוריון.

.1
 .2המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל ,30

מדף

היבשת

הדרוד

החוף

של

הישראלי

ירושלים

מאופיין

אבר-שבע 84105

95501
",ע

סדימנטים

סליסקלסטיים

המצטברים

בסביבה

האוליגוטרופית של דרום מזרח הים התיכון עם ערכי טמפרטורה ומליחות בגוהים ,הדומים לתנאי מדף יבשת
של הרצועה הטרופית

I

סובטרופית יותר מאשר לתנאים מערבה יותר בים התיכון .לאחרונה עם העניין הולך

וגובר בעולם בקביעת ה-

biodiversity

והשפעת התנאים הסביבתיים על הביוטה נמצא כי לפורמיניפרים

בנתוניים יש פוטנציאל בגוה לאיפיון תנאי הסביבה גבלל רגישותם הבגוהה וכן גבלל השתמרותם ברקודר המת
והפוסילי .קבוצת הפורמיניפרים יכולה לשמש כקבוצת מפתח בהבנת תהליכים אקולוגיים שונים ולכן מטרת
המחקר הנוכחי היא להשתמש במאספי פורמיניפרים חיים ומתים דכי לקבוע את הגורמים הקובעים את תפוצת

הקבוצה במדף היבשת הישראלי הדרוד בעל התנאים האקולוגיים יוצאי הדופן.
דוגמאות מפני השטח נלקחו ",ע צוות צוללנים מהסדנא הימית של אוניברסיטת חיפה בחתכי מזרח-מערב

מאסיב ועד לאשקלון בעומקי מים שבין
צפון-דרום בעומק של

-40

30-3

מ .דוגמאות גלעין הואצו '''ע ספינת המחקר שקמונה לאורך חתך

מ .בין השאר דבגמו סדימנטים מסביבה סלעית ,חולית וסילטית-חרסיתית כדי

שיהיה ייצוג מלא למגוון סביבות המחיה במדף היבשת הדרו.ד למעלה
עד כה ,מתוכם למעלה

מ 1/3

מ350 -

מיני פורמיניפרים בנתוניים זוהו

מהמינים הם עדיין בנומנקלטורה פתוחה וקרוב לודאי שהם מייצגים מינים

חדשים .בין השאר נמצאו במדף היבשת הדרוד של ישראל מינים טיפוסיים לסביבה זו ,פורמוניפרים גדולים
הידועים מהרצועה הטרופיתן

סובטרופית הקוסמופוליטית ,סוגים שלא דווח עליהם בים התיכון מאז המיוקן

וכן מספר מינים שמוצאם מהאוקינוס ההודי-פציפי.

שתי פרובינציות פאוניסטיות זוהו במדף היבשת הישראלי .המאסף של הפרובינציה הדרומית מאופיין ע"י
מספר נמוך של פרטים ,שונות נמוכה ופורמיניפרים קטנים עם שליטה של

בסדימנטים חוליים .פורמיניפרים מעומק מים קטן מ-

15

והוא נפוץ

.Ammonia spp

מ שמורים בד"כ גרוע והם לעיתים תכופות

משופשפים ושחוקים .שימור הפורמיניפרים משתפר במידה נכרת עם העליה בעומק המים והמבער לסדימנט
סילט . J

חרסיתי .הסדימנט בפרובינציה הצפונית )צפונה למפץר חיפה( הוא בעל ריכוז קרבונט בגוה יחסית

והוא נשלט ע"י מאסף פורמיניפרים מגוון המכיל מספר רב של מינים שלא נמצאו דרומה לחיפה .מאסף זה
מורכב ממ'נים גדולים החיים עם סמביונטיים .חלקם אפיפיטיים או צמודי מצע .מאסף פורמיניפרים בנתוניים
זה דומה למאסף הפורמינפרים של הרצועה הטרופית והוא אנומלי ביחס למאספי הפורמינפרים החיים היום
בים התיכון .חלק ממיני הפורמיניפרים בפרובינציה הצפונית מוצאם מהאוקינוס האטלנטי הטרופי

אחרים הגיעו לאזורנו ,קרוב לודאי ,במסגרת המיגרציה הלספסיאנית דרך תעלת סואץ.

~

I

סובטרופי.

הכנס השנתי,
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לראות נדו להאמון :ההעתק הנעלם לאורך עמק הומן
הורוביץ ,א.

המדבעה לגיאולוגיה ,המכון לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב,

רמת אביב 69978

הת'אוריה המ Oב'רה את היווצרות עמק הידרן בתבועה אופקית שמאלית של למעלה ממאה קילומטרים קיימת
במרכז התודעה הג'אולוגית הישראלית מזה כארבע'ם שבה )ובעקבות זה גם בעולם הרחב( ,ואולם ,ההיגיון
דורש כ' תבועה מ oדר גודל כזה אף מחייבת ה'מצאות העתק )או א'זור העתקה( המשכ' ,המבד'ל ב'ן שב'
הגוש'ם שבעו מרחק כה ב'כר ,דר'שה ב' O'Oת זו הודחקה בקרב רוב המאמ'ב'ם במודל התבועה האופק'ת,
בת'רוצ'ם שוב'ם ומשוב'ם ,שדברך כלל התרמו בשת' קבוצות ,האחת שמה את ההעתק מבערו ה  mרח' של
הבגול הב'בלאומ' )מה שהחז'ק מעמד רק עד חת'מת ה  Oכם השלום עם 'דרן( ,והשבייה גור Oת ק'ומו בתת
הקרקע ,דבר שלא אושר למרות בעודות ג'אופ' ' Oות מרובות ,כמה קבוצות חוקר'ם שהעדר ההעתק אכן הטר'ד
אותן אף 'צאו לחפשו ,מ' באת חפ'רה ומ' בצוללת )צהובה ,אלא מה(,
העתק' טרב Oפורם בעולם ,הן באוק'בו ' Oם והן ב'בשות ,ב'כר'ם תמ'ד במורפולוג'ה ובע'קר בהמשכ'ותם ,הדגש

בדר'שה הוא לק'ום העתק המשכ' ,א'ן  Oפק ש'שבם העתק'ם רב'ם לאורך עמק ה'דרן ,ועל חלקם )הקטן( אף
במדדה תבועה אופק'ת ,אך בשום מקרה לא הוכחה תבועה כזו בש'עור העולה על אחוז אחד מן הכמות
הדנרשת ,וההעתק'ם א'בם המשכיים!

לאורך עמק ה'דרן 'ש לפחות א'זור אח,ד באורך כמה עשרות ק'לומטר'ם מצפון ל'ם המלח ועד עמק ב'ת שאן,
שבו העמק הוא ' Oבקל'בל' ,ללא שב'רה כלשה' ,קרקע'ת העמק מכו  Oה בשבכה דקה של תצורת הלשון ,אך

תחת'ה בחשפ'ם Oד'מבט'ם מ'וקביים במקומות רב'ם ,הת'רוץ של כ'  Oו' העתק על 'ד'  Oחף א'בו מחז'ק מעמ,ד
מה גם שבעודות ג'אופ' ' Oות לא מצאו שום שב'רה משמעות'ת אב'זור זה ,מה שגם תואם את ה'ותו א  Oיי ', Oמ
העתק 'מובה ,שאמור ה'ה להוות את ההמשך צפובה של התבועה האופק'ת ,א'בו פע'ל מ oוף המ'וקן ,תקופה
שבה רק התח'לה השק'עה המשמעות'ת לאורך עמק ה'דרן,
מ'ותר להו ' Oף כ' ב'תן כמובן לה  Oב'ר את כל התופעות אשר "מחייבות" תבועה אופק'ת בצורה הרבה 'ותר
פשוטה ,ובל' התעלמות מחלק מן התצפ'ות,

[Mj

הכנט השנתי,
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מבנה הקרום והמעטפת של תת-הפלטה של סיני בעזרת אנליזה של
פונקצית הגעה של תחנות בעלות פס תדירות רחב
הופשטטר ,ר ,1.בוק,
.1
.2

ג2 .

המכון הגיאופי  Oי לישראל ,לו,ד ישראל
מרכז מחקר גיאופי  Oי ,פו Oדם ,גרמניה

שימוש נרחב נעשה בתחנות בעלות פס דת'רות רחב אבנליזה של פינקצ'ת הגעה לצירך הערכה של מבנה

מהירויות גלי

S

בקרום ובמעטפת .פונקצית ההגעה מתקבלת כתוצאה מהגלים העולים כלפי מעלה של ר"א

רחוקות ·) (, Ll > 30אשר מיקומן ידוע דביוק רב .פונקציית ההגעה מחושבת בעזרת פאזות המבער והשבירה
של  P-Sוכן תנודות בתור השבכות הנגרמות על ידי מבנים או בגולות חשובים דרודים ועמוקים מתחת לתחנה
סייסמית .מספר תחנות בעלות פס דתירות רחב הותקנו בתת-הפלטה של סיני או בשוליה בעשור האחרון
ומספקות שפע של נתונים .אנו מציגים תואצות של האנליזה וכן היישום לבגי הקרום וחלק עליון של המעטפת
בתור תת-הפלטה של סיני ,וכן של בקע ים המלח והקשת הקפריסאית.

ffm

הכנס השנתי
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פךוווקט המופוו הבתומטךו הלאומו
הול ,ג'ון ק ,1 .סיבור ,גדעון  ,2שדה,

רוג' 3

המכון הגיאולוגי לישראל

.1
.2
 .3המרכז למיפוי ישראל

המכון לחקר ימים ואגמים

המיפוי הבתימטרי הלאומי המפורט בתחומי המים הריבוניים של מדינת ישראל יבוצע בשיתוף פעולה של

המכון הגיאולוגי לישראל (,ל"גמ) המכון לחקר ימ'ם ואגמים )חיא"ל( והמרכז למיפוי ישראל ('''פמ) .
מיפוי זה יבתסס על מערכת סונאר רבת -אלומות )  (Multi-beamמשוכללת מסוג Simrad EMl002
 Kongsbergשנרכשה בעור המכון הג'אולוג' .מערכת זו ממפה באלומה רחבה ובצורה מפורטת את

של חברת
קרקע'ת

ה'ם ואת סוג' התכס'ת ומייצרת "בזמן אמת" הדמיית סונאר מ'ושרת )כדוגמת אורתופוטו( של הקרקע'ת.
הצ'וד :מערכת הסונאר מסוג

Sirnrad EMl002

משדרת בתדר של

95kHz

)אורך גל של

המשדר'ם מותקנת על הש'דר'ת של הספ'נה וממפה משנ' דצ' הספ'נה באמצעות

כ -1.6

111

(.מ"ס מערכת

אלומות הנשלטות

בצורה אלקטרונ'ת .אלומות אלו 'כולות לה'ות במרחק'ם שוו'ם בעומק מסו'ם או בצורה חצי מעגל'ת עם כ'סו'

של  .150°רוחב אלומת המ'פו' 'כולה להג'ע עד פ'  5מעומק המ'ם ועד לרוחב מכס'מאל' של  1500מטר.
המ'פו' 'כול להבתצע עד עומק מ'ם של

1000

מטר מותנה בטמפרטורות ומל'חות המ'ם .המערכת מסוגלת

לייצר הדמ'ה של קרקע'ת ה'ם ",ע א'נטרפולצ'ה של עוצמת ההחזרות באלף נקודות לרוחב האלומה .אנל'זה זו
כפונקצ'ה של הזוו'ת מאפשרת קלס'פ'קצ'ה של סוג' התכס'ת המתא'מ'ם לעוצמות ההחזרה.
הסנסור נעש'ם באמצעות

DGPS

ת'קונ' מ'קום

ומערכת ג'רו עם ש'שה צ'ר'ם המתקנת את התנועה המורבכת של הספ'נה.

מד'דה נכונה של ההחזרות בע'קר בקצוות האלומה מצר'כה מ'דע מדו'ק של מה'רו'ות הקול בעמודת המ'ם.
מה'רו'ות אלו נמדדות באמצעות  .CTDא'סוף הנתונ'ם ע'בודם והצגתם נעש'ת באמצעות תוכנות ייעוד'ות
המותקנות על תחנות בעודה

של .SUN

מטרות המ'פו' :המ'פו' הבת'מטר' הלאומ' המפורט בתחומ' המ'ם הר'בוניים של מד'נת 'שראל מ'ועד למפות

בצורה מפורטת את המורפולוג'ה של הקרקע'ת סוג' התכס'ת וכן עצמ'ם הנמצא'ם על קרקע'ת ה'ם כגון אונ'ות
טרופות ,צנרות וכדומה .נתונ' המ'פו' המפורט 'שמשו כבס'ס למפות ה'מ'ות החדשות ש'ופקו ",ע מפ" ,ו'שולבו
במערכות המ'דע הג'אוגרפ' הלאומ' '.מ'ה
אחר'ות המ'פו' :המיפו' 'בוצע בהנחיית המכון הג'אולוג' ועם הצ'וד שלו .המכון לחקר 'מ'ם ואגמ'ם 'ה'ה אחרא'
על א'סוף הנתונ'ם ב'ם ועל הפע'לות ה'מ'ת .המרכז למ'פו' 'שראל 'ה'ה אחרא' על בקרת הא'כות של הנתונ'ם
ועל מ'מון המ'פו'.

'עד'ם ארוכ' טווח :הסקר צפו' ל'צר מ'פו' מפורט ומדו'ק ש'שמש כבס'ס השוואת' למ'פויים 'מ'ם בעת'.ד במשך
הזמן 'כולות המערכת 'שמשו גם לנת'נת ש'רות' מ'פו' בעור ח'פוש' הנפט והגז במדף ה'בשת ,נ'תור נמל'ם
ובמ'פויים בעור המד'נות השכנות לנו.

שכ

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנת'

2001

פוטנצואל הגז והנפט של ושראל
דרוקמן ,יחזקאל

יחידת הנפט ,משדר התשתיות הלאומיות ,רח' יפו ,234

ת.ד, 13106 .ירושלים,

91130

ח'פושי הנפט בישראל החלו ב  1953 -והב'או עד אמצע שנת  1999למציאת  18מליון חב'ות נפט ו 70 -
מיליאדר רגל מעוקב של גז .במועד זה היתגלה גז ביוגני במאגר חולי בתצורת 'פו במדרון היבשת הישראל'.

מאז התגל'ת בקידוח "נועה  " 1נקדחו שמונה קידוחים נוספים ב  play -זה ,מהם שני ק'דוחים יבשים בלדב,
שהעלו את עתודות הגז המוכחות לכ  52 -מיליאדר מטרים מעוקבים ,ויצרו בכך מקור גז מקומי משמעותי.
מבער לעתודות המוכחות ,מוערך פוטנציאל הגז ב-

play

הפלי וקני בלפחות

150

מיליאדר מטרים מעוקבים.

הערכות אלה ידבקו בקידוחים בשלוש השנים הקרובות.
נוסף על הגז הפליוקני ,מצוי פוטנציאל נוסף של גז ונפט בשטח הימי של ישראל .פוטנציאל זה מצו'

ב plays -

הבאים:

.1
.2

מלכודות סטרטיגרפ'ות בסלע'ם קלסטיים וקרבונטיים מג'ל הטרציר המאוחר.
מלכודות סטרוקטורליות של הקשת הסור'ת במאגרים קרבונטים ,וקלסטיים מג'ל היורה ,הקרטיקון

והטרציר.

למרות האכזבות שהנחילו החיפושים בשטחי היבשה מעריכים חלק מן המומח'ם שקיים עדיין פוטנציאל
משמעותי למציאת נפט

.1
.2
.3

וגז ב plays -

האב'ם:

מאגרים קלסטיים וקרבונטיים במבנ' שבירה בבקע 'ם המלח.

מאגר'ם קרבונטיים במבני שבירה מתקופת המזוזואיקון הקדום.
מאגר' גז ביוגנ' במלכודות קלסט'ות בחבורות סקיה וחולה.

~

הגבס השבת'.
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גורמום המשפועום על נוצול המרחב התת הקרקעו באזורום עורונוום
דגקמפ ,ש, 1 .סבל,

י2 .

. 1הנדסת כריה וגיאולוגיה בע"מ

.2

תה"ל מהנדסים יועצים

עלותם של מבנ'ם תת-קרקעיים מושפעת במידה מכרעת מהתנאים ג'אוטכניים .מרכיבי עלות עיקריים
במ'נהור ,הנגזר'ם מהתנא'ם הגיאוטכניים ,הם קצב התקדמות הב'צוע ,הקובע את ההוצאות לכוח אדם ,ציו,ד
ועלו'ות ת'מוך א'טום וניקוז .תכונות מםת הםלע המשפ'ע'ם על מרכ'ב' עלות אלה הם תכונות מכנ'ות ,תכונות
ם'דוק ומ' תהום.

המתאם ב'ו עלות ב'צוע המ'נהור לביו תכונות המםלע ,מוצג בהפשטה באמצעות טבלת המ'וו הבאה:
םוג המםלע

(*)Q

עלות

ג'ר ,דולומ'ט וק'רטוו

40-4

)**($
> 50

םלע' חוואר כורכר ודכ' מתחת למפלס מ' תהום.

4-0.4
0.4-0.04

> 100
> 300

חול ,ט'ו ,חרם'ת מתחת למפלס מ' תהום

0.04-0.001

> 1000

םלע' חוואר כורכר וכד' מעל מפלס מ' תהום

ט'פום'ת

\ממ" i1

חול ,ט'ו ,חרם'ת מעל למפלס מ' תהום

(*) =Q
(**)

ד'רוג א'כות למ'נהור בש'טת NGI

כולל חפ'רה ות'מוך

'צ'רת חלל כרו' אבמצעות מ'נהור 'קרה בהרבה מ'צ'רת חלל בחפ'רה פתוחה ,שעלותה הט'פום'ת

10-15$

לממ"ק )עלו'ות חפ'רה ות'מוך(.
בה'עדר א'לוצ' םב'בה מקומיים )כגוו מחםור בשטח( ,עשויים מערכ'ם

תת קרקעיים המשלב'ם חלל'ם

המבוצע'ם בחפ'רה וכ'םו' עם מנהרות כרו'ות ,לה'ות ה'ע'ל'ם ב'ותר ,בה'בט של עלות-תועלת ,אבזור'ם
ע'רוניים בעל' טופוגרפ'ה הרר'ת .במערכ'ם כאלה ,ע'קר הנפח בר הש'מוש נוצר בש'טת חפ'רה וכ'םו' בעוד
שמנהרות כרו'ות משמשות לג'שה וש'מוש'ם מובגל'ם נוםפ'ם.
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מערנות העתקים שנוצרו ברעידות אדמה ענשוויות :תצפיות מאזור המוקד
במנרות עמוקים
דור., ,א רכס,

•T

המכון למדעי כדור-הארץ ,האוניברסיטה הבערית,

91904

',ושלים

העתקים פעילים אינם נגישים בעומק המוקד של רעידות אדמה גדולות ולכן אין אפשרות מעשית לקשר ישירות
בין נתונ'ם סיסמיים של רעידת אדמה למבנה ההעתק שפעל באותה רע'דה .כדי להתבגר על בעיה זו אנו
חוקרים העתקים שנעו ברעידות אדמה עכשוויות במכרות עמוקים בדרום אפריקה ,בבעודה זו אנו מתעדים את

המבנה הפנימי של ההעתקים תוך דגש על רוחב ,כמות וכוון התנועה ,חלוקת התנועה בין משטחי החלקה

משניים ,ונתוח מיקרו-מבנים ,תצפיות אילו ינותחו בהשוואה עם נתונים סיסמיים בגישה דומה זלו של

) ,Gay, Ortlepp, Spottiswoode, and McGarr ( 1978,1979
מדווח כאן על התצפיות הראשונות אבזור המוקד של שתי רעידות אדמה שהתרחשו בשני מכרות זהב שונים

במחוז הכרייה של  ,Witwatersrandדברום אפריקה ,האתר הראשון במכרה  Hartebeestfonteinכולל אזור-העתק
)  (fault-zoneשיצר רע'דת אדמה בעצמה של  3.7באוקטובר  .1997רעידה זו התרחשה בגוף רציף של סלעי
קוורצ'ט ללא העתקים ,ובמרחק של כ 80 -מטר מחזית הכרייה ,מיפינו את אזור-ההעתק החשוף בעומק 1950

מטרים וזיהינו העתקה נורמלית מצטברת של 25
משטחי-החלקה תת-מקבילים הנוטים .°85-°60

סמ '.רוחבו של אזור-ההעתק הוא
משטחי-החלקה

8-6

מטרים וכולל

9-6

אילו מראים דגמי זיג-זג עם יחסי חיתוך

שונ'ם .על כל משטחי-ההחלקה מופיע כיסוי של אבקה קוורציטית ,לבנה ועדינה ,שמקורה בסלע הסביבה ,חלק
ממשטח'-ההחלקה בנויים מאזורים של אבקה לבנה ורסיסי קוורציט בעובי עד  10סמ '.תמונות  SEMמראות
סמנים לתנועה גזירה חודרת בתוך גוש' האבקה ,ממדידות שבצענו עולה כי לדוגמאות האבקה הלא מופרת יש

שטח-פנים של  5גרםןמ , 2ערך הגדול לפחות פי עשרה מזה של סלע הסביבה.
אתר נוסף הוא העתק Dagbreek

במכרה

,Matjhabeng

העתק זה נע יותר מ

1

ק'לומטר בתקופה הארכאית,

הופעל מחדש כתואצה מהכרייה ויצר ארבע רע'דות אדמה שעצמתן גדולה מ 4.0 -במהלך
האחרונות .תעדנו חלקים מהעתק  Dagbreekשנעו ברעידה האחרונה בעצמה  5.0שהתרחשה באפר'ל . 1999

26

השנים

המ'פוי הבתצע בשלושה מקטעים בעומק  1500מטרים .בעודת תיעוד מפורטת בוצעה בתוך הגוש השוכב של
אחד המקטעים )הגוש הרוכב היה חסום לג'שה( .בגוש זה מצאנו אזור-העתק שרוחבו  27מטרים והכולל
כעשר'ם משטח'-החלקה המקובצים בחמש חב'לות ,ההעתקה על משטח-החלקה בודד משתנה מ  0.5סמ'
ועד  6סמ '.כמות ההעתקה הגדולה ב'ותר ,העתקה אנכית של  11סמ' והעתקה אופקית'-מנ'ת של  5סמ',
התרחשה לאורך אזור רסק עת'ק )מהתקופה הארכאית( ברוחב

25

סמ' הבנו' פירופ'ל'ט עם רס'ס' קוורצ'ט.

שאר משטחי-ההחלקה מצופים באבקה הלבנה ורס'סי הקוורציט הדומ'ם לאילו שתוארו למעלה.
אנו סבור'ם שהעתק'ם פעיל'ם במכרות עמוק'ם מ'צג'ם היטב את דגם הכנ'עה והמבנה באזור רע'דות אדמה

גדולות בעומק המוק.ד האזורים הנרחב'ם של שבירה מרוכזת ושחיקה שנצפו במהלך הבעודה הנוכח'ת

מבצ'ע'ם על של'טה של תהל'כי כנ'עה של סלע מוצק 'חסית לתהל'כ' החלקה לאורך משור' ח'כוך במהלך
רע'דות אדמה .בצוע הבעודה הנוכח'ת התאפשר הודות לסיועם של דר' ח ,ואן אוסוואגן מחברת  ISSומר ק.
בוסמן ,מנהל משדר ה

Rock Engineering

במכרה

. Hartebeestfontien

Lm
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הערנות לקראת קרסטר תלת ממרו ספרתו בושראל
דויטש ,ירחמיאל ,1פוראי ,יו  Oף  ,2קירשנר,

.1
.2

גיל' 2

השטח להנדסה גיאודטית ,הטכניוו
המרכז למיפוי ישראל

חציה הצפוני של מדינת ישראל ,בו משאבי הקרקע מנוצלים כמעט במלואם ,הוא אחד האזורים המאוכלסים

בצפיפות בעולם ,המשך הפיתוח הנרחב מח"ב מציאת אפשרויות נוספות )או פתרונות בוספים( להתפתחות

ע'רונית ,כמו גם ,ניצול יעיל יותר של המרחב שמתחת ומעל פני השטח )וכך גם מתחת לפני הים(.
המרכז למ'פו' 'שראל והטכניון 'זמו כבר ב

1996

פרו"קט מחקר ופיתוח משותף שמטרתו בחינת הדרך

להקמת קדסטר תלת ממדי ,כתשתית טכנולוגית לניהול ורשום המקרקעין בתפיסה מרחבית .הנחת הבסיס
במסגרת פרו"קט מחקר זה ה'תה שבאמצעות רשום הזכויות בתלת ממד ניתן יהיה להבגיר את התכנון
והפיתוח ההדנס' התת והעל קרקעי ,וזאת על יד' הבטחת זכויות הבעלות בדנל"ןבlנכס'ם .בשלב מוקדם של

הבעודה ,הוקם "פורום קדסטר תלת ממד'" וולונטרי ,בהשתתפות נציגים מן המגזרים הממשלתי ,הציבור'
והפרטי ,פעולות ת'אורטיות ומעשיות תוכננו והושלמו ,לשם ביצוע ניסוי ראשוני ,בנחר אתר מ"צג ,שכלל מבנים

בפני הקרקע מעליה ומתחתיה ,שנמדדו בתלת ממ.ד באותו זמן ,גובשו העקרונות הגיאודט"ם והגיאומטר"ם
ל'צירת קדסטר תלת ממדי ,הוכחה ,ללא כל ספק ,החשיבות בבחינה יסוד'ת ומוסמכת של התשתית המשפטית
הק"מת ,לשם התאמתה לשינו"ם הטכנולוג"ם הצפו"ם,
באמצע

שנת 1999

החליטה ממשלת ישראל על הקמתה של ועדה בין משדרית ,הכוללת מומח'ם מד'סיפלינות

שונות ,בראשות משדר המשפטים שתגבש המלצות לשם ייעול השימוש בקרקע .נקבע כ' חוות הדעת ,תימסר
לממשלה עד סוף שנת

.2001

ביבת"ם ,הושלמה חוות דעת משפטית ראשונית ,אשר משמשת ,בשלב זה,

כהכוונה לאנשי המקצוע בתחומ' הטכנולוג'ה והמשפט,בהתאם ,המרכז למ'פוי ישראל ממשיך בבחינת השיטות
והאמצעים הטכנולוג"ם הרלבנט"ם ,ופועל להשגת התקצ'ב הדרוש ליישום מעשי הדרגתי של הקדסטר התלת
ממדי בארץ במהלך העשור הנוכחי,
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הכנט השנת'

3D

של אזור

רצוף ,9

2001

נמל אשדו,ד עויי שימוש בשיטות

סטטוסטוות

דוטקיבסקי ,דמירט'  ,1קרגר ,מיר 1 ,ליסקביץ ,גד'  ,1צ'רובוב,
.1
.2

ודלמיר 2

איזוטופ

רשות הנמלים

 oקר'ם שנעשו לשם תכנוו מבנ'ם חדש'ם וש'קום הנמל במשך  5שב'ם האחרונות אפשרו לאגור נתונ'ם
אגולוגיים ואגוטכניים רב'ם לבגי קרקעות ו Oלעים קוארטינריים באזור הנמל .חתך האגולוג' שנקבע ",ע
ק'דוח'ם עמוקים מורכב )מפני הקרקע לב Oיס ( משכבות שונות של חול ,חר' Oת וכורכר בב O'Oו .כמו כו ,בעת

25

 Oקר האחרוו שמטרתו היה קביעת יציבותו של רצ'ף מס'

,9

בוצעו

3

ק'דוח' נ' ' Oוו באזור י  Oודות הרציף תוך

ב'צוע בדיקות גאוטכניות ונטילות רצופות של מדגמים לשם קבלת פרמטרים גאוטכניים מדויקים במבצ
המאמצים הנוכחים באזור הרציף.

נמל אשדו,ד בבחינת גאומורפולוגי ,נמצא אבזור פלאו א Oטוארי של נחל לכיש וכתוצאה מכ,ך שכבות הקרקע

מצ'גות השתנות לטרלית רבה הו בעובייו והו בהרבכתו וזאת אופיינ' לאזורים גאומורפולוגיים הללו.
שבכת הב' Oוס של הרצ'ף ,בתקופת הגאולוגיות הקודמות ,הווה חלק מצוק שהשתרע
שכבת הכורכר
במקב'ל לשפת ה'ם .במשך זמו רב ,הצוק מושפע אנטנ Oוב'ת מפעולות ארוב' ' Oות של נחל לכ'ש וכתוצאה מכך
נמצא ה'ום ,כ' פני הכורכר מאפייו בעל'ות והודרות )ממש כגל ' Oכוי  Oיאצלי( כאשר הפשר' גובה ב'ו הנקודות
הנמוכות והבגוהות ב'ותר מ oתכמ'ם על כ 20 -מטרים .חר Oיתות החות שמונחות על פנ' הכורכר במקומות
שOבלו במיוחד מפעולות הארוזיב'ות מראות תכונות גאוטכניות שונות .חלקית ,מעל החר Oיתות האלו נתגלו
שכבות של חר Oית שמנה אורגנית המאפיינת תקופות שקטות של נחל

לכיש .

א' אח'דות גאומרפולוג'ת והשתנות רבה בתכונות הקרקע ו  Oלע אשר גומרות לבע'ות אג וטכניות של האזור,
ד'ג'טלי תלת ממדי כאשר לשם בנייתה נערכה אנל'זה גאו  Oטטי  Oטית לפי

נ'תנות לפתרוו ע"י בניית מודל
שלב'ם הבאים:
 .1ייחוד דמגמים בעלי תכונות גאוטכנ'ות שונות ל'ח'דות גאוטכנ'ות

)(GTU

עח ,אנל'זה  Oטט'  Oטית

)קל oטרל'ת(.

.2

הערכת אמינות של פרמטר'ם

GTU

אשר מתאר'ם את השינויים פציאליים וולטרליים ב'ו השבכות

 .3אינטרפולצ'ה )באמצעות  (2גורמ'ם גאו  Oטטיים לכל השטח הדבנק ובניית מודל אגוטכנ' תלת ממדית.
המודל ה  Oופ' הנ"ל מאפשר להשל'ם תמונת חלוקה ביו היח'דות הגאוטכנ'ות אבזור רצ'ף מס'  9ולקבוע ברמת
Oב'רות בגוהה מיקומם של '  Oודות הרציף וזאת ביחס לשכבות הבי  Oוס המקובלות.

~

~
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הפליאוגאוגרפיה וה Oטרטיגרפיה הרביעונים של נחל בשור התחתון ,איזור
חלוצה ,צפון מערב הנגב
גריגב.אוס ,ג ,1 .ב-I.דוד ,ר ,2 .פורת ,ג ,3 .לטיס,
,1
,2
,3
,4

..ב 4

החוג לגאוגרפיה ,אוניברסיטת חיפה ,הר הכרמל ,חיפה,31905 ,
רב,ד יעוץ גאולוגי ,ת,ד ,98 ,ליאון,99835 ,
המכון הגאולוגי ,ר"ח מלכי ישראל  ,30ירושלים,95501 ,
 Botelho Drive, Walnut Creek, 94596 CalifomiaךךךWilliam Lettis and Associates Inc " 1

רצף Oדימנטרי מהפלייסטוקן וההולוקן המאפיין אפיזודות של התחתרות והשקעה נחשף לאורך אפיק נחל
בשור התחתון ,במיוחד בין רתמים לחלוצה ,מיפוי מפורט וניתוח סטרטיגרפי של ה Oדימנטים מגובים במדידות
פליאומגנטיות ותיארוך אופטי מאפשרים הבנה טובה יותר את התפתחותו של נחל בשור בפלייסטוקן ובהולוקן,
היחידות הפליי  oטוקניות הן:

) ( 1קונגלומרט גס מהפליי  oטוקן התחתון )יחידה  (Q1שעוביו עד  8מ' והוא כולל יחידות בעות של חלוקים
גסים ,שבכות חול וחול  oילטי ושרידי יחידה חווארית בבסיס החתך מורדבים על המסלע הקרטוני של תצורת
מרשה מגיל איאוקן עליון ,היחידה מתוארכת ל  0,94-1,88 -מליון שנה ,במקומות מסוימים יוצר קונגלומרט זה
מפלס אלוביאלי צמוד לאפיק הנחל המחופה בקרקע קרבונטית מפותחת,

) (2

רצף פלייסטוקני מגיל פלייסטוקן תחתון )יחידה

(Qla

החתור כאפיק קדום אל תוך היחידה הקודמת ,נחשף

במפגש נחל בשור-רביבים ,רצף זה בנוי מיחידות חלוקים ושכבות סילט בעות הכוללות מספר פליאוסולים
קרבונטים ,הרצף מתוארך ל. 8-ד  0,94-0מליון שנה,
)  (3יחידה פלוביאלית סילטית וחולית הפלייסטוקן העליון ) יחידה (Q2
במפגש נחל בשור -נחל רביבים ,הגיל הפליאומגנטי הוא < 780,000
הלומיניסנציה מראה שגיל החתך הינו > 126,000-15,000שנה,

בעובי של כ-
שנה,

10

מ.י יחידה זו נחשפת

תיארוך מפורט בשיטת

התואי של נחל בשור בפלייסטוקן שוחזר בעזרת מיפוי המשארים של הקונגלומרט הפלייסטוקני ,ובעזרת
תפוצת המשארים של מפלס אחוזם הנמוך

ביותר )(G

שגילו

1,88-1.72

מליון שנה ומחשופי  oלע בגדת הנחל

המהוים תנאי שפה ובגול מכסימלים להשתרעות העמק הפלייסטוקני,

הפליאוגאוגרפיה של נחל בשור התחתון הנגזרת מנתונים אלה מעידה על מספר ארועי התחתרות ומילוי
במהלך הפלייסטוקן שהגדולים שבהם הם (1) :חתירה עמוקה אל תוך הסלע בסוף הפליוקן
הפליי  Oטוקן )  1,88-1,72מיליון שנה( ככל הנראה בהקשר לירידת מפלס הים אווו שנוי אקלימי(2 ) ,
קונגלומרט גס עד  0,94מיליון שנה (3 ) ,חתירה אל תוך הקונגלומרט הפלייסטוקני במהלך הפלייסטוקן
התחתון -ת  Iכון )  0,94-0,88מיליון שנה( (4 ) ,מילוי ביחידות חלוקים ויחידות סילט עם הפסקות בסדימנטציה
שבהן התפתחו קרקעות קלציות עד לפני פחות מ 780,000 -שנה (5 ) ,גידוע במהלך אמצע הפלייסטוקן מאוחר
ל 780,000 -שנה (6 ) ,השקעה של יחידות סילטיות עם הפסקות בסדימנטציה והתפתחות קרקעות קרבונטיות
במהלך הפלייסטוקן התיכון ועד לפלייסטוקן העליון  15,000-126,000שנה (7 ) ,גידוע נרחב של כל האיזור ב-
 98,000-126,000שנה (8 ) ,מילוי של חתך בעה של סדימנטים דקים במהלך הפליי  Oטוקן העליוןססס-98 ,
 15,000שנה בתנאים של זרימות מתונות וואו ,יכוזי סחף גדולים,

-

תחילת

מילוי של

בתחילת ההולוקן ,עם מבער לאקלים צחיח יותר ,התחתר נחל בשור במשקעים אלה עד לתשתית העמק
הפלייסטוקני הקדום ולאחריו באו שלבי מילוי והתחתרות אחדים שהותירו טרסות נחליות צעירות בבגהים
שונים לאורך הנחל ,תיארוך של טרסות אלה בשיטת הלומינסנציה נותן משרע גילים

~iIl

של 3,000-9,000

שנה,

החברה הגיא  Iל Iג  Iת ה  Iשראל  Iת

הגנט השתנ'

2001

מודל בגרות תרמלות של שולו הובשת בדרום מזרח הום התונון והשלנותוו
על חופושו נפט
גדר Iש,

.1
.2

.,מ 1

פלכסר,

ע2 .

המכון הגיאופיסי לישראל ,לו.ד
החוג לגיאופיסיקה ,אוניברסיטת ת"א.

במחקר זה בבנה מודל של הבגרות התרמלית לרוחב שולי היבשת דברום מזרח הים התיכון ,לאורך חתך

שאורכו כ-

80

ק"מ המשתרע מאזור המדף הדרוד במזרח לאגן העמוק במערב.

קידוחים לאורך החתך
נוספת בקצהו המערבי,

המודל בבנה מחמישה
ונקודת קידוח מלאכותית

)ינון ,1 -גן יבנה ,4 -חוף אשדוד ,1 -ים ,2 -ים מערב( 1 -
באמצעות תוכנת  BasinMod-1Dשל חברת . P1att River Assoc .

בשלב הראשון חושבו עקומות קבורה לכל הקידוחים ,שהבתססו על סכמת סטרטיגרפית הרצפים שהוצגה על
ידי גדרוש

וחובריו ) (. 2000

בשלב השני חושבו התאנים התרמל  IIם בני זמננו.

טמפרטורות תחתית קידוח-

- BHT

נלקחו לצורך חישוב הגדר  IIנט הגיאותרמלי הק  IIם בחמשת הקידוחים.

נתונים מסוג זה נחשבים דברך כלל כבני איכות נמוכה כיוון

שלרוב הם מכילים טעויות הקשורות לתהליכי

הקידוח עצמם .דרך נוספת ללמוד על התנאים התרמל  IIם היא מתוך ערכי שפיעת חום) Eckstein . (heat flow
 « 1979השתמש במדידות ישירות ובחישובים כדי להעריך את שפיעת החום הממוצעת באזור הבעודה ל-
 .mW/m' 50.3המרה של הגדר  IIנטים התרמלים מהקידוחים שבבעודתנו לערכי שפיעת חום הביאה לתואצה
ממוצעת נמוכה יותר של.36 mW/m' -
בשלב זה אין בידנו להסביר את חוסר ההתאמה הבולט בין התוצאות .מאנליזת
שבוצעה בקידוח ים מערב-

(Geochem Group Limited, 1995) 1

vitrinite reflectance

עולה התאמה טובה יותר לגדר IIנט תרמלי

נמו,ן אם כי מחברי הדו"ח הנ"ל מעירים כי מסקנותיו בע  IIתיות כיון שהחומר האורגני הדבנק היה מאיכות
נמוכה .מההיסטוריה הגיאולוגית של האזור במהלכה התרחשו ביקוע ומתיחה ניתן להעריך האתמה לשפיעת

החום הבגוהה יותר שנמצאה על ידי )( 1979
העומד על '. 63 mW/m

 Ecksteinי שאף היא נמוכה באופן משמעותי מהממוצע העולמי

בשלב השלישי של המחקר בבנו עקומות גברות תרמלית לכל הקידוחים ואלה הושלכו על החתך הגיאולוגי .כיוון
ששאלת התאנים התרמל  IIם לא נפתרה בבנו שני חתכים אלטרנטיבים :חתך שבו חישוב הבגרות התרמלית

מבוסס על שפיעת החום הנמוכה של 36 mW/m' -
הבגוהה של '.50.3 mW/m
בחתך שפיעת החום הנמוכה מופיעים תנאי "חלון

וחתך נוסף שבו החישוב מבוסס על שפיעת החום

הנפט" ) 1.3-0.7

 (Ro %בעומק סטרטיגרפי גדול יחסית של

יורא תחתון עד אמצעי בדמף הדרוד ויורא תחתון עד קרטיקון תחתון באגן העמוק .בחתך שפיעת החום

הבגוהה מופיעים תנאי "חלון הנפט" בעומק סטרטיגרפי דרוד יותר של יורא אמצעי עד עליון במדף הדרוד
וקרטיקון תחתון עד עליון באגן העמוק.

לשני החתכים השלכות שונות על חיפושי הנפט אבזור .דלוגמא ,על פי חתך השפיעה הבגוהה סלעי המקור

הפוטנציאלים של הקרטיקון העליון באזור הימי העמוק נמצאים היום בתוך חלון הנפט ומסוגלים ל  IIצר
הידרוקרבונים .לעומת זאת על פי חתך השפיעה הנמוכה חלון הנפט של היום מובגל באזור הימי העמוק
ליחידות היורא התחתון עד קרטיקון תחתון.

~l

הגבס

החברה הגיאיל rגית הישארלית

השבת'2001 ,

פוטנצואל הנפט של אגו ום המלח
גדר  Iש ,מ ,1 .טננבא  Iם,

א2 .

, 1המכון הגיאופ'  Oי לישראל ,לוד,

,2

קימרון נפט ומחבצים ,תל אביב,

אגן ים המלח הוא שקע יבשת' שאורכו כ-

150

ק"מ ורוחבו

15-10

ק"מ המשתרע בתוך מערכת הטרנספורם

של ים המלח ,היווצרותו של האגן קשורה לתנועת הפלטות לאורך הטרנספורם אשר החלה במיוקן המוקדם,

נתוני קידוחים ,קווי רפלקציה סיסמית ומודלים גרוימטרים מראים שזה הוא אגן עמוק ביותר המתחלק לשלוש
מדרגות סטרוקטורליות :א ,שולי האגן המורמים ב ,מבני הביניים המובגלים על ידי שברי מדרגות ו -ג ,המרכז
העמוק של האגן,

האגן מכיל רצף בעה של סלעי מילוי צעירים המורכב משלוש יחידות עיקריות :א ,סלעי תצורת חבצה המיוקנים
אשר מקורם יבשתי עד אגמי ב ,האוופורטים הפליוקנים של תצורת סדום ו-

ג ,הסלעים הפליו-פליסטוקנים

מתצורות עמורה עד ליסאן שמקורם אגמי עד יבשתי ,יחידות המילוי מונחות באי התאמה על סלעים מזוזואים
הקדומים להיווצרות האגן ,עוביים הכולל משתנה ממספר קילומטרים במבני הביניים עד לכ-

10

קילומטר

במרכז העמוק,

הופעות של נפט ואספלט בפני השטח מוכרות באזור ים המלח מזמנים קדומים ,חיפושי הנפט באזור החלו
בראשית שנות החמישים ,עד כה נקדחו עשרים ושלושה קידוחים בתוך האגן או בשוליו ,במרביתם נמצאו
סוגים שונים של הידרוקרבונים כגון אספלט ,נפט כדב וקל או גז ,הפקה מסחרית של גז מוכרת משדה זהר

ממערב לאגן והפקה תת-מסחרית של נפט הבתצעה מקידוח צוק

תמרור3 -

בשוליו,

מחקרים מורים כי כל סוגי האספלט ,הנפט והגז מאזור ים המלח שייכים לאותה משפחה גיאוכימית ומקורם
בסלעים ביטומנים מגיל סנון החשופים סמוך לו ,סלעי החוור והצור הסנוניים מכילים עד כ-
עשיר בגפר'ת )עד כ-

(, 12%

הקרוגן בהם מסווג כ

,TYPE ns

20%

חומר אורגני

ומרביתם הושקעו בסביבות ימיות ,סלעים אלה

נקברו לעומקים שונ'ם החל מהמ'וקן ,כתוצאה מכך נוצרו נפטים דברגות בגרות שונות אשר חלקם נלכדו
ביח'דות סטרטיגרפיות שונות בתוך האגן וחלקם דדנו לבער שוליו ואף מחוצה לו ,מודלים של בגרות תרמלית
מראים שסלעי המקור הסנוניים מגיעים דלרגת בגרות התחלתית במבני הביניים הדרודים ודלרגת בגרות
מתקדמת של "חלון הנפט והגז" בחלק המרכזי של האגן בעומקים של מעל

6

קילומטר,

הקושי העיקרי בהערכת פוטנציאל הנפט של האגן הוא בחוסר המידע לבגי השתרעות הסלע'ם הביטומנים
הסנוניים בחלקו העמוק ,נתונים ישירים מקידוחים אינם קיימים יחד עם זאת לאור התפוצה הנרחבת של סלעים

אלה בכל דרום האץר ועוביים

הניכר ) 300-200

מטרים( ניתן להעריך כי כמויות משמעותיות נקברו במבנים

העמוקים ,לפיכך יש דלעתנו באגן ים המלח פוטנציאל בגוה להיווצרות ולכידה של נפט וגז,
חיפושי הנפט צריכים להמשך בכל שלושת המדרגות הסטרוקטורליות ,במבני השוליים המטרות העיקריות הן
שבכות קרבונטים וגירים סדוקים מגיל פליאוזואיקון ומזוזואיקון ,בקידוחים צוק תמרור-
בשבכות אלה כמויות תת-מסחריות של נפט קל דברגות

,API 35-30

 3ואמונה1 -

נמצאו

במבני הביניים המטרות העיקריות הם

חולות תצורת חבצה הממוקמים מעל הסלעים הביטומנים הסנוניים ומתחת למלח של תצורת סדום ,במבנים
העמוקים המטרות העיקריות הן חולות חבצה וחולות צעירים יותר של תצורת עמורה,

[~J

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכבט השבת'.

נסוגת אגם הלשון והתפתחות הנוף בדרום מערב אגן ום המלח

2001

ב26,000 -

השנום האחרונות

גליק., ,ד 1,2אגזל., ,י 1היימן., ,א  2פורת., ,ג  2אמית,

ר2 .

 . 1המכון למדעי כדור האץר ,האוניברסיטה הבערית בירושלים ,ירושלים
 .2המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501

91904

הנסיגה המהירה של אגם הלשון בתקופה זו נרשמה על 'ד' הטרסות ומניפות הסחף אבזור נחל צין .מניפות
סחף ,טרסות ,קווי חוף ,והעתקים מופו באזור מואצ נחל צין לערבה .פרופ'ל קרקע מפורט של ארבע מניפות
סחף מקומיות וארבע טרסות של נחל צין ותארוכם בשיטת

OSL

ומיפוי צורות הנוף השונות איפשרו שיחזור

מרכ'בים ע'קריים בהתפתחות הנוף מסוף הפלייסטוקן.
כאשר אגם הלשון במפלס השיא שלו זרם נחל צין לכיוון מזרח ,השק'ע את מניפת הסחף הקדומה שלו ואת
מניפת-הדלאת ישירות  mרחה במואצו לאגן ים המלח .בתקופה זו האגם שהה פרק זמן קצר בגובה המניפה
כ-

200

מ' מתחת לפני הים( .כ-

2,000

)

שנה אחרי שהאגם הגיע לשיאו נחל צין כבר שינה את כיוון זרימתו

בתוך האגן לכיוון צפון-צפון-מזרח תוך דכי "דריפה" אחר אגם הלשון הנסוג .ניתן להבחין בשנ' משטרי

התחתרות

מ'

כאשר הוא

ועד

היום הנחל

של נחל צ'ן בתקופת הנסיגה של אגם הלשון ( 1) :בתקופה  20-ka 24נחל צין התחתר כ30 -
מסלק נפח גדול של סדימנטים מכל המרחב של דרום-מערב אגן ים המלח; ו (2 ) -מka 20 -
מתחתר בעיקר אנכית כאשר בין  20 kaל 17.5 ka -הנחל עדיין זרם על מפלס רחב יחס'ת ומאז הוא

נכנס לתוך תעלה צרה תוך דכי יצירת טרסות ארוז'ביות עד הערוץ הפעיל של הנחל היום .הטרסות ומניפות
הסחף שתועדו איפשרו לקבוע מבגלות גובה לעקומת מפלסי אגם הלשון בתקופת נסיגתו בין

.ka 20-17.5

אגם הלשון וים המלח מהוו'ם את בסיס הסחיפה למערכת הנחלית המתנקזת לאגן ים המלח ב-
השנים האחרונות .בסיס סחיפה זה נפל יותר מ-

200

26,000

מטרים בתקופה זו .מנגד הפעילות הטקטונית על העתק

השוליים הדרום-מערבי של אגן ים המלח ועל העתק אמציהו נדדמת בסדר גודל של מטרים בודדים בתקופה
זו .לפיכ,ן ניתן לומר כי הגורם המכריע בהתפתחות הנוף באזור הוא נסיגת אגם הלשון המהווה את בסיס

הסחיפה למערכת הנחלית המעבצת בשיטפונותיה את הנוף בדרום-מערב אגן ים המלח.

g

הגנס השנת',

החברה הגיאולוגית הישראלית
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שילוב פעילות לימודית באמצעות האינטרנט בהוראת מדע כדה"א בבית
הספר העל יסודי הלנה למעשה
גינת ח ,1 .לוי מ ,1 .גומז ד ,1 .אסף ל ,2 .מנחם נ ,2 .יערה

ל2 .

 . 1מורה בבית הספר מעלה שחרות ,יטבתה88820 ,
 .2תלמיד בבית הספר מעלה שחרות ,יטבתה88820 ,
בשנים האחרונות הפך האינטרנט לאמצע' תקשורת המוני ,אשר משפיע באורח מהות' על הדרך בה אנש'ם
צורכים מידע ,קונים ובמידה גדלה והולכת ,גם לומד'ם ,האינטרנט משולב היום במערכת הח'נוך ככלי הוראתי
במגווו רחב של פעילויות.
כחלק מלימודי מדע כדור הארץ בכיתות יא,יב בביה"ס מעלה שחרות ביטבתה פותחו שיטות שונות בהוראה
באמצעות האינטרנט:

א .איסוף מידע מהאינטרנט בנושאים שונים כחלק מבעודתו האיש'ת של כל תלמי.ד הלומד העצמאי גולש
באינטרנט ומג'ע למקורות מ'דע אותם הוא משלב בבעודתו .בחלק מהנושאים מקבל התלמיד רשימה של
אתרים בנחר'ם .בנושאים אחרים הוא גולש עצמאי ובעזרת מנועי הח'פוש) .דלוגמא בנושא רעידות אדמה או
הר' געש(.
ב .שעורים המתקיימים בחדר מחשבים בנושאים בנחר'ם כגוו טקטוניקת הלוחות .במהלך השיעור מקבלים
התלמידים שאלות מנחות ובאמצעותם הם גולשים באופו מונחה ומבוקר באתר שנבחר .לכך .כתובת של אתר
לדוגמא:

www.scotese.com

ג .הקמת מאגר עצמאי הכולל מאגר מידע ויזואל ,כגוו תמונות ,מפות ,תצלומי אוויר ולוויו .באמצעות המאגר
התלמידים בונ'ם מצגות בתחום בנחר כגוו :עיצוב הנוף .מטרת המצגת ה'א ארגוו הידע הנלמד בכיתה והיא
כוללת שילוב של טקסט אותו כובתים התלמידים ,גרפים המסכמים את פעילות המדבעה ותמונות שהם
משלב'ם מתוך המאגר .התלמ'ד'ם המתקדמים מקבלים משימה מיוחדת בשיעור :איתור מ'דע ויזואלי נוסף
מאתרים באינטרנט אותו

נ'תו

כתובתו של האתר:

'ה'ה לשלב באתר בי"ס.

www.shaharoot.kfar-

olami,org.il
.ד מאגר מידע מתוקשב ,שהוא גם אתר פעיל אבינטרנט ,בנושא בנחר המשלב בעודות חקר של תלמידים.
האתר המתוקשב משלב תקצירי בעודותיהם של התלמידים ומידע רלוונטי נוסף .מאגר המ'דע הינו רב לשוני
וכולל גם מנוע חיפוש פנימי המסייע למשתמש להג'ע למידע הנדרש.

כחלק מפעילות זו פותח על ידי תלמידים בבית הספר מעלה שחרות ותלמידים נוספים מארצות הברית ומידרו
אתר מתוקשב בנושא" :סובב ואדם במלחת יטבתה" .האתר כולל מפה וירטואלית אבמצעותה ניתו לראות
תמונות ממקומות שונים אבזור ,תקצירי בעודות גיאוטופ ,תקצ'רי מחקרים אקדמיים ,מפות ותצלומי לוויו
וקישורים לאתרים נוספים בעולם המשלבים מ'דע על מלחות .מרב'ת החומר אבתר ה'נו אבנגל'ת ,בער'ת

וערב'ת .המבקר'ם באתר מוזמנים לצרף מידע משלהם בנושא הבנחר .כמו כו מוצג באתר שיתוף הפעולה
החינוכי

הקיים

ביו

בתי

הספר

ביטבתה

ובכפר

רחמה

)ידרו(.

כתובתו

של

האתר:

http://library,thinkquest,org/c004132
תמנע

כיום נמצא'ם בשלבי פיתוח שנ' אתר'ם נוספים שידבעו באופו דומה :א .אדם ונחושת בבער ובהווה -
)'שראל( ,פ'נו (.ורד') יוטה )ארה"ב( ודרום אמריקה .ב .מפרץ אילת -ועקבה שימור מול פיתוח )יבנה במשותף
על 'די תלמ'דים מישראל ומידרו(.
מאגרי המידע המתוקשבים מתחדשים ודינמים ובאמצעותם מבתצעת למידה אינטראקטיבית בה התלמיד'ם

שותפים הו כ"יצרני מידע" לאתר והו כמשתמשים .באמצעות אתרים מסוג זה ניתו לקיים שיתוף פעולה לימודי
ביו תלמיד'ם ממקומות מרוחק'ם בארץ ובעולם בהקמת האתר ,בש'מוש המידע שבו ובשילובו של חומר מדעי
נוסף·

הפעילות הלימודית באמצעות האינטרנט מוכיחה לנו שאם

מבצעים את מה שנחוץ על מנת להשיג את מה

שאפשרי במהרה מבתרר שמש'גים את הבלתי אפשר' שלא מזמו נראה כחלום רחוק.

]~l

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכבט

הש 2001 ,'m

גואולוגוה של אזור מצפה סוורום
גינת,

.n

המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים

95501

אזור מצפה סיירים מצוי בחלקו המערבי של הנבג הדרומי ,שטח הבעודה תחום מצידו המזרחי על ידי בקעת
סיירים ונחל בקעתיים ובחלקו המערבי על ידי הבגול הבינלאומי בין ישראל ומצרים .בעודת המחקר שנעשתה

בשטח כללה מיפוי גיאולוגי בקנה מידה של ) 1:50,000גליון (1-25

ולימוד מפורט ורחב של "תופעות בנחרות"

בשטח המיפוי,

בפינה הדרום מערבית של השטח

נחשפות התצורות גרופית וציחור הבנויות בעיקר מסלעי גיר,חוואר וצור,

באזור המצוי דרומית למצפה סיירים )לקו רוחב
בעובי כולל של

70-50

(923

נחשפת בשטח שגודלו מעל

10

קמ"ר תצורת מנוחה,

מטר ,בשטח נחשפות שכבות של סלעי גיר ,חוואר ,קרטון חווארי וצור מפוספס בבצע

כתום וכן כמות רבה מאוד של בולבוסים מסלעי גיר ,למרגלות המצוקים נחשפים סלעי הקרטון העליון,
המכוסים לרוב בתלוס צורני,
ברוב שטח המיפוי נחשפים סלעי צור ,גיר ופוספוריט של תצורת מישאש ,גוון הנוף כהה והנוף רובו מאוד מתון

וחד גוני וכולל עמקים רחבים ודרודים ,כל חלקו הצפוני של השטח מכוסה בשבכת חלוקי גיר וצור של תצורת
ערבה,

בשולי הבקעות סיירים ועודבה מצויים מספר העתקים שכיוונם

N

או

.NE

עוצמת הזריקה עליהם עד

40

מטר

כאשר לרוב הדצ המזרחי ירוד ,לעיתים קבורים קווי השבר מתחת למעטה בעה של סחף נחלי צעיר,
במהלך המיפוי של השטח אותרו מספר תופעות הראויות למחקר מקיף וכולל יותר:
שינויי פציאס במרחקים קצרים מאוד בחלקה העליון של תצורת מנוחדר -מבער משכבות קרטון בעובי של
מטר לשכבות גיר ,חרסית ,חוואר וצור בעובי

של 10-0

20

מטרים ,הסיבה לשינויי הפציאס קשורה במבנים סנונים

בקרקעית הים או בהמסה דיאגנטית של חלק מהסלעים בחתך או בגלישות,

"שדות בולבוסים" בהופעה מרשימה במיוח.ד הבולבוסים הגירניים מצויים בארבע שכבות סלע שונות בתצורת
מנוחה והופעתם בכל אחת מהשכבות שונה ,היווצרות הבולבוסים קשורה כנראה בתהליכי מודיפיקציה והמסה
של שבכות גיר בשלב דיאגנטי מוקדם ,צורת הבולבוסים ורציפותם מוכבתת על ידי עובי ומאפייני סלע

הגיר

המקורי ומידת המודיפיקציה וההמסה של הסלע.

"דייקים" של גיר וקרטון חווארי בעובי מקסימלי של מטר וחצי ובאורך של עד עשרות מטרים" ,הדייקים"
נחשפים לרוב בשכבות העשירות בבולבוסים

בתצורת מנוחה ,לפחות שניים מהם גובהם כ-

5

מטר והם

מצויים בין שתי שבכות של בולבוסים .היווצרות הדייקים קשורה כנראה להיווצרות סדק ראשוני ,בשלב דיאגנטי
מוקדם ,שלאורכו נעו תמיסות עשירות בקרבונט ושגרמו להצטברות גיר קשה בשולי הסדקים ,כנראה שקיים
קשר בין הווצרות הבולבוסים לבין היווצרות "הדייקים" המצויים באותן שבכות,
תעלות זרימה פליוקניות קדומות ובהן הושקעו קונגלומרטים

שהם חלק מתצורת ערבה ,הזרימה הובילה

חלוקי גיר וצור מחבורת יהודה מאזור הר שגוב והר ברך לכיוון צפון מערב ,היווצרות הבקעות עובדה וסיירים

הביאה ליצירת בסיסי סחיפה מקומיים ולהפסקת תנועת המים והסחף בתעלות אלו,

שJ

הכבס השבת',

החברה הגיא  Iל  Iגית הישראלית

2001

סטרטיגרפיה סייסמית של משקעי ההולוקן במדף היבשת של ישראל
גיל. ,ד  ,1גדרוש,

מ2 .

 . 1המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  ,30ירושלים
 .2המכון הגיאופיזי

95501

לישראל ,לוד 71100

בעודה זו מבוססת על נתונים סייסמיים ,גלע'ני קידוחים ולוג'ם של מבחני חדירה שאנספו במדף היבשת
במסגרת דביקת הייתכנות להקמת איים מלאכותיים מול חופי ישראל ,שבוצעה בשנת , 1998הסקר נערך בין

ק"מ מקו החוף,

זיקים לחדרה ,בעומקי מים שבין ,' 20מ במרחק של כ 1,5 -ק"מ מקו החוף ,ל,' 75 -מ כ12 -
הסקר הסייסמי הכיל כ1,500 -

ק"מ של קווים ,מרביתם ניבצי חוף ,במרווחים של קילומטר אחד .הסקר בוצע

באמצעות

מערכת CHIRP

שהופעלה בטווח דתירו'ות של

2-6

קילוהרץ .בדתירויות אלה מושגת הפדרה אנכית

בגוהה ,בסדר גודל של עשרות סנטימטרים ,המאפשרת ניתוח מפורט של הסטרט'גרפיה הסייסמית של
הסדרה ההולוקנית.

הסמן הסייסמי הנמוך ביותר הוא מופע של רפלקטור חזק ,המייצג מישור רגיונלי ,בעל מורפולוגיה אי רגולרית,
החוצץ בין אזור עם החזרות עדינות מעליו ,לבין אזור נעדר החזרות מתחתיו .כפי שהוסק כבר בבעודות

קודמות ,נראה כי משטח זה הוא מישור אי-התאמה א'רוז'בי שנחתר בגג סלעי הכורכר הפלייסטוקניים בעת
שמדף היבשת נותר חשוף בשל הנפילה הגדולה -כ) '( 130מ במפלס הים בסוף הפלייסטוקן .המשקעים
ההולוקניים שהורדבו מעל מישור זה יוצרים גוף דמוי טריז המתבעה בהדרגה מערבה ,מכ5 -

מ' בקרבת

החוף ,לכדי

30

מ' בקצה המערבי של אזור המחקר.

משקעי ההולוקן נחלקים לפי סדר השקעתם לארבע יחידות סייסמו-סטרטיגרפיות .יחידה

בלדב,

מאופיינת ",ע החזרות בעלות אמפליטודה בגוהה הממלאות את החלק

הטופוגרפיים

בגג

הכורכר.

יחידה

מאופיינת '''ע

2

המסתיימותכלפ' מערב ב'חסי דאונלאפ

) (downlap

סדרה

של

על גבי יחידה

,1

החזרות

של

התחתון של השקעים
אמפליטודה

בעלות

בינונית

או ע"ג מישור האי-התאמה .היחידה

מדתקקת בהדרגה כלפי מערב .באזור שבין פלמח'ם לניצנים ,עובייה כ-

9

,1

שעובייה

2-1

מ'

20

מ' בקרבת החוף

2::H

מ' במרחק

ק"מ ממנו .דגם השיכוב הוא של קלינופורמים סיגמואידאליים עם אגדרציה במזרח .מצפון ליפו עובייה

-8

ובשברי

 6מ' בקרבת החוף ו 2 -מ' במרחק  5ק"מ ממנו .היחידה מורכבת מחול ימי עשיר בסילט ) (50%-25
מאובנים ,המכיל גם מעט שברים של סלעי כורכר .יחידה  3מורכבת מאופקים דקים ) 10-20ס"מ( של סילט
חרסיתי והיא מתבעה בהדרגה מ 2-3 -מ' במזרח ,לכדי  20-25מ' במערב .היחידה מאופיינת '"ע החזרות
רצופות ,עם חילופים צפופים בין אמפליטודות בגוהות ונמוכות .המציגות דגם שיכוב ס'גמואידאלי שבו ,במזרח,
טופסטים

) (topsets

דקים מכסים ב'חסי אונלאפ

פרוגדרציה ודאונלאפ כלפי מערב .יחידה

4

) (onlap

את יחידה

מכסה את יחידה

3

,2

ואלו מתפתחים לקלינופורמים המראים

באי-התאמה .עובייה

3-4

מ' והיא מורכבת

מסילט חרס'תי .בגג היח'דה ,המהווה את קרקע'ת הים ,ניכרים סמנים לאירוזיה רצנטית.
פירוש ראשוני של הנתונים מוביל למסקנות הבאות :יחידה

1

מורכבת ככל הנראה ממשקעים פלוביאליים ,או

קקרעות ,הממלאים שקעים טופוגראפיים במישור האירוזיבי שבבס'ס החתך ההולוקני ,והיא מייצגת מבצ של
מפלס ים

נמוך ) (.lowstand

יחידה

2

מייצגת שלב מוקדם במבצ של מפלס ים בגוה

בתחילת ההולוקן .בשלב זה מפלס ה'ם עלה בקבצ מהיר ביותר לגובה של כ-
מקור הסד'מנט היה ב'בשה הסמוכה .ההשקעה של יחידה

3

22

) (, highstand

ששרר באזור

מ' מתחת למפלסו העכשווי.

החלה אחר' ירידה קלה במפלס הים.

הפרוגדרציה כלפי מערב מע'דה כי המקור העיקר' של הסדימנט היה שוב ביבשה הסמוכה .יחידה

4

מציינת

שינוי דבגם ההשקעה ,ומבער למבצ בו הסעת הסדימנט היתה בע'קר במקביל לחוף .בשלב זה אין אבפשרותנו
להצ'ב לוח זמנים לא'רועים הנידונ'ם.

~

הרבחה רג'.א Iולג'ת ה'שראףת

הכנט הש 'JU

2001

עיבוד נתונים של פיצוצים גרעינים של הודו ופקיסטן כפי שנקלטו בתחנות
 IMSבישראל
גיסרמן ,י.פינסקי., ,ו הופשססר ,ר.

אגף סיסמולוגיה ,המכון הגיאופיסי לישראל ,לוד

לפי מטרת האמנה לאיסור ינסוים גערינים תחםת  IMSאמוחת לגלות ולמקם פיצוצים גרעינ'ם חשא'ם .במחקר
זה אנו מציגים זיהוי ,כיול והבחנה של הפיוצצים הגרע'ניים בהוח ובפקיסטו כפי שנצפו בתחםת  IMSאשר
בישראל  EILוכו .MRNI
תחםת עם פס ידתחת רחב  MRNIוכו  EILנמצאות במרחק'ם של  2800וכו  3600קמ' ,ולכו האות הנמדד
חלש .הפיצוץ ההודי והפיצוץ הפקיסטינ השני לא התגלו ·"ע הרשת הישראלית של סייסמומטףם עם פס
ידתחת צר

של )Murdock (MH

)  (ISNבעזרת שיטת  .STAlLTAבתחםת  IMSהשוונו את  STAlLTAלגלאי רגיש יותר
 Huttוכו לגלאי אופטימלי )Dס( אשר גילו את שלשת האיחעים .הפיצוץ הפקיסטינ השני בבלע בתור הקודה
של ר"א חזקה שקרתה אבפגינסטו.
ספקטחם של הפיוצץ הארשוו הפקיסטינ מראה

שקע בדתר 1.7 Hz

בכל רכיבי תחנת

,EIL

בהתאמה למספר

תחםת אנכיות של  .ISNתופעה זאת מוסברת בהאתבכות של פאזות  Pוכו  .pPפרמטר זה אים מהווה דדמ
מאפייו לפיוצץ געריני ,כי לא תמיד מאפייו פיצויצם ולפעמים נצפה ברעיחת אדמה .דבקם את ההאתמה
הספקטלרית וכו יחסים ספקטרלים בתחומי דתיחת של

0.6-1 Hz

וכו

. 1-3 Hz

ה  mצאות הסטטיסטיות

מראות הפדרה מובהקת יבו פיוציצם לביו ר"א שהתרחשה בקרבת הפיוצץ,וכו כאשר בבצע אנליזה של פיוציצם
סובייטים וסינים קודמים.

מיקום חמיק של פיוצץ גרעיני חרש כיול זמני הגעה לתחנות

.IMS

לפי טבלאות זמו תםועת גלים של

 IASPEI 91קבלם הגעה מאוחרת של  4שינות בתחםת  EILוכו  m .MRNIאצות חמות קבלם םער 'ר'א
בפקיסטו בקרבת הפיצוצים ,וכו םער תחנת  MBHאשר בקרבת  EILבהתייחס לפיוציצם קודמים

.Semipalatinsk

הגעה מאוחרת זאת מעידה על אפקט מסלול.

[IIJ

הכנס השתב',
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שונוע מסולתו של חול ממושור רותם
גורו רו ,1קרונלנ,ד

.1
.2

שאול2

ר .גורו ייזום ,השקעות וייעוץ בע"מ
שקד כלכלה בע"מ.

ר'חוקם של מרבצ' החול במ'שור רותם ממוקד' הצר'כה הע'קר"ם ,מגד'לה את המשקל ה'חס' של הש'נוע

וההובלה בעלות החול לצרכן ,ומח"בת בח'נה מק'פה ומדוקדקת של חלופות הש'נוע וההובלה.
חלופות הש'נוע וההובלה הכוללות הובלה במשא'ות ,הובלה מס'לת'ת וכן הובלה משולבת ,צר'כות להבחן על
צ'ר הזמן הן מנקודת הראות של המוב'ל והן מנקודת הראות של המשק הלאומ',

בשנת 1999

הסתכמה הובלת המטענים

ברבכת בכ10 -

מליון טון .להובלת חול באמצעות הרכבת עשו' לה'ות

יתרון על פני הובלה במשאיות בעיקר כשמדובר במרחקי הובלה ארוכים או בצרכנים הממוקמים בסמוך
למסילות הרכבת,

הניתוח בוחן את יכולות השינוע המסילתי של עד

4

מליון טון חול בשנה ממישור רותם ליעדי הצריכה וכולל:

ניתוח מפורט של צריכת החול השנתית הצפויה בחתך אזורי על ציר הזמן,
ניתוח מפורט של

צרכנים פוטנציאלים )מפעלי בטון ואחרים( ומידת סמיכותם למסופי פריקה או לרשת

המסילות,

בחינת שיטות השינוע מאתרי הכר"ה למסוף ההטענה במישור רותם ואמדן ההשקעות הנדרשות במסוף
ההטענה,

בחינת חלופות השינוע של החול על גבי הרכבת )תפזורת ,מכולות(,

איתור מסופים  1תחנות רכבת פוטנציאלים לפריקת החול מהרבכת ,אחסונו ושינועו לצרכנים )במסגרת זו
נכללת גם בחינת גודל השטחים ,מצב סטטוטורי ,נגישות ועוד(,
ניתוח כושר ההובלה בתשתית הק"מת למסופי הפריקה והאחסון )מסילות ,קרונות ,קטרים(,
אמדן היקף ההשקעות הנדרש על מנת לנצל את התשתית המסילתית הק"מת )השקעות בשטחי אחסון
ופר'קה ,השקעות במסועים וכו'(,

ניתוח ואומדן ההשקעות הדנרשות בתשתית מסילתית )בחתך אזורי( ובאמצעי שינוע )קטרים ,קרונות( על מנת
להגדיל וא/ו לשפר את כושר השינוע לאזורי הארץ השונים,

תוצרי הניתוח כוללים:
מטריצה של עלויות שינוע מסילתי למסופי הפריקה,

מטריצה של עלויות שינוע חול ליעדי צריכה בנחרים אבמצעות:

2,1
2,2

שינוע במשאיות

שינוע מסילתי ושינוע משלים )במידת הצורך( של משאיות,

היבטים נוספים המשלימים את הניתוח הטכני כלכלי:

3,1
3,2

בחינת עדיפויות בבחירת הגורם המשקיע בציוד רכבתי

-

היזם -הכורה או רבכת ישראל,

בחינה מנקודת הריאות של המשק הלאומי :צפיפות דברכים ,עלויות אחזקת התשתית ,תאונות

דרכים ,תעסוקה ועו.ד

;~i:

הכבס השבת'.
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תנודות יישובוות באזורום הצחוחום של דרום הלבאנט במהלך הרבועוו
המאוחר
ג  Iרינג-מ  Iר'ס., ,נ.א בלפר-כהן ,א.
המדור הפרהיסטורי המכון לארכיאולוגיה ,אוניברסיטה בערית ,הר הצופים ,ירושלים

91905

מאז ומעולם השפעת התנודות האקלימיות הייתה במובהק מורגשת יותר באזורי השוליים של הלבאנט.
השינויים שחלו בחבורות הצומח והחי אבזורים אלו .השינויים שחלו בחבורות החי והצומח השפיעו על ניצול
השטח על ידי חבורות הציידים-לקטים במהלך הרביעון המאוחר .ניתן לראות זאת בצפיפות המשתנה של
האתרים הפרהיסטוריים כמו גם בתפוצה הגיאוגרפית שלהם ,בהתאמה לתנאי השטח והמשאבים הזמינים בו.
השינויים בנוף שהתרחשו מאז הפליאולית התחתון )סביבות

אלף שנה( מונעים

0.3 -1.0

מליון שנה( והתיכון )סביבות ~ OO

מאתנו את האפשרות לעמוד על היקף התופעה

של שינויים בצפיפות האתרים

הפרהיסטוריים בהתאמה לשינויים הנגרמים מתנודות אקלימיות .רק מתקופת הפליאולית העליון )סביבות

אלף שנה( ובמיוחד במהלך התקופות האפיפליאוליתית )סביבות

22
6 -10

10 -22

40

-40

אלף שנה( והניאוליתית )סביבות

אלף שנה( יש באפשרותנו ניתן להתמודד עם השאלה של תפוצת האתרים בהתאמה לתנאים

הטופוגרפיים והאקלימיים בצורה כמותית וכוללת.
בכוונתנו להציג תמונת מבצ המאגדת את המידע הקיים לבגי היישוב הפרהיסטורי בנבג ,סיני ודרום ידרן
במהלך השלב המאוחר והסופי של הרביעון יחד עם הרקע הגיאומורפולוגי והנתונים האקלימיים כפי שהם
משוחזרים כיום.

שכ

III ...... 111

יnו."-

IU-.141-"I

פי.-

4

טופה רצנטות ,סלעו טופה עתוקום ומו המעוונות בצפון עמק החולה :הרכב
כומו ואוזוטופו

גור

.1
.2

דi ,2 .

שש א 2 .בר-מסיוס מ.

i

ירושלים.

המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל ,30
האוניברסיטה הבערית ,בגעת רם ,ירושלים.

dafua@vms.huji.ac.il
צפון קמע החולה ינזון על ייד שחש קובוצת עיקירות של מעייטת:
הזורמים לנחל חרמון;

.2

מעייטת תל ןד במרכז העמק;

.3

.1

מעייטת הבינאס וקיצנים במזרח,

מעייטת חאבצני ואלו-וזאני במערב ,המזיינם את

נחל שינר .קובצה זו לא נחקרה במסגרת הובעדה הנכחית.

מעיימת תל-דן ) ) °C; TOS=260-325 mgIL 17-14הם בעיל ירכוזי יונים הובגהים במעט ביחס למי הפשרת
השלגים ,וחמים להם ביחסי היוינם האופיינים .הרבכט האיזוטופי הממוצע )לזמן ולא לכומת( הוא:

~. J3C = -10.03:1: 1.17%0 ; ~180 = -6.87:1: 1.30%0
מעיינות בניאס )(TOS=250-400 mgIL ;16-14°C
במגמיום,

סולפאט,

וסטחניצום

יבחס

למי

הןד.

וקצינים

)(TOS=425-500 mgIL ;21-19°C

מעשירם

במי

הבינאס

ההרכב האיוזטופי

הממוצע של

חמןצ

) ~( J80 = -7.51 :1: 0.15%oוהקיצנים )  ~( J80 = -7.32 :1: 0.24%0מעט כדב מזה של ןד .ההרכב האיזוטופי
הממוצע של פחמן במי הבניאס )  ~( J3C = -10.33 :1: 0.857%oחמה למי ןדה ואילו זה של מעיין קיצנים
) ~( J3C = -9.20 :1: 0.82%oמעט דבכ ממט.
מליחות מי הבינאס וירכוזי היוינם השונים משתבים מאד ב'ן השטת :ירכוזים נומכים אבביב ,חמים לאלה של
מי הןד ,ובגוהים יותר בסתיו ,חבמה למי מעיין הקיצינם .התנהגות זו מעידה כי הרכב מי הבניאס נקבע על ייד
תעחבת של שני מרכיבי קצה עיקירים ,האחד שולט לאחר תחילת הגשמים ,והשינ בשנה היבשה.
סופה שוקעת היום אבפיקי הנחילם בעיקר בסתיו .הטופה הצרנטית השוקעת אבפיק נחל חרמון

}צפוןm-

רח

עמק החולה( ושנה בהרבכה הכימי והאיזוטופי מזו ששוקעת בנחל ןד )צפון-מרכז( .הטופה בנחל חרמון

עשירה משמשתית במגמיום ובסטחניצום ,ההרכב האיזוטופי של הפחמן בה דבכ יותר ,וטווח ההרבכים שלה
רחב יותר .הלדבים אלה משקפים כנארה את ההדבלים שנצפו בין מעייטת הבניאס והןד ,ואת השיטיים
השנתיים הניכירם בהרכב מי הבניאס.

סלעי הסופה התעיקים בצפון עמק החולה

מראים גם הם הלדבים כיימים ואיזו טופיי ם יבן האזוירם

הגיאוגרפיים השוינם .הילדבם אלה נצפו לארשונה על ייד א.הייןמ בובעדת הגמר

)(1985

וקיבח חיזוק

בעקובת הובעדה הנכחית.

בהאתמה לכר נמצא שסלעי הטופה הקחמים אבזור המזרח' )לאורר קניון נחל חרומן וברמת הבינאס( הט
בעלי ירכוזים ובגהים יותר של מגמיום וסטחניצום לשמת אלה של האזור המרכזי )נחל קוןר וקיובץ הוגשירם(
והמעריב )נחל יבת האחו ,המפירד בין מעיין בחר לכפר יובל( ,טווח ההריבכם שלהם )סלעי האזור המזרחי(
גחל יותר ,וההרבכ האיזוטופי של פחמן כדב יותר .הדמיון בהתנהגות הגיאוכימית יבן הטופות הקדומות

לרצנטיות באזוירם אלה מעיד על דמיון יבן הרכבי המעייטת הטבעים כיוט לאלה
צפון עמק החולה ,וכי השיטיים השנתיים של מעיין בניאס היו קיימים כבר בבער.

שבנש בבער בm

רח ובמרכז

לסיכום ,למעייטת בצפון עמק החולה הריבכם גיאוכימיים שוינם ,המשתקפים בהרבכ הטופה הצרנטית
השוקעת בנחילם .סלעי הטופה העיתקים ,אבזוירם שוינם בעמק ,מראים דימון גיאוכימי לסלעים הצרנטיים:
שדבה זו מעידה על יציובת מתמשכת של האקוויפירם בחרמון ,לאורר כל התקופה מאז שהחלה להיווצר טופה
בעמק החולה.
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השתני2001 ,

גודל גרגר חול כאונדוקטור לכווו הסעת חולות לאורך החוף הושראלו
גוליק .א.

חקר ימים ואגמים לישראל ,המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה ,ת.ד,8030 .

תפוצת גודל גרגרי החול נמדדה באמצעות מודד חלקיקים בקרן
וממדף היבשת הפנימי עד לעומק מים
שפת הים ועד לעומק מים של

5

של 30

לייזר ב 115

חיפה

דוגמאות חול שנאספו משפת הים

מ.י בין עזה ועכו .הדוגמאות חולקו לשתי קבוצות :האחת מעורף

מ.י והשניה ב'ן

 5ל 30

מ' עומק מים .נמצא שגודל הגרגר הממוצע בקבוצת

הדוגמאות העמוקה היה חול דק ,והוא לא הראה תלות ב'ן גודל הגרגר ומיקום הדוגמה לאורך החוף .לעומת
זאת גודל גרגר החול דבוגמאות הדרודות הולך וקטן מחול בינוני מול עזה ועד לחול דק בהרצליה ,מהרצליה
צפונה עד לעכו החול דבוגמאות הדרודות ממשיך להיות חול דק.

ממצאים אלה תומכים במודל אשר הוצע על ידי אמרי וניב לבגי הסעת החול לאורך החוף הישראלי .לפי מודל
זה תנועת החול באזור דכי הגלים

) (surf zone

נגרמת על ידי הזרם ,מושרה הגלים ,שלאורך החוף מדרום

צפונה לאורך חלקו הדרומי של החוף וההפך בחלקו הצפוני של החוף ,עם נקודת מפגש אבזור תל אביב .אמרי
וניב מציעים כי אספקת החול לחלקו הצפוני של החוף נעשית על ידי הזרם השורר על מדף היבשת מבער

לאזור משברי הגלים ואשר כוונו הדומיננטי הוא צפונה.
מציאותו של חול דק על שפת הים ובאזור הדכי מצפון להרצליה בניגוד לחול הגס יותר מדרומה ,מבציעה על
כך שמקורו של חול זה הוא מפנים מדף היבשת ולא מאזור הדכי דמרום .ממצא זה תומך במודל של אמרי וניב.

Gm

הגנס השנת',
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פרוייקט האוים המלאכותיים :חיפוש אגךגטים על מדף היבשת
גוליק,

.,א 1

גרדוש., ,מ  2גיל, ,ד 3 .אלמגור,

ג3 .

 . 1חקר ימים ואגמים לישראל ,המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה ,ת.ד,8030 .
 .2המכון הגיאופ'ס' לישראל ,ת.ד 182 .לוד
 .3המכון הגיאולוגי

חיפה

סקר סיי  Oמי דרוד ודיגום קרקעית הים של מדף היבשת הישראלי בוצע לשם אתור מרבצי אגרגטים המתאימים

כחומר מילו' להקמתם של איים מלאכותיים .בסקר ,שבוצע לאורך חתכים ניבצי חוף במרווחים של

בעומק מים שב'ן  20ו  70מ' בין חדרה וזיקים ,נעשה שימוש במערכת סייסמית מסוג CHIRP
חדירות לעומק של עד  30מ' מתחת לקרקעית ובכושר אבחנה טוב מ  10ס"מ .כמו כן דנגמו 44
רוטטים )  (, vibracoresבוצעו  32מבחני חד'רות )  (CPTו  19קידוחים לתוך סלעי כורכר חשופ'ם

1

ק"מ,

אשר איפשרה
מדגמ' גלעין
על קרקעית

הים.

מטרות המחקר ה'ו א'תורם של מרבצי אגרגט'ם ,קב'עת התאמתם כחומר מילוי ,הגדרת תפוצתם המרחבית,
עוביים ונפחם ,והערכת עוב' החומר התפל אשר 'ה'ה צורך לסלק על מנת לנצלם .בשל ש'קול'ם סב'בתיים
ודר'שות מהנדס' ב'סוס בנוגע לגודל הגרגר של חומר המ'לו' ,ה'ה חומר ה'עד במחקר זה או חול המכוסה בט'ן
בעומק' מ'ם גדול'ם מ

30

מ' או כורכר חשוף על קרקע'ת ה'ם.

נמצא שהכורכר ,המאופיין בר'שום הסייסמ' בג'אומורפולוג'ה ח'דוד'ת ,מצו' מתחת לסד'מנט'ם בלת' מלודכ'ם
בכל השטח .לעת'ם הכורכר מבבצץ דרך סד'מנט'ם אלה ואז הוא מהווה את קרקע'ת ה'ם .בעומק' מ'ם ב'ן
ו

60

40

מ' מצו' רפלקטור סייסמ' אמורפי בצורת ענן המסת'ר כל רפלקור סייסמ' אחר בתוכו או מתחת'ו.

רפלקטור זה הוא תוצאה של גז ב'וגנ' המצו' בתוך הסד'מנט הבלת' מלוכ.ד שת' 'ח'דות חול'ות מצו'ות מעל
מכסה את הכורכר ומצו'ה לרוחב מדף ה'בשת מערבה לפחות עד בגולו

לכורכר .התחתונה ,המכונה כאן חול ,I
המזרח' של אזור הגז .ה'ח'דה השנ'ה ,חול  ,IIמצו'ה מעל לחול I

'ח'דות חול'ות אלו נע ב'ן אפס ל 30
 500/0-35של 'ח'דות חול אלו דק מ 75
מאפס ,בעומק מ'ם של כ ', 15מ עד ל 20

בעומק' מ'ם דרוד'ם מ

30

'.מ עוביין של שת'

'.מ החול מכ'ל שכבות של חרס'ת ,ט'ן וחול ט'נ' ובשל כך גודל הגרגר של

מ'קרון .מעל לחול מצו'ה שכבת ט'ן אח'דה ומס'ב'ת אשר עובייה גדל
מ' בעומק מ'ם של כ

40

',מ שם ה'א ממוסכת על 'ד' הגז.

ח'שוב'ם נפחיים מרא'ם כ' כמות הכורכר החשוף בשטח העבודה בעומק מ'ם גדול מ

20

מ' ה'א

כ135 -

מ'ל'ון

ממ"ק וכ' הוא מצו' בר'כוז'ם מול געש ,תל אב'ב' ,פו ,נ'צנ'ם ואשקלון .הכורכר נמצא כחומר מתא'ם לצורכ'
מ'לו' ונ'תן לכרייה באמצעות חפ'רה תת'-מ'ת.

נפח החול הקבור מתחת לט'ן בעומק' מ'ם גדול'ם מ  30מ' הוא  1.3מ'ל'אדר ממ"ק .מבצור' חול גדול'ם תחת
מעטה דק 'חס'ת של ט'ן מצויים מול חדרה  -נתנ'ה ,געש' ,פו ואשדוד  -ז'ק'ם .בשטח'ם אלה סה"כ נפח החול
הוא  403מ'ל'ון ממ"ק והוא מצו' תחת כ'סו' ט'נ' בעל נפח של  121מ'ל'ון ממ"ק .חול זה מכ'ל 'ותר מ 10%
חומר דק .שהוא ר'כוז הסף העל'ון של חומר דק המותר בחומר מ'לו' ,ולכן א'נו מתא'ם למטרה זו.
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המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל ,30
למובט ,אוביברסיטת קולומביה ,ביו-יורק
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אוביברסיטת דאקה ,בבגדלש

מי תהום מהווים את מקור מי השתייה העיקף בבגנדלש .במהלן

30

השינם האחחטת הותקט מיליוינ אבחת

שואםת ) (tubewel\sדבלאת של הגגנס-ברהמפוטרה על מנת לספק מי
זיהומיות .בתחילת שטת ה 90 -הגתלה כי מי התהום מכילים ףכוזים
ן{ 30°,מהבאחת השואםת ,ףכוז הארסן ועלה על התקן הבגנדלשי ועל
הועלמי  0.05 -מגוול .על פי הערכות ,לפחות  25מיילון איש בבגנדלש
והרעלת ארסן הינה ותפעה נפוצה בקרב האוכלוסייה.

שתייה נקיים מחיידקים טשאי מחלות
בגוהים של ארס\ וקחב לוודאי שבכ-
התקן המומלץ על ייד ארגון הבףאות
נחשפים ושותים מים ברמות רעילות,

בקרב החוקףם קיימת הסכמה כ' טכחות הארסן במ'ם ה'נה טבע'ת .שנ' מקוחת ע'קף'ם אב'ם בחשבון:

שמנת סידמנטףות ומגדחת ועשיחת במ'נילרם מכ'יל ארסן וא/ו תחמווצת בחל המפוזחת הוומגינת
אבקוו'פר ועילהן ספוח הארסן .שמנת אול .מאחר והסידמנטים עשיףם בחומר אורגינ ,ח'זור של תחומוצת

הבחל וש'חחר הארסן הספוח 'כול להתרחש במהלן ח'מצון החומר האורגנ' בתת הקרקע .על פ' המודל
המוצע ,ףאק'צות ח'מוצן-ח'זור במערכות הארסן ,הברזל והגופףת הן הקובועת את המוב'ל'ות של הארסן

אבקוויפר של הלדתא.
המחקר הג'אוכ'מ' נועד לאפיין את הופעת הארסן במ' התהום .ףכוז' ארסן בגוה'ם קיימ'ם רק במ'ם מחוזףם.

חב הארסן מוצ' במ'ם במצבו המחוזר )ר As3והמים מתאפיינ'ם בףכוז' נ'טראט נמוכ'ם ב'ותר ובר'כוז' בחל,
פוספאט ומגנן םגה'ם .ה'חס \  SOJCבימם המחוזףם נומר מה'חס בימם מכ'יל החמןצ ולד' הארסן ,וףכוז
הסולפאט דברן כלל נמור מ-

0.5

מגוול .למחת שלמים א'ן ףח של

,H2S

הם בכל זאת מכ'ל'ם סולפ'ידם

בףכוז'ם נמוכ'ם ,ברמה של מספר מ'קח-מולר'ם .אנל'זות א'זוטופ'ות מייצגות של הוגפףת בסולפאט במ'ם

המחומצנ'ם מבצ'עות על הרכבים המאת'מ'ם למ'ם שלא המסו סולפיידם בכמות גדולה )~(.34S = 5.0-7.2%0
לועמת זאת ,במ'ם המחוזףם ,ההר'בכם הא'חטופ'ם מועשףם )  /)(.34S > 40%0אנילזות אלו םצוע בTIMS-
בש'טה מ'וחדת שפותחה לוצרר ידמדה של כמו'ות קטטת בימוחד של וגפףת ,כדוגמת אלו המוצ'ות במ'ם
המחוזףם של בגנדלש .הערכ'ם הא'זוטופיים המועשףם מתא'מ'ם ל'ףדה בףכוז הסולפאט כותצאה מח'זור

בקטףאל' של סולפאט .א'שור לכר נ'מצא בהרכב הא'זוטופ' החמדלל של הסולפ'ד שאנסף מאחד הק'  nח'ם

)  /)(.34S = -17%0בשל ףכוז' הבחל הםגה'ם במ'ם ,הסולפ'ד המשתחרר במהלן הח'זור הבקטףאיל של
הסולפאט שוקע ימד בכחלס-ולפי.ד עיד'ן לא בחר כמה ארסן שוקע 'חד עם הבחלס-ולפ'ד ובא'זה מ'דה
מונעת שקיעה זו ףכוז' ארסן בגוה'ם אף מאלו המצויים כ'ום במ' התהום .הקורל'צה הגםהה "בן ףכוז'

הפוספאט והארסן הםגהים מוסברת בשחחר של השינ'ם במהלן ח'זור תחמווצת הבחל .ותאצות הםעדה
עד היום מלחמת על החשיםת הרבה של הפע'ולת הבקסףאילת ותחמתה לק"בעת ףםז' המתכות והגופףת

ולפוטנציאל הח'מצון-חיזור אב קווי פר ,ובכלל זה ש'חחר הארסן למים.

~

הכנט השנת',

החברה הגיאולוגית הישראל  Iת

שונווום במפלסו ום המלח

2001

עבר ,הווה ועתוך והשפעת תעלת הומום ,אם

-

וכאשר תוקם
בגריאלי ,איתי

ירושלים

המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל ,30

95501

במהלך המאה העשרים ידר מפלס ים המלח ב'ותר מ 20 -מטר ,וכיום הוא עודמ על כ414 -

מטר מתחת לפנ'

הים ,ירידת המפלסים בגרה בעקבות הפעלת המוביל הארצי ,השואב מים מהכינרת וכתוצאה מהטיית המים

מהירמוך ל"תעלת המלך" בידרן ,קבצ ירידת המפלס הממוצע בשנים האחרונות עומד על כ-

80

ס"מ בשנה

והוא מבטא את המאזן בין הכנ'סות לים המלח והאידו' מפני המים ,תרומתם של מפעלי האשלג דנרום ים
המלח ל'רידת המפלסים מוערכת בכ 25-20 -ס"מ בשנה ,הירידה המהירה במפלס נעצרת לעיתים בעקבות
שנה גשומה במיוח,ד כדוגמת חורף

,91/92

כאשר זרימות חזקות של מי שיטפונות ומי כינרת מביאות נפחים

גדולים של מים מתוקים וגורמות לעליית מפלס

מהירה ) 2

מטר בחורף

(, 91/92

מאזן המים השל'ל' של ים המלח ,המבתטא בירידת המפלסים ,הביא למספר תמורות שחלו אבגם,

במחצית השניה של שנות השבעים נותק הקשר בין האגן הצפוני של ים המלח ,המהווה את גוף המים העיקרי,
לב'ן האגן הדרומ' אשר התייבש,
בסוף שנות ה-

70

נמחק השיכוב של עמודת המים אשר התקיים מספר מאות שנים ,לפחות ,שיכוב זה

הבתטא בגוף מים תחתון מלוח ובגוף מים על'ון שעומקו כ-

40

מטר ,שהיה יחסית מהול )אך עדיין מלוח

בהרבה ממי ים( .עמודת המים התחתונה הייתה נטולת חמצן והכילה

.H2S

מאז "ההיפוך ",עמודת המים

מאווררת ומתאפיינת בשיכוב עונתי.

האידוי המתמשך מפני ים המלח הביא לעליית מליחות והחל משנות השמונ'ם שוקע באגם הליט )מלח בישול(,
שקיעה זו באה לידי ב'טוי בשינוי קל בהרבכ הים )ירידה ביחס
לש'נוי מסוים בהרבכ התמלחת )עליה ביחס

כניסות המים לים המלח מוערכות כיום בכ-
ואילו האידוי מפני הים עומד על כ-

1,25

(, NalCl

פעילות מפעלי האשלג גורמת אף היא

(. Mg/K

650

מלמ"ש )מליון מטר קוב בשנה( ,וכוללות מי תהום ומים עיליים

מטר לשנה או כ-

850

מלמתש .כ-

250

מלמתק נוספים מתאד'ם

בשנה בבריכות האידוי של מפעלי האשלג אבגן הדרומי של 'ם המלח ,מאזן המים השלילי צפוי להביא ,בנוסף
להמשך ירידת המפלסים והקטנת שטח הים ,גם לעלייה במליחות המים ,דבר שיקטין את קבצ האידוי .על פ'
מודל שפותח ,ש'וו' משקל ב'ן האידוי לנפח הכניסות יתרחש כאשר המפלס יהיה כ-
הים .מפלס זה 'ושג בעוד

400

עד

500

500

מטר מתחת לפנ'

שנ'ם .המשך הטיית מים מאגן ההיקוות של ים המלח יזח את קבצ

ירידת המפלס ושיוו' המשקל יושג במפלסים נמוכים עוד יותר.
במסגרת הדיונים בנושא ייצוב מפלס האגם על ידי הזרמת מי ים או מ' רכז לאחר התפלת מ' 'ם יש להביא

בחשבון את ההשפעות הצפויות על התנהגותו הלימנולוגית ועל הרכבו הכימי של ים המלח ,המפורטות להלן:
עירבוב בין מי ים המלח עשירי הקלציום ודלי הסולפאט ,לבין מי 'ם עשירי הסולפאט ,יביא לשקיעת בגס.

ים המלח יחזור להיות משוכב עם עמודת מים עליונה מהולה יותר אולם בעלת הרכב שונה מגוף המים
התחתון·

עמודת המים התחתונה צפויה להיות מחוזרת

ותכיל ,H2S

קצב האידוי מפני המים יעלה בעקבות ירידת המליחות.
צפויה פריחה מיקרוביאלית בעמודת המים העליונה.
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חדורות אאולוות רבועונוות לושראל :קורלצוות עם מחזורום של שונווו אקלום
גבירצמן ,גי  ,1וידר ,מי  ,1רון ,חי

2

 .1המחלקה לגיאוגרפיה ,אוניבקסיטה בר-אילן ,רמת גן
. 2המכון הגיאופיזי לישראל ,לוד

ברחבי מישור החוף וצפוו מערב הנבג נצפו עקבות של חדירות אאוליות משני סוגים :חול -דיונות וקרקעות

לס .ניתו לחלק את החדירות לפרקי זמו תואמים וכנראה זהים .ניתו להבחיו בהפסקות ביו החדירות
והפיכתם של המשקעים לקרקעות מקובעים .ניקבע כי חולות הדיונות הופכים לכורכר או חמרה .האבק
הופך לגרומוסול עם תבצירי גיר בבסיסו .ניתו לפרש את המחזורים כאירועים "צמודי  -אקלים" )
 Cו  MATו  (. PROXY-CLניתו למצוא למחזורים אלו מקבילים גלובאליים ,בני אותו זמו .יש מקום להניח
שגם אירועים בהיקף גלובאלי ביבשות ובאוקיאנוסים ,כמו תקופות הקרח והתקופות הבינקרחוניות ,או

האירוע האקלימי שזכה לשם  YOUNGER DRYASהשאירו את חותמם ,גם במישור החוף וגם בצפוו
הנבג .הנחת הבעודה הנה כי מחזורי אקלים רביעוניים ,בהיקף
ובסדימנטים

סטרטיגרפי

שהצטברו

.

בו

זבמו

בשלב ראשוו נבדקו

גם

ישראל

בארץ

גלואבלי,

וסביבותיה .הובהרו

מחזורי קרקעות חמרה וגרומוסול

מחזורי דיונות וכורכר במקום זה .נמצאה הקבלה

השאירו את חותמם בקרקעות

של זמו

ביו

ומגמה

שדה

יחסי

במישור החוף של
מחזורים

וביו

אלו

ונקבע סדר

ישראל וכו
מחזורים

של
עם מחזורים
וים המלח )בגיו וחובריו ,פרומקיו( .נמצאה הקבלה גם
במיפלסי ימת הלשוו
ובסדימנטים
ספלאותמים של מערת שורק )בר-מתי וס וחובריה( .בשלב שני דבנקו הבתרונות בלס
אחרים

אבזור שמורת בתרונות רוחמה.

בתרונות.

נמצא

ממוצא של

סטרטיגרפי

סדר

אבגו

מפורט

ההיקוות
יחידות

ביו

לס .כו בוצעה ביקורת ראשונית של

של
של

ערוצונים

נחל

שקמה

נוצרו

כורכ,ר

חמרה,

ומחזורים

של

ונוף

של

גרומוסולים

כווו פאליאומגנטי )חגי רוו( .על בגי תשתית אירוזיבית

של תצורת עדולם )איאוקו קדום ותיכוו( מונחים באי התאמה סדימנטים
סטרטיגרפי משוחזר דכלקמו )מו הגג לבסיס( :ש מחזור עליןו ,לס רצבטי -

וקרקעות רביעוניים בסדר
מודרבי ,כ 3-2 -מ.י על פני

השטח ,שפע של תבצירי גיר בבסיסו של מחזור זה .מתחת למחזור העליוו יש כלפי מטה ארבעה מחזורים
שלמים של גרומוסולים חרסיתיים ,אפורים-חומים ,עם שפע של אופקים של בצירי גיר היוצרים

מדרגות

מ,י

מכיל גם הוא תבצירי גיר בבסיס.

ill
ml

נופיות  (8) .המחזור העליוו-הרביעי ווגרומו  Oול  Vויי ,כ3-2 -
מחזור שלישי של ווגרומו  oול ווויי ,אפור-חום ,כ 3-2 -
מחזור שבי של "גרומו  oול וויי ,כ  3-2 -מ ,עם תבצירי גיר בבסיס .דמרגה מורפולוגית!.!!!!lil {§l .ב
התחתוו-הראשוו ,הבקרא וו ו  ",GRUMUSOLכ', 3-2 -מ יוצר דמרגת נוף ,עם שפע של תבצירי גיר
בבסיס .מחזור ראשוו זה מונח אבי האתמה אירוזיבית {!j .כ 2 -מ' של קרקע חום-קוורצי עם כילים
.,מ עם תבצירי גיר בבסיס .מדרגה מורפולוגית.

בבסיסrn .

פריהיסטוריים ,בעיקר
אירוזיבית גגב היחידה.

m

כ3 -

מ' של חמרה אשר גבגה נמצאים כלים פריהיסטוריים .אי התאמה

כלפי מטה ,אי האתמה אירוזיבית לאורך כל המחשוף.

ill

2

מ' של כורכר

)תצורת פלשת?(,מונח באי התאמה אירוזיבית על תצורת עדולם .בבדיקה פאליאומגנטית )חגי רוו( נמצא
כי היחידות ג )lו ){! -הו בעלות כיווו הפוך )תקופת ברונהס( .הכווו המגנטי הנורמלי )תקופת מטויימה(
נמצא ביחידות ) )(§, ,1§.ש וכנראה גם היחידות ש ו ~ -נמצא כי החל בגרומוסול התחתוו ,העתיק
ביותר ,ועד היום ,הכווו המגנטי נורמלי .כלומר :כל הגרומוסולים הלסיים הצטברו לאחר ההיפוך ביו
ברונהס למטויימה ,לפני  780,000שנה או פחות מזה .לפיכ,ך יש לקבוע ,כנראה בהכללה ,כי הופעת
הגרומוסולים

דברום

ישראל )גם

צפוו-מערב הנבג(

החלה לפני

כ

780,000

שנים

או

מאוחר יותר.

דבביקה בשיטות המיקרומורפולוגיה )משה ווידר( נקבע כי כל אחד ממחזורי הגרומוסול מכיל חומרי אב
של לס-אאולי ,באקלים צחיח .חומרי האב הלסיים בערו שטיפה יעילה ,תחת אקלים לח יחסית והפכו
גיר

לגרומוסול .הגיר שהיה חלק ממרכיבי הלס ,נשטף כלפי מטה ויצר ריכוזים גדולים של אופקי
שנשמר עד היום )משה ווידר( .נראה כי f!} :חדירת אבק אאולי ממקור מדברי מעידה על אקלים שחוו,
} gשטיפה חזקה ויעילה שהפכה לס אאולי לגרומוסול עתיר תבצירי גיר מעידה על אקלים לח.
מחזורים אקלימיים חוזרים של לח ושחוו חזרו מספר פעמים ,כנראה במקביל למחזורים רגיונליים דומים

W

בישראל ,וכו מחזורים גלובאליים.

~f
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רצף יבשתי מתקופת הקרח האחרונה וההולוקן במדף היבשת של האגן

המזרחי של הים התינון :קידוח גלעין אשדוד
גבירצמן ,ג ,1 .בקלר ,נ ,2 .ווידר,

321

מול נמל אשדוד

מ1 .

, 1המחלקה לגיאוגרפיה ,אוניברסיטה בר אילן ,רמת גן

,2

המכון הגיאולוגי ,ירושלים

ק'דוח אשדוד

17

מ, ,בעומק

מוקם ב'ם ,מול נמל אשדוד כ

321

עד

33-

50-

200

מ' משובר הגלים ,בחתך הקידוח נמצא רצף מיוחד בן

מתחת לפנ' ה'ם ,רצף זה מורכב מקרקע מט'פוס גרומו  Oול חום ,הרצף הקרקע'

נמצא מתחת ומעל לoד'מנט'ם ,ם"מ' הרצף ה'מ' התחתון הוא בן ג'ל ההצפה ה'מ'ם של שלב
פנ' ה'ם ה'ו גבוה'ם,

הרצף ה'מ' העל'ון ה'נו בן ג'ל שלב , 1כלומר ,כאשר פנ' ה'ם

,כאשר

5,5

הג'עו למצבם הנוכח',

 111י 11

פ'  Oות פחם שנמצאו בתוך הרצף הקרקע' בנדקו בפחמן  14 -ונמצא כ' ג'ל'ם  10,454עד
קלדנר'ות מכו'לות לפני ההווה ,דב'קות של רג'שות מגנט'ת של החומר הקרקע' נמצאו בטווח של

שנ'ם

50-20

יח'דות ,השונות באופן נ'כר מן הערכ'ם הנמוכ'ם של ה Oד'מנט'ם ה'מ"ם ,לפיכך החלק ה'בשתי ,הנתון ב'ן שנ'
רצפ'ם ימ"ם ,מתחתיו ומעל'ו,
אוק'אנו ' Oם נמוך,
של ה'ום )שלב

'כול לה'ות בן הגיל'ם של שלב

או שלב

4

הנ' Oגה ה'מית המירבית הגלובאל'ת האחרונה

הגיעה

3

או שלב

-2

למפלס של

כולם מ"צג'ם מפלס

130-

מטר 'ח ' Oת ל'ם

הג'ל של הרצף הימ' מב'א אותו זלמן ב'נ"ם ב'ן המפלס הנמוך מאוד וב'ן המפלס הנוכח',

(, 2

'ח'דת הקרקע מושווית לשלב של ה-

Younger Dryas

ברוב שטחו של מ'שור החוף ,ביבשת נמצא כ'

שנמצא בכר קודם לכן

ב'בשת,

לאורך מצוק החוף,

האירוע מכ'ל חומר אב מט'פוס לס אאול' ,אשר שקע בקצב

מה'ר והפך מ'ד לאחר מכן בשט'פה א'נטנ' Oבית לקרקע מטיפוס גרומו  Oול עם תצב'רי ג'ר בב  O'Oו O ,קר
 o"oמ' בחולוצ'ה גבוהה לאורך מדף ה'בשת ,ש'מש גם למטרת המחקר הנוכח' ,נמצא כ' המשטח
הרפלקט'בי

הוא

זה שכו  Oה

גלובאל' של תודלות

על יד'

קרקע הגרומו  Oול

ההצפה האוק'אנית האחרונה

שזוהה בעומק המתאים בק'דוח הנ"ל,

מאז שלב

2

פ"רבנקס( ,נמצא כ' ה'ו שנ' פול ' oם מה'ר'ם 'ח ' Oת ועל'ה 'מית,

לבער שלב

אשר  Oומנו

ובינ'הם ה'ה פ  Oק זמן עם נ' Oגה קצרה 'ח  Oית אשר זוהתה עם הא'רוע של ה
העולם אך השם לקוח מ oקדנ'בניה(,

1

הנוכח'

במחקר

)באדר וחובר'ו וכן

כ, ,mwp-la -וכן
Younger Dryas

,mwp-lb
)זוהה בכל

עקבות אירוע זה זוהו ,כאמור ,ביבשת ,במישור החוף ,האירוע פורש

לפי הרכב הגרומו  Oול כהצטברות חזקה ומהירה של לס אאול' ממקור מדברי והפיכתו בשטיפה יע'לה לקרקע
מט'פוס גרומו  Oול ,הא'רוע הגלובאל' של הצפת ה'ם נפ Oק באופן גלובאל' ,כאמור ,זבמן זה חלה בעולם
הפ  Oקה בהצפה ,נ' Oגה חלק'ת ויר'דה זמנ'ת ,חד'רת לס אאול' באזורנו,

בשלב הגשום אשר בו חלה הפיכת

הלס לגרומו  Oול שקעה בשרון חמרת גנות הדר וכן שקעה במרחב' קרקע'ת ה'ם הת'כון הרקבובית שכונתה

בשם

,8apropel81

נמצא א'פה ,כי א'רועים גלובאליים' ,ם ת'כונ"ם ומזרח ת'כונ"ם השא'רו את חותמם גם

באזורנו ,גם בגלע'ן של ק'דוח אשדוד

321

וגם במצוק החוף של מרכז 'שראל,

~I
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קטלוג ומפת ההעתקום הצעורום של ושראל-שלב א
ברסוב,ן1 ,.

.1
.2

סנה., ,ע  1פליישר,

.,ל 2

אר,ד

.,ו 1

מ1 .

רוזנזפס,

המכון הגיאולוגי ,ירושלים
המכון הגיאופיזי ,לוד

קטלוג ההעתקים בישראל נועד להציג את מפת ההעתקים המוכרים

מהספרות הגיאולוגית ,ולמיינם בהתאם

לקריטריונים שונים ,בשלב ראשון מוצגת מפה של ההעתקים החשודים כפעילים ,על בגי מפת בסיס הכוללת
את ההעתקים שעל פני השטח ובתת הקרקע כפי שהם מופיעים

א' '; 1998ב (, 2000

והמפה הגיאולוגית של ישראל בקנה מידה

במפות בקני מדה שונים )פליישר וגפסו 1998
) 1:200,000סנה ואחרים. (1998 ,

ההעתקים הצעירים התוו על סמר נתוני המפות והספרות .לא מוצגים העתקים המכרים בספרות כהעתקים
משוערים ,או שמקורם במפות לא מפורטות ובקנה מידה קטן .הגדרת ההעתקים כצעירים נעשתה

בהאתם

לקריטריונים הבאים:
העתקים החוצים סלעים סדימנטריים מגיל פליוקן וצעיר יותר ,וכן המשכיהם.
העתקים שמהלכם חופף מגע בין סלעים צעירים כנ"ל וסלעים קדומים יותר ,ולא מואבת בספרות ראיה דבבר
היותם תוואים עתיקים בלדב.

העתקים המעתיקים סלעים וולקניים צעירים

מ5 -

מיליון שנה.

העתקים המוגדרים ,משיקולים גיאומורפולוגיים ,כפעילים ,ולא מוכרת בספרות ראיה על מנת לפסול קביעה
זו.

העתקים חשודים כפעילים גם במקרים בהם התוואי שלהם

במפה הנוכחית שונה במידה מה  mה המוצג

בבעודה המקורית ,ובלדב שהוערר כי דמובר באותו העתק,

בשלב נוסף של הבעודה יפותחו הקריטריונים לשימוש בקטלוג רעידות האדמה להגדרת העתקים צעירים על
סמר רעידות האדמה שנשרמו בסביבתם.

הוכנה רשימה ביבליוגרפית של כל ההעתקים הצעירים בישראל ,ומקורה
הדוקומנטציה במכון הגיאולוגי .לכל העתק מוצע

בבסיס הנתונים של מרמ

שם מחייב ,הניתן בהתאם לקדימותו .מוצגים

אחרים ,מאוחרים יותר ,עם הפניה לשם שנבחר .דלוגמא :תחת השם

הנוגעים להעתק זה עם מילת המפתח ;Carmel Fault
מילת המפתח .. Yagur Fault. see Carmel Fault

גם שמות

"העתק הכרמל" יופיעו כל המאמרים

בבעודות המשתמשות בשם "העתק יגור" תנתן גם

כיתוב השמות נעשה בהתאם למקובל .במקרים בהם מובאים

בספרות שמות השונים באיותם ,בנחרה

ניתנת גם הפניה לכיתוב שונה.

הצורה הנפוצה יותר ,או השם הגיאוגרפי הנכון .ברשימת ההעתקים

)למשל .(. Alroi fault: see Elroi Fault
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היבטים גיא Iל Iגיים  Iגיא Iפיזיים של  - OS Iהמקרה של ישראל
ברטוב., ,י המכון הגיאולוגי ,ירושלים

בעודתה של משלחת ביקורת ))  ,OS1באתר החשוד כמקום בו בוצע פיצוץ גרעיני תת קרקעי תוך הפרה של
איסור הניסויים הגרעיניים ,אמורה להבתסס בעיקר על שיטות בעודה מקובלות בתחום מדעי האדמה .האמנה

«

לאיסור הניסויים )  CTBTמאזכרת בפירוט שורה של אמצעים מותרים בשימוש על ידי מפקחים הנמנים על
משלחת הביקורת .במסגרת זו נכללות שיטות של מיפוי גיאולוגי וגיאופיזי ,ו ביניהן מדידות של אלמנטים
סטרוקטורליים ,תצפיות על בלית פני השטח וחספוסו ,דגימת סלעים ,מיפוי שדות פוטנציאל )גרבי מטריה
ומגנטיקה( ,שיטות סיסמיות מגוונות ,דואר חודר קרקע ,שיטות

גיאוחשמליות ,מדידות מולטיספקטרליות

וקדיחה.

הבעייתיות העולה משימוש בשיטות אלה נובעת הן מהיותן חודרניות ,באשר חלקן הגדול עשוי להביא
אינפורמציה שאינה רלבנטית לנושא הדביקה ,והן בשל העודבה שרובן עלולות להניב תוצאות שאינן חד
משמעותיות .במקרים רבים אין תוצאותיהן ספציפיות דיין להכרת אירוע של פיצוץ גרעיני תת קרקעי .חלק גדול

של תוצאות מדידה ,באתרי פיצוצים של המדינות הגרעיניות ,אינן מפורסמות בספרות הדמעית.
דמינה כישראל ,אשר לקהילה המדעית שלה אין ניסיון

בתחומי הכרת האפקטים של פיצוץ גרעיני ,עלולה

למצוא את עצמה במבצ של חוסר יכולת התגוננות מפני האשמות שווא ,בעיקר בשל העודבה שלחלק ניכר מן
התופעות המלוות פיצוץ גרעיני תת קרקעי ישנן מקבילות טבעיות העלולות להטעות את פקחי משלחת
הביקורת.

סקירה של תופעות טבעיות ,העשויות להוות רעש-רקע לבעודה של משלחת ביקורת ,מהווה מרכיב מרכזי

בהתכוננות לקראת אישרור האמנה .הכנה של בסיסי נתונים מתאימים ,כולל הצעת דרכים לקביעת האיטנטיות
שלהם ,עשויה להיות כלי יעיל במיזעור מקים פוליטיים ואחרים המלווים בעודה מתמשכת של משלחת ביקורת.
בעודה ראשונית בתחום זה בישראל מעלה מכלול של תופעות כאלה ,אשר אבחנתן מתופעות מלוות של פיצוץ

גרעיני מותנות בניסיונם המקצועי של המפקחים .מאידך מאפשרת

האינטנסיביות של המחקר הגיאולוגי

ו הגיאופיזי בישראל ,גם במקרה של תופעות העשויות להראות למפקחים כלא חד משמעותיות ,להבציע על
קדימותם לאירוע נשוא הביקורת.

הבטים נוספים הכרוכים באירוע של OS1

קשורים בנושאי הגנה על הסביבה .גם בישראל עלול להווצר מבצ בו

חוקים כגון חוק המים ,וחוק הנפט יימצאו בסתירה לאמנה המאפשרת שימוש בשיטות חודרניות ,כולל קדיחה
עמוקה .התכוננות למשטר של האמנה כוללת גם דביקה של מצבים כאלה.

ז.rז;jיי'~
ו.'.'!c
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מגבלות מוךפולוגוות על מפלסו אגם הלשון
ברסוב,

'.,

עגנון., ,א אמל,

'.,

רכס,. ,ז שסיין ,מ"

המחלקה למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית ,ירושלים ,בגעת רם

.01904

אגם הלשון ,כמו ים המלח היום היה אגם טרמינלי שמקור רוב המים הנכנסים עליו הוא נהר הידרן

(al, 1997

ולכן ניתן לתארו כאגם מבגיר

) (amplifier lake

) Stein, et

שמפלסיו רגישים לשינויים אקלימיים .וויסות שינויי

המפלס של האגם תלוי גם במורפולוגית האגן וקיומם של מחסומים טופוגרפיים בין אגני משנה.

שיחזור מפלסי אגם הלשון מציג שינוי מפלס בין  180ל 330 -מ' מתחת פני
מההווה ,תקופה זו מלווה בשינויי מפלס מחזוריים קטנים בבגהים שבין
התייבצויות לפרקי זמן של

4000-3000

הים בין  55,000ל15,000 -
295-280

שנים

מ' תחת פני הים תוך

שנה.

הפרופיל הטופוגרפי של אגם הלשון )שנחקר בעזרת נתוני ה-

(DTM

מראה על ארבעה אגני משנה בין חבצה

לכינרת המופדרים ביניהם על ידי מחסומים טופוגרפיים .האגן הדרומי

A

מתפרס בין חבצה דברום ועד חצי

האי ל'סאן .מצוקי חצי האי והמצוקים שמצפון לנחל מור יוצרים אזור צר בצפון האגן ,שגובה פני השטח בקצהו

הצפוני מגיע ל-

403

מ' תחת פני הים .אזור זה יוצר מחסום טופוגרפי בין האגן הדרומי והצפוני של ים המלח

(.Neev and Emery, 1967
מ' מתחת
שם נמצא
)אגן

האגן השני

,8

המוצף כיום ,מסתיים בקצהו הצפוני של ים המלח בגובה של כ-

פני הים )אזור הלידו( .האגן השלישי C
מחסום טופוגרפי שגובהו כ290 -

)

400

נפרש לאורך הידרן בין קצהו של ים המלח לבין ואדי מליח

מ' תחת פני הים המפריד בין אגן

C

לבין אגן בית שאן והכינרת

(.D

העקומה ההיפסומטרית של האגן של אגם הלשון תואמת את התיאור שלעיל .היא מציגה שני מחסומים ב-
 403מ' ו  385-מ' מתחת פני הים היוצרים מבגלות על הגדלת שטח האגם .על מנת לבעור את מחסומים אלו
נדרש שינוי משמעותי במאזן המים באגן על מנת להתבגר על האיוד המובגר .העקומה ההפסומטרית מראה

גם על הגדלה משמעותית בשטח האגן גבובה של

240

מ' מתחת פני הים .אך הגדלה זו הנה ביטוי לשטח אגם

הכינרת שאנו מניחים כי מילויו אינו תלוי במילוי אגם הלשון במפלס זה .מאחר ומעל לגובה

290

מ' מתחת לפני

הופכים שני האגמים לאגם אחד גדול.

הים מפסיק האגן הצפוני ) (Dלהתנהג כמשפך )  (spillwayלאגן C
ההתייבצות הארוכה של מפלסי אגם הלשון ) 290-280
אקלימיים יציבים בין  55,000 - 47,000שנה לפני ההווה ובין  42,000 - 30,000שנה לפני ההווה .בתקופות
אלו הציף האגם חלקים הרחבים אבגן  .Cההצפה הגדולה שהביאה את האגם למפלס של  180מ' מתחת פני
מ' מתחת פני הים( מבציעה ככל הנראה על תנאים

הים קשורה בחציה של המחסום הטופוגרפי בואדי מליח עקב הגדלה משמעותית של כמות המים אבגן )לפני
כ-

27,000

שנה(.

שכ

הגנס

החברה הגיא  Iחגית ה  Iשראל  Iת

השנת'2001 ,

המקום הנמוך בעולם שוקע :מבט מהחלל
בר ,ג ,1 ,שטנך ,א, 1,2 ,וקס ,ד ,1 ,סנדוול ,ד ,3 ,ודובינסקי,

ש2 ,

, 1המכון הגיאולוגי ,ירושלים

,2
,3

המחלקה לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב
המכון האוקיאנוגרפי סקריפס ,סן דייגו ,קליפורניה

שקיעות קרקע נרחבות מתרחשות באזור ים המלח מזה כמה עשרות שנים ,שקיעות מהירות מופיעות דברן

כלל כבורות ושקיעות הדרגתיות מופיעות שכקעים רחבים ודרודים ,הבורות מזוהים בקלות בשטח אבל
התפתחותם בלתי צפויה מראש ,השקעים הדרודים קשים יותר להבחנה ,אבל מרגע שהובחנו ,הם עשויים

לצייו אזורי אי יציבות ,במסגרת המחקר הנוכחי איתרנו ,אפיינו ודדמנו קבצי שקיעה הדרגתית לאורן חופי ים
המלח באמצעות אינטרפרומטריה של דראר

מלןןייני

ERS-l

ו-

ERS-2

)(,InSAR

לצורר זה השתמשנו ב-

של סוכנות החלל האירופית ביו השנים

1992

17

ו

מצב'עות על הרכיב בקו לןןייו-קרקע של התזוזות בפרק' זמו שונים שביו חודשיים ל

הדמיות דראר שהתקבלו

האינטרפרוגרמות

, 1999
 71חדשים,

שקיעות קרקע הדרגתיות נצפו בחצי האי ליסאו ולאורן החוף המערבי של ים המלח במגןןו רחב של הופעות,
הכולל שקעים ארוכים ועגולים לאורן החוף )בגודל של עד כמה (,מ"ק שקע'ם במניפות סחף עת'קות ,ושקעים
מאורכים סביב מחדר' המלח בחצי האי ליסאו ,כמות השקיעה המרבית שנמדדה באזור מסוים ה'א
וקצב' השקיעה שנמדדו נעים ביו

5

ל

20

90

מ"מ,

מ"מושנה ,פרט לשני אזורים בהם קצב השקיעה גדול -מ

60

מ"מושנה ,בתקופת הזמו שבה התרחשו שקיעות הקרקע הללו ידרו מפלסי ים המלח ומ' התהום הקשורים בו
בכ 6 -מ.י ירידת המפלסים ,בשילוב עם קיום אקויפר שמורכב משכבת מלח ,ומחילופיו של שכבות חלוקים
וחרס'ת דקת גרגר ,מאפשרים את התנאים הדרושים הו לשקיעות ההדרגתיות והו ליצירת הבורות ,מגננוני
השקיעה הם המסת מלח ,הידוק )קומפקציה( עקב היר'דה בלחץ הנוזלים ,וגלישות אל בער ים המלח,
התצפיות המוצגות במחקר הנוכחי מראות אמנם ששקיעות הקרקע והבורות סמוכים זה זלה במקרים רבים

אבל לא נצפה קשר ישיר ביו שתי התופעות,

[Jiijf:
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גושה הוסטורות להוראת נושא טקטונוקת הלוחות
ב.ו-שלוס .,ר אוריוו ב.
המחלקה להוראת המדעים ,מכוו ויצמו למדע ,רחובות,

בעידן של שינוי פדריגמטי בהוראת המדעים ,משמש תחום מדעי כדור הארץ מנוף רב עוצמה לחינוך ולהכשרת
אזרחי העתי,ד עקב מרמיותו ביכולת האדם לחיות בשלום עם סביבתו הטבעית ,לנושא טקטוניקת הלוחות
חשיבות רבה כיוון שהוא כולל תופעות כגוו רעידות אדמה ,התפרצויות וולקניות וצואנמי ,שהבנתו קריטית
למניעת פגיעות המוניות בנפש .קבצי התהליכים המעורבים בטקטוניקת הלוחות והיותם גלובליים מחד
ונסתרים מהעין מאיד,ן מציבים בפני הלומדים אבני נגף קוגניטיביות :יכולת הפשטה בגוהה ותפיסת זמו
ומרחב.

אחד הממאצים הבולטים של מחקרנו המקדים ,אשר נתמך גם על ידי הספרות ,הוא שתפיסותיהם המוקדמות
של לומדים מתחילים בתחום מנגנון פעולת דכור הארץ דומות לתפיסותיהם של מדעני המאה התשע-עשרה.
לפיכך הוחלט לפתח תכנית לימודים בגישה היסטורית .גישה זו מתבססת על הקבלה ביו התפתחות תפיסות

חדשות אצל לומדים מתחילים לביו התפתחות אותן תפיסות בקרב אנשי המדע בבער ומוכרת מדיסציפלינות
מדעיות אחרות .הוראת תוכו מדעי בגישה היסטורית מספקת תשתית להצגת מהות המדע ,ומאפשרת
ללומדים הבניית תפיסות ריאליסטיות של דרכי התקדמות המדע ושל אנשי המדע .הבנה של מהות המדע
עשויה לאפשר לאזרחים שיפוט והערכה שקולים של מידע ממקורות מדעיים.
ליצירת שינויים תפיסתיים בקרב הלומדים משתמשת תכנית הלימודים באסטרטגיה
לאחר חשיפת תפיסותיהם המוקדמות של הלומדים מוצגים בפניהם

נדבכי_ נתונים

קונסטרוקטיביסטית.
המעוררים בקרבם

קונפליקטים קוגניטביים ,במקביל לאלה שניבצו בפני מדעני הבער.
סביבות הלימוד של התכנית כוללות את המדבעה ,המחשב ואת הסביבה החוץ-כיתתית .עקב רמת הקשיים

הקוגניטיביים שהוזכרו קודם לכו ,הכרחי השימוש באמצעי המחשה ויזואליים ,בניסויי הדמיה ובהדמיות מחשב.
סיורים לימודיים מהווים מרכיב בסיסי בכל תכנית לימודים קונסטרוקטיביסטית בגיאולוגיה .בעור הלומד

הישראלי ,שתי אפשרויות טובות לסיורים לימודיים באזורי בגול בין לוחות טקטוניים הן בקע ים המלח והרי
הטרודוס בקפריסין.

lI!iJ
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מערך סוסמו חדש באזור הר מורון במסגרת האמנה לאוסור מוחלט על
נוסויים גרעונוום :מתננון סקר האתר למבנה המערך
בן חור'ן,
שוורבצרג,

•• 1 ,
ש1 .

ברטל,

וילגראן,

1 '.,

.,מ 1,2

טיקוצ'יגסקי,

.,ג 1

ליאוגדר,

.,ג 3

שטיגברג,

.,ד 4

מרכז נתונים לאומי ,ישראל

.1
.2
 .3הועדה לאנרגיה אטומית ,ישראל
 .4אוניברסיטת תל-אבי ב ,ישראל

המכון לפיסיקה של כדור הארץ ,אוניברסיטת ברגן ,נורבגיה

במסגרת האמנה לאיסור מוחלט על ניסויים גרעינים מתוכנן להבנות מערר סיסמי אזורי חדש ) ( AS049באזור
הר מירון כחלק מהמערכת לניטור עולמי .נערן סקר אתר באזור הר מירון במטרה לקבוע את תאימות האתר
להקמת מערר סיסמי וכן את תצורתו של המערר העתידי .איסוף הנתונים בעור סקר האתר הובגל לשבועיים
של הבצת סיסמומטרים אבתר .מבגלה זו בתוספת למספר סיסמומטרים מובגל יצרו את הצורר לתכנון יעיל של
מדידות השדה .המטרה העיקרית בסקר האתר הינה לאפיין את הרעש הסיסמי באזור האתר הן מבחינת רמות

רעש והן מבחינת תלות מתאם הרעש בין שתי נקודות מדידה במרחק ביניהן .בכדי לעמוד במטרות הסקר
במסגרת המבגלות פותחה שיטה למציאת התצורה האופטימלית של מערכי הניסוי הזמניים הבמוססת על
מערר ההפרש'ס

) (. coarray

בבעודה זו אנו מציגים תאור של תכנון הניסוי וכן סקירה של תוצאות הסקר

והמבנה המוצע להקמת המערר.

[l~J
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הכנט

השנתי2001 ,

הקשר שבוו החזרה ספקטרלות של קרוס קרקעו פוזוקלו לדעונת קרקעות
ב-Iדור א ,1 .גולדשלאגר נ 2 .בנימיני י, 2 .אאגסי מ ,2.בלומברג
, 1המבעדה

לGIS -

ד3 .

וחישה מרחוק המחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם ,אוניברסיטת תל אביב,

 ,2התחנה לחקר הקרקע היחידה לשמור הקרקע וניקוז ,משדר החקלאות רופין

 ,3המחלקה לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה אוניברסיטת בן-גוריון

קרום פיזיקלי קרקעי הנו התארגנות מהירה )הנמשכת דקות( של חלקיקי הקרקע העליונים )מילמטר עליון( תוך

אירוע של סופת גשם ,התמיינות זו מתרחשת בטבע כתואצה מאנרגית טיפות הגשם וסידור מחושד של חלקיקי
הקרקע בשבכה העליונה ,לעיתים קרובות מאד לאחר ארועי גשם ,בצע הקרקע במבצ יבש משתנה מכהה

לבהיר ותצפיות במיקרוסקופ אלקטורני מראים על התמיינות של חלקיקים דקים בפני השטח וגסים מתחתיו,
הדינמקיה של היווצרות הקרום נחקרה רבות מהיבטים קרקעים של מיקרו ומאקרו האתרגנות החלקיקים פני
השטח ,מהיבטים של חישה מרחוק ,לקרום הנוצר חשיבות רבה בכל הקשור להחזרת האור בתחום הפסיבי
מכיווו שהחזרת האור נעשית במילימטר העליון המושפע רבות ע"י הקרום ,כתוצאה למשל ,חישת המילי מטר
המופר עשויה לא לייצג נאמנה את הקרקע אלא את ההאתרגנות המחודשת בלדב ,למיטב ידיעתנו נושא זה לא
נחקר דיו בהקשר של חישה מרחוק והשפעתו על תוצאות המיפוי הקרקעי האפשרי מלווינים איננה ידועה,
מנקודת מבט חקלאית לידיעת עוצמתו של הקרום חשיבות מרובה מכיוון שככל שהקרום יותר מפותח ,יש

ירידה חדה בחדירות הקרקע למים ועליה בו זמנית של נגר עילי וסחף ,ידיעת עוצמת הקרום מאפשרת הפעלה
של אמצעים אגרוטכניים במוע,ד הריסתו ~ל הקרום וניצול מי הגשמים העתידיים לחידור יעיל לבית השרשים

תוך הקטנת סכנת איבוד קרקע ,במחקר זה נבדקו תכונות שלוש קרקעות מייצגות מישראל לתכונות החזרת
האור שלהן לפני ואחרי סופת גשמים ידועה כפי שהופעלה במדבעה אבמצעות מדמה גשם ,מדידות דמויקות
של חידור המים ושל נגר_ הקרקע תוך ידיעת אנרגיית טיפות הגשם מחד ומדידית ספקטרה החזרת האור

בתחום הSWIR-

מאיד.ן היוו את חומר הגלם למחקר זה ,נמצאו קשרים מובהקים ביו פרמטרים ספקטרליים

ליכולת החידור של מי הגשם לתת הקרקע ,החלקיקים הדקים שהצטברו בפני השטח הורכבו ממינרלי חרסית
שלהן טביעות ספקטרליות ייחודיות שהודגשו בקרקע המקורמת ,ההחזרה באורכי גל המייצגים טביעות אבצע
אלו נמאצו כיעילים בניבוי יכולת החידור של הקרקע אשר משתנה לפי עוצמת הגשם ,תואצות המחקר הראו כי
אסור להתעלם מהיווצרות קרום פיזיקלי בקרקעות בכל הקשור לפיענוח נתוני חישה מרחוק ,בנוסף ,הראו

התוצאות כי לצרכים חקלאיים,

טכניקת מדידת החזרת האור יעילה לקביעת מבצ הקירום בשדה ומאפשרת

יעילות במערכת קבלת ההחלטות האזורי,

~
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הכנס

הש 2001 ,'m

פסי רוח על נגה; הבנת הגיאומורפולוגיה ורמזים לאקלים שנבת הבגול בנגה
בלומברג ,דו ג.

המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת בן גוריון אבר שבע ,ישראל,

תהליכים איאוליים )מנושבי-רוח( אוצרים מידע אודות האינטראקציה שבין פני השטח והאטמוספירה ,למידה
של תהליכים איאוליים על גופים פלנטריים יכול ללמדנו על התהליכים האטמוספיריים בפלנטות למרות שהם
אינם נגישים ,מחקר זה עוסק בתהליכים איאוליים על נגה,

נגה דומה גבודלה ובמרחקה מן השמש לארץ ,למרות זאת ,נגה התפתחה אחרת ,אץר התפתחה כפלנטה

שהחיים בה אפשריים ואילו נגה התפתחה לפלנטה עם אטמוספירה סמיכה מורכבת בעיקר מפחמן דו חמצני,
הלחץ האטמוספירי על נגה הוא פי  90מזה של ארץ והטמפרטורה שנדדמ על ידי הנחתות ונרה ווגה היא
 0צזליוס ,מהירות הרוח אבתרי הנחיתה היא כ 1-מ fשניה,

475

ניתוח הדמאות מכ"ם מן הלווין מג'לן שהגיע לנגה ב 1991-מראה שיש אלפי פסי רוח מסוגים שונים ,אלו נסרקו
וקוטלגו ,בנוסף אותרו שתי דשות חוליות ושני אתרים אפשריים עם ידרגכים )בגעות אווירודינמיות(,
ניתוח של הנתונים בחולוציה בגוהה מעניק עדויות לבגי התפקיד של מכתשי פגיעה ,הרי געש וטקטוניקה
בעיצוב הנוף על נגה ,תוצאות מן המשימה מלדמות על פלנטה שהייתה פעילה מבחינה וולקנית בהיסטוריה
הגיאולוגית ,עם עדויות לטקטוניקה )ללא לוחות( ,ארוזיה ופעילות רוחות ענפה,
תוצאות תוצגנה לבגי תפרושת פסי הרוח ,משמעותן מבחינה אקלימית ,ומה הן אומרות לבגי אקלים שכבת

הבגול .ערכי סף תנועה יוערכו לבגי כמה אתרים שבהן ישנה פעילות רוחות,
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הגנט השתני

2001

קווום אדומום במערנת המום הארצות -הנשל בהגדרתם והשלנתו על

המערנת התפעולות ומעמד הקהולוה המקצועות
בווו עמוס

המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל ,30

ירושלים

95501

מערכת המים הארצית ניזונה משלושה מקורות ,הכינרת ,אקוויפר ירקון-תנינים )ירת"ן( ואקוויפר החוף .מצוקת

המים הכרונית גורמת ללחץ מתמיד ומתבגר על מקורות אלה המבתטא בהפקת יתר הנעשית על חשבון אוגר
חד פעמי ודדלול חרבות המים במערכת .מבגלות הניצול של מערכות מים בכלל ואלה הדנונות בפרט ניתנות
להגדרה במושגים של כמות ואיכות .במערכות רגיונליות דדרור איכות המים אל מבער לסף שמישותם תמיד

מקדים את המבגלה הכמותית האולטימטיבית הכרוכה בייבוש או בהודרת עומדים הידראוליים אל מבער
להישג יד .מבגלת האיכות נובעת מהעובדה שהמים השפירים בכל אחת מהמערכות הנ"ל מצוייה בשיווי משקל
הידראולי דינמי עם גוף מים מלוח )בכינרת מתקיימת מבגלת איכות נוספת הנובעת מהפרת האיזון האקולוגי-
לימנולוגי במערכת( .מדיניות תפעול המבוססת על הפקת יתר מתמשכת ,מפרה את שיווי המשקל הטבעי
המונח בבסיס תכנון מערכת התפעול ומאיימת על עצם קיומה.
התנאים המיוחדים האופייניים לכל אחת מהמערכות הנ"ל מבתטאים בסיכונים ואיומים שונים במהותם.
באקוויפר החוף שיווי המשקל מתקיים בין שני גופים בעל ,עומד משלהם ,גוף מים שפירים בעל עומד הנקבע

'''ע המילוי החוזר ומי ים בעלי עומד עצמי קבוע ובלתי ניתן לשינוי .בירת"ן ובכינרת הגופים המלוחים נגזרים
מאגני מים מלוחים שהתקיימו בבער ואשר מימיהם חדרו אל תת הקקרע .בכינרת דמובר בימת הליסן בעוד

שבירת"ן מדובר בים הניאוגני על תהפוכותיו הגיאוכימיות .גופי המים המלוחים הללו מנותקים ממקורם ,חסרי
עומד עצמי ונמצאים בתהליך שטיפה במחזור המים המטאוריים העכשווי .בעוד שבאקוויפר החוף הסיכון
מבתטא בצמצום זוחל של נפח המים השפירים בעקבות חדירת הפן הביני,

בירת"ן הסיכון כרוך בתהליכים

מהירים העשויים להביא לקריסה נרחבת של מערכת ההפקה .המקורות הדנונים מאוימים בנוסף גם
בהתדדררות הדרגתית באיכות המים כתוצאה מזיהום ומיחזור אנטרפוגני.

בכל שלושת המערכות הנדונות הגדרת קוים אדומים הנובעת לכאורה מהבנת מבגלות המערכת ,אמורה
לקבוע את הסף התחתון של משרעת התפעול .כעודבה ,הגדרת קווים אלה משתנה עם הזמן ,לעיתים לפני
חצייתם ולרוב לאחר מעשה ובעיקר מדובר במתן סטטוס רשמי לאילוץ ,מבלי שהדבר מגובה בשיקול ומבחן
מקצועי חד משמעי .מבער לסיכון מקורות המים יש בתהליך זה שבירת אמינות של הגורמים המקצועיים
במערכת ופיחות מעמדם והשפעתם אל מול מקבל ,ההחלטות הכורעים תחת נטל הצריכה .התווית הקווים

האדומים אמורה לייצג את מיצוי הידע המקצועי ובה מתמקדת האמירה כי אי קיומם יביא לקריסת המערכות.
כעודבה ,הקווים האדומים המקוריים נחצים חדשות לבקרים והקריסה איננה מתרחשת ומכאן נפגעת האמינות
המקצועית ומשקלה יודר.

הבעיה כאן משלבת קושי מקצועי אובייקטיבי ,רפיון מקצועי וליקוי מערכתי וארגוני .הקושי המקצועי ברור לכל
הקרוב לנושא; באקוויפר החוף כימות יחסי שיווי המשקל והגדרת הסיכונים פשוטים יחסית .יחסי פן ביני
באקוויפר חולי נקבעים לפי חוקים ברורים וגם האינפורמציה התת קרקעית רבה יחסית .בירת"ן ובכינרת
הבעיה מורבכת פי כמה ונובעת מקיומן של מערכות זרימה הטרוגניות ,בחלקן בעלות מוליכות הידראולית
בגוהה ביתר ,המחולקות ליחידות משנה שאינן מוגדרות כהלכה .בתהליך שטיפת המלחים משולבת תנועת
בוכנה וערבוב הקשה לכימות כאשר מערכת הזרימה איננה מוגדרת כהלכה .במבצ הדברים הנוכחי הגדרת
הקווים האדומים הן במערכת הכינרת והן בירת"ן ניתנת במושגים של ערכי סף ספודריים החסרה מימד מרחבי

)כיוון וגדריינט זרימה( ואין בה התייחסות למידמ הזמן )משך הזמן בו ניתן לקיים ערך סף נתון( .בחינת
השיקולים ומהותם מראה כי הגדרות הקווים האדומים הן בחזקת הערכה מלומדת ותו לא.
תפעול המערכות ובעיקר זו של הירת"ן נעשית ללא מערכת ניטור ממשית בצמתים קריטיים ולמעשה אין מערך
התראה פיסי או חישובי בפני התקדמות חזית המלחה אל שדות ההפקה העיקריים .בנוסף חסרים כלים
נאותים לכימות המערכות ולהגדרת מבגלותי הן ,חסרון העשוי להביא לקריסת מערכות פתאומית ונרחבת.
בבסיסו של כשל זה מצוי ליקוי ארגוני וניהולי ,חוסר מנהיגות ורפיון מקצועי ,והבתטלות הדרג המקצועי אל מול
מקבלי ההחלטות .אלה מונעים התארגנות ממוקדת לטיפול בנושאים המרמיים ,גורמים לחסרונם של עשרות
קידוחי מחקר ותצפית ולמעשה מציבים אותנו בנקודת ההתחלה דווקא ברגעים הקריטיים ביותר .הכספים

המוזרמים למערכת בימים אלה המלווים בניצני התעשתות אירגונית ומקצועית ,יניבו פירות במהלך שלוש עד
חמש שנים.
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חשיפה מהעומק ומתיחה של האורוגן המזרח אפרוקאי נצפון מזרח אתוופיה
ומזרח אריטראה,

בייט ,מ , iאביג,ד ד ,וטצל,

א3

ומטיוס,

א2

, 1המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל  ,30ירושלים

,2
,3

המכון למדעי כדה"א ,האוניברסיטה הבערית ,ירושלים
המרכז למדעי כדה"א ,פוטסדם ,גרמניה,

הרמה של צפון מזרח אתיופ'ה מורבכת מסלעים מטמורפיים דברגות נמוכות ה

Tsaliet Metavolcanics -

ומעל'הם סלעים מטהסדימנטריים של ה  ,Tambien Group -הכולל'ם גם גיר סטרומטוליטי ודולומיט למינרי,
הסלעים המטהסדימנטריים נחשפים במערכות קמטים רחבים אשר ציריהם בכוון צפון m -רח ,ב  mרח
אריטראה ,בשולי הבקע של הים האדום ,נחשפים פרהשיסטים ואורתוגנייסים דמרגות מטמורפיות בגוהות,
היחסים בין שתי היחידות המטמורפ'ות נלמדו במזרח אריטראה היכן שה

Bizen Metavolcanics -

מונח מעל

 Gedemכשהמגע ביניהם הינו אזור מבער ,מילוניטי ,הנטוי קלות
גיל המטהווקלנים  850 Maוגיל האורתוגנייס ,1997) 800 Ma

לפרהש'סט ולאורטוגנייס של ה Group -
מערבה ) (,Ghebreab and Talbot ,2000
 ,(Teklayבשיא המטמורפיזם של הפרהשיסט התנאים הגיעו ל  7000 C -ו  - 40 krn) 12kbar -עומק( בערר
ב  ,650 Ma -מכאן עובי קרום של כ  70 -ק"מ אפיין את האורוגן המזרח אפריקאי אבזור זה ,היפו  mת
הבעודה המוצעת כאן מניחה כי חשיפה מהעומק אירעה בין  650 Maל  600 Ma -בפזת המתיחה האחרונה
להתפתחות האורוגן עת ,תנועה לאורן שבר נורמלי בעל נטיה מתונה ,וארוזיה מהירה בתקופות של הפשרות
הקרחונים,

~

~
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המבער מאקוויפר כלוא לפריאטי כגורם להופעת תנאים מחזרים באקוויפר

חבורת יהודה )קנומן עליון ,אזור כפר אוריה(
בורג., ,א 1בגריאלי., ,א 1גוטמו,

י2 .

 . 1המכוו הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל ,30
 .2מקורות ,רח' לינקולו  ,9ת"א .61201

ירושלים

.95501

אקוויפר חבורת יהודה בשוליים המערביים של הרי יהודה ניזון ממילוי חוזר במחשופי החבורה שממזרח .לפני
תחילת השאיבות ,הזרימות אבקוויפר היו לכיוון צפון מערב אל בער המוצא במעיינות הירקון .האקוויפר מחולק
לשני תתי אקוויפרים :הקנומן התחתון הכולל את תצורות כפירה ,בגעת יערים ,שורק ,כסלון ובית מאיר,
והקנומן העליו( הכולל את תצורות עמידנב ,כפר שאול ,ודרים ובענה .ביניהם חוץצ האקוויטדר של תצורת מוצא
החווארית .בהשוואה לתת-האקוויפר העליון ,תת-האקוויפר התחתון מאופיין בתולכות ובמיפלסים בגוהים יותר
ודברך כלל באיכות מים טובה יותר .תת האקוויפר התחתון כלוא ברוב שטחו פרט לאזור המילוי החוזר; העליון

פריאטי באזור מחשופיו ואילו ממערב לנחיתת הרי יהודה ,באזור בו מצויים סלעי הקירטון והחוואר של חבורת
הר הצופים ,הוא כלוא או פריאטיןמקורה.
בעודת המחקר הנוכחית התמקדה בשדות קידוחי אשתאול וכפר אוריה ,הממוקמים מצפון ומצפון מערב לבית

המחקר -

שמש ,בהתאמה .הקידוחים המזרחיים ביותר באזור

קידוחי אשתאול ,מפיקים משני תתי האקוויפרים

ואילו קידוחי כפר אוריה שממערב להם מפיקים מתת האקוויפר העליון בלדב .בכל קידוחי אשאתול ובקידוחי

במערביים

כפר אוריה המזרחיים ) 9א' ו  (3המליחות נמוכה )עד כ  180מג"ל( והמים נטולי .H2S
המליחות היתה מלכתחילה בגוהה יותר והמים הכילו  .H2Sבקידוח כפר אוריה 6

)  4ו (8

שבמרכז שדה ההפקה ,ריכוז

הH2S -

בתחילת ההפקה היה נמוך )כ

ובריכוז

ה.H2S -

0.5

מג"ל( ,אולם החל משנות ה
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חלה עלייה עקבית במליחות המים

מניתוח חתכי הקידוחים ומפלסי המים ,הן הסטטיים והן הדינמיים ,עולה כי קידוחי אשתאול והקידוחים
המזרחיים דשבה ההפקה של כפר אוריה נמאצים במבצ כליאה; הקידוחים המערביים

-

מקורים )שרטוט

(. 1

באזור הכלוא אין חלחול של מים מלוחים מכילי חומר אורגני משבכות הקירטון הסנוניות שמעל ,בעוד שבאזור
המקורה חלחול זה אפשרי .המבער ממבצ כליאה למבצ פריאטיןמקורה )"נקודת הציר"( היה בבער באזור כפר
אוריה

.6

כיום ,עם ירידת המפלסים בעקבות השאיבות המובגרות ,דדנה "נקודת הציר" המפרידה בין האזור

הכלוא והמקורה ,מזרחה .כתוצאה מכ,ן תת-האקוויפר בקידוח כפר אוריה

6

בער ממבצ כלוא למבצ מקורה

והחל לקלוט מים שמקורם בשבכות הסנון .התפתחות התנאים המחזרים הינה תוצאה של אספקת החומר
האורגני מלמעלה ,ולכן היא חופפת לעליה בריכוז המלחים.
היחסים הברורים בי( מבצ הכליאה לבין ערכי המליחות ונוכחות או העדר

H2S

במים מוכיחים כי ההמלחה

ויצירת התנאים המחזרים קשורים לתרומת מים וחומר אורגני מסלעי חבורת הר הצופים המונחים מעל .על פי

מודל זה ניתן להבין מדוע המים בקידוחי גע'ור ,הממוקמים מדרום לבית שמש ,והמצויים במיקום גיאולוגי דומה
זלה של קידוחי כפר אוריה ,הם בעלי מליחות נמוכה ואין בהם  .H2Sהמפלסים )הן הסטטיים והן הדינמיים(
בתת-האקוויפר העליון בשדה זה כלואים!
לאור

המודל

התפעולית

המוצג

היא

לעיל,

להקפיד

המלצתנו

על

שמירת

מפלסים סטטיים ודינמיים כלואים בתת

האקוויפר העליון .כמו כן מומלץ לבחון
אפשרות של קדיחת קידוחים נוספים
לתת-האקוויפר

העליון אבזור בו

הוא

כלוא וכן לפתח שאיבה מתת האקוויפר
התחתון באזור כפר אוריה שאין בו

.H2S

-

כפר

קידוח ראשון לתת אקוויפר זה

אוריה

, 11

נקדח בימים

לק'דוח כפר אוריה

5

הנטוש.

אלה

סמוך
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התפתחות מערנת הקרבונט בתנאי מדבר קיצוניים )הערבה המרנזית(
והשלנתה על תיארוך מי תהום באקוויפרים רדודים
אנקר ,1,2•• ,ביין ,ע ,1 .שש ,א ,2 .יחיאלי,

•• 1

 1המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  30ירושלים 95501
 2המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית ,בגעת רם ,ירושלים
תיארור מי תהום בעזרת

14C

מחייב הבנה של מערכת הקרבונט וזיהוי המקורות והתהליכ'ם הקיבעים את

הריכוז וההרבכ האיזוטופי של מדגם המים הדבנק .ההנחות המקובלות בישום השיטה קובעות כי עיקר
הביקרבונט במי תהום והרבכו האיזוטופי נגזר מתהליכים המתרחשים בשכבת הקרקע העליונה ,באינטראקציה
של מי הגשם החודרים עם

הCO2 -

בקרקע והמסלע הקרבונטי.

במחקרים העוסקים בכימות מקורות המים בערבה נעשו במהלר השנים נסיונות רבים לאתרר את גיל המים

באקוויפרים הדרודים )אקוויפר החבצה והקיורטר( .האקטיביות המדודה של ה-

14C

והגילים המחושבים נעים

בתחום רחב ,לעיתים בלתי צפוי משיקולים הידרוגיאולוגיים .בחינת המערכת מראה כי תכולת הביקרבונט במי

התהום הנדונים בגוהה יחסית -כ)

(3-3.5 meqlL

ואיננה מתיישבת לכאורה עם הקרקעות הדלות בחומר אורגני

)ולכן גם בריכוז  CO2בקרקע( ,ולכן מתעורר ספק ביחס לישימות ההנחות המקובלות בתיארור המים בתנאי
אקלים מדברי קיצוני .המחקר הנוכחי בא לנסות ולאפיין את מערכת הקרבונט בתנאים מדבריים ,ולעמוד על
מרכיבי המערכת לאורר מסלול התפתחותה .במסגרת זו דבנקו מי גשם ,אבק ,מי שטפונות ,מי מאגרים עיליים
ומי תהום דרודים .בנוסף ,דבנקו קרומי קרקע עליונים וכן חתכי קרקע לעומק של עד כ 1.5 -מ .הממצאים
ה מתיחסים ל מערכת הפחמן מוצגים בטב ל ה הבאה:

)HC03 (meq/L
0.5-0.2

)(3-1 mainly

7.0-0.5

)(%0 PDB

נ~l c

)I·C (PMC

Source

-12.0 , -16.0 , -19.0
-7.1 - -13.6

40,72,82
93 - 95

rain

-11.0 - -11.2
-3.0 - -3.5
-5.0 - -6.0
-7.3--12.2
-9.0- -12.0

92 - 94
56 - 93
31 - 33
29 - 67
39 - 70

Surface reservoir
Soil crust
Soil sections
Hazeva aquifer
Quatemary aquifer

-7.7 - -19.4

89 - 110

CO2 in soil atmosphere

2.2-2.0

3.5-3.0
3.5-3.0

flood

אנליזות מים מראות כי כצפוי בתנאי המדבר ,אופיו הגיאוכימי של הנגר השטפוני משתנה לעומת זה של הגשם
במהירות ובמהלר זרימה קצר ,וזאת בגין הזמינות הבגוהה של מלחים על פני הקרקע .המיוחד בממצאי

הבעודה הנוכחית היא ההתעשרות הניכרת בביקרבונט המגיעה לעיתים לערכים בגוהים ביותר .ביקרבונט זה

איננו יכול להיגזר מהמסת קלציט וזאת בגין מסיסותו הנמוכה )  0.5 meqlLלכל היותר בשיווי משקל עם CO2
אט מוספרי( ,ולכן מקורו חייב להיות במינרל קרבונטי בעל מסיסות בגוהה .משיקולים גיאוכימיים נראה שמדובר
בנהקוליט

)(NaHC03

המצטבר ביחד עם מלחים אחרים בקרומי הקרקע העליונים והמומס על ידי מי השיטפון.

הנתונים מראים כי תכולת הביקרבונט במי נגר אלה מגיעה לערר מייצג )כנמדד במאגרים העיליים( המהווה כ-

60%

מהביקרבונט במי האקוויפר .כלומר ,בשונה מהמקובל באזורים גשומים יותר ,מי המילוי החוזר בתנאי

הדמבר מתעשרים בביקרבונט בצורה חריגה בתהליר של פני שטח שאיננו נשלט ישירות על ידי אינטראקציה
עם חומר אורגני .תוספת הביקרבונט למי התהום מתרחשת ככל הנראה על ידי המסת אותו מינרל קרבונטי

הבצור גם בשבכות העמוקות יותר של האזור הבלתי רווי ,בעת חלחול מי הנגר אל גוף מי התהום.
המודל הנוכחי עומד בהאתמה עם הערכים האיזוטופיים הדמודים במרכיבי המערכת .הקרבונט המסיס בקרומי

הקרקע העליונים ביותר נמצא בקירוב בשיווי משקל עם מאגר ה-

14C

האטמוספרי ובעקבותי ו ,הנגר השטפוני

כולו מועשר בביקרבונט בעל ערכי  14Cהקרובים לערר האטמוספרי .ירידה בערכי ה l) 13C -של מי הנגר לעומת
הקרומים מבציעה על תוספת של ביקרבונט בעל ערר איזוטופי נמור במהלר השיטפון )אולי ה CO2 -שבחללי
הקרקע הדנחק החוצה בעת הרווית השדה( .דברכם אל מי התהום מתעשרים המים בקרבונט שנותק במהלר

השנים מן האטמוספירה ודודלל ב-

14C

בגין דעיכתו הדריואקטיבית .שילוב היחס הכמותי והאיזוטופי של

הקרבונט במי הנגר ובשבכת הקרקע העליונה יאפשר לאמוד את הערר ההתחלתי של ה 14C -במי המילוי
החוזר בעת כניסתם אל מי התהום ,ערר הדנרש להבצה במשוואת התיארור.

[Iill
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התפלגות הגשם המדוד בזמן ורודות ועלוות מפלס ום

המלח -

2001

אנלוג לאקלום

הולוקנו ומשמעווות לבצורות ארונות טווח במזרח התונון
אגזל יהודה  ,1,2גבירצמן חיים  ,1שטיין מרדבי  ,1שרון

דוד1

, 1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה הבערית בירושלים

.2

המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה הבערית בירושלים

האתגר העומד בפני מחקר פליאואקלימי המבוסס על מידע מאגמים מורכב מכמה רדבים .המבער מניתוח
ג'אולוגי-לימנולוגי לשינויים הידרולוגיים )מפלס ,שטח אגן( ועוד יותר מכר המבער מהשינויים ההידרולוגיים

לש'נויי האקלים במונחים של פרמטרים אקל'מיים מכומת'ם )גשם ,טמפ ,.ועוד( הנם בעייתים במ'וח.ד
הבעיית'ות נובעת מא'כות התיארור של שינויי המפלס ,מהכיסוי העתי והמרחב' של הנתונים האקל'מיים,

שאינם בהכרח חופפים ואינם בחולוציה של ש'נויי המפלס ואולי יותר מכל הבעתיות נובעת ממורבכות
המערכת הה'דרולוג'ת .בניית אנלוגים )אנלוג= חישוב אמפירי או מודל ה'דרולוגי סטוכסטי או דטרמ'ניסט'
המבתסס'ם על נתונים קיימים( מודרניים על מנת לאפיין את התנאים לעליה או ירידה במפלס הנו ג'שה נפוצה
במבער מפלס אגם-פליאואקלים .הקשר בין גשמי הגליל ,החשוב למשאבי המים בארץ ,לבין שינויי מפלס ים

המלח לא ניתן זליהוי בנקל מפני שרוב המד'דות האקל'מיות והה'דרולוג'ות הרצ'פות ,במזרח הת'כון ובכלל זה
בישראל ,נעשו בעיקר בתקופה של ירידת מפלס ים המלח שנגרמה כתוצאה משימוש מובגר במ'ם באגן הניקוז

שלו וא'נה אקלימ'ת,
בבעודה זו אנו משתמשים בנתוני הגשם של 'רושל'ם כמ'צגים את אגן הניקוז של 'ם המלח )ראה להלן( .אנו
של המאה העשרים כד' לאמוד את ממוצע ושובות הגשם

משתמשים בנתובי  1880ועד ל שנות ה 60-
האופייניים לתקופות על'ה )  648מ"מ בשנה 122 =0' ,מ'ימ( ,יר'דה )  445מ"מ בשנה117 = 0' ,
 553מ"מ בשנה 120 = 0' ,מ"מ( טבעיים במפלס 'ם המלח ,להערכתנו ,אנלוג זה עשוי לאפיין שינויי מפלס
מ"מ(

ו'צ'בות )

הולוקניים ב'ם המלח בעזרת פרמטר'ם אקלימיים מדודים,
לצורר הבנת הבצורות ההולוקנ'ות ומשמעותם של ירידות טבעיות במפלס 'ם המלח ,במונח'ם של משאב' מ'ם
באגן הכ'נרת ,אנו משתמשים בתוצאות ניתוח רב-משתנ' של גשמי 'שראל ,בניתוח זה נמצא שכ

70%

מהשונות בסדרות הגשם השנתי בישראל ,צפונה לבאר שבע מוסברת על ידי הרכ'ב הראש' הראשון .מכאן
שקיימת קורלאציה בגוהה 'חסית בין גשמי כל התחנות בארץ כולל כמובן 'רושלים ואגן הכינרת .כלומר שנה או

תקופה גשומה'/בשה ב'רושל'ם ה'א גם גשומה'/בשה בשאר חלק' הארץ ,דבגם תנודות הגשם נמצא שאפ'לו
תחנת ב'רות דומה ל'רושל'ם .בנוסף ,אנו קושרים בין תחנות גשם בצפון הארץ לכמות מ'ם זמינים לשא'בה
בכינרת .הקשר בין הגשם העונת' ב'רושלים לבין תנודות 'ם המלח מח,ד ולבין גשמ' אגן הכינרת וזמ'נות המ'ם
אבגם זה מאיד,ן מב'א אותנו למסקנה שהמבצ הטבעי באגו הכינרת בהולוקן כולל גם בצורות בטווח של שנ'ם
עד עשרות שנים בהן כמות המ'ם הזמינ'ם לש'מוש נמוכה ביותר ,אם בכלל' ,תר על כן יתכן שבזמן בצורות אלו
מפלס הכ'נרת כמעט ולא השתנה -הזרימה דרומה הופסקה בדומה למבצ המלאכותי הנוכחי.

האנלוג הפשוט ביותר בים המלח הוא יר'דת מפלסו בכ 20 -מטרים במחצית השנ'ה של המאה ה20 -

כתוצאה

מש'מוש א'נטנסיב' במים באגן הנ'קוז שלו' ,ר'דות מפלס מתובות 'ותר אבל בקבצ זהה בהולוקן 'כולות להעיד
שכמות המ'ם המנוצלים במעלה ים המלח )כ'נרת' ,רמו,ן ועוד( כיום ,לא ה'ו זמינות בבער והתנאים בצפון

'שראל ה'ו של בצורת קיצונית ,כלומר

8

 8-10 X10מ  3לא סופקו למאזן ים המלח בממוצע לשנה על 'די האגן

הע'ל' שלו במבצ טבעי! חשוב לציין שאבלוג זה הבו בעיית' .בגלל חולוצ'ות התיארור אין ב'כולתנו לקבוע את
~ יר'דות המפלס ההולוקביות הטבע'ות אלא את האמפליטודה שלהן בלדב.
אנלוג פשוט נוסף הנו עליית ים המלח בסוף המאה ה  19-לבגה 'הידוע' של '. -392מ לבגי תקופה זו 'ש ב'דינו
מד'דות גשם בירושלים וכן מעט מדידות בנצרת וטבר'ה .ממספר בעודות בשנ'ם האחרונות הוברר לנו שעלייה
זו הנה אנומל'ה חיובית במפלס האגם ב  2000-1000השבים האחרונות ,ברב זמנו בהולוקן המאוחר גבה
מפלס 'ם המלח משתנה בטווח שבין

-398

ו

-407

מטר'ם ומעיד שתנודות חדות במאזן המים באגן הנן

המאפיינות .אם מקבלים את האנלוג שהצגנו ,העלייה הנ"ל מעידה על אנומליה חיוב'ת מתא'מה בגשמי
המזרח התיכון ב'חס לכל ההולוקן המאוחר.
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 Oפרופלים באגן המזרחי של הים התיכון :שחזור פאליאוOביבתי עפ"י עדויות
פאוני Oטיות וגיאוכימיות

אלמוגי-לבין,

.,א 1

חרות,

.,ב 2

בגריאלי., ,א  1סימן-סוב,

 1המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל ,30

2

ירושליס,

.,ר 1

שילמן,

.,ב 1

95501

חקר ימיס ואגמיס לישראל ,המכון הלאומי לאוקיינוגרפיה ,חיפה,

31080

שכבות עשירות בחומר אורגני )ספרופל( הצטברו לסיריגין בקרקעית העמיקה

<) 700

מ( של היס התיכין

המזרחי במשך כל הקוורטר העליון .ההצטברות התקופתית של משקעים אלו קשורה למחזוריות האסטרונומית
והיא חלה בו-זמנית עם תקופות של קרינה מירבית בקיץ בקווי הרוחב הגבוהים של חצ' כדור הארץ הצפוני.

הסיבות ליצירה וההצטברות התקופת'ת של הספרופלים עדייו שנויים במחלוקת .אין עדיין הסכמה לגורמים
האחראים לתנאים המחזרים בקרקעית הים ולמקור המים המתוקים במערכת בתקופה זו .דכי לבחון שוב את
התנאים הסביבתיים שבהם שקעו הספרופלים דנגם גלעין במזרח הים התיכון
בעומק מים של

1448

הפלנקטוניים ובהרכבם

) N 132°40.06 E')48.98°32

מ .כדי לשחזר את השינויים בעמודת המים השתמשנו במאספי

האיזוטופ'.

הפורמיניפרים

תנודות מאסף הפורמניפרים הבנתוניים שמשו להערכת השינויים בשטפי

מזון ובריכוזי החמצן בקרקעית הים .שינויים במקורות הסדימנט הדטריט' נקבעו עפ"י התנודות ביחסי יסודות
עיקריים בהבתסס על העודבה שלכל אחד משני מקורות האספקה העיקריים של המרכיב הדטריטי ,קרי הנילוס
או מקור איאולי ,יש חותמת כימית שונה.
שנים לפני זמננו .ארבעה

הסדימנטים בגלעין ,שאורכו  2.62מ ,הצטברו ברציפות ב'ן  -10,000ל-110,000 -
אופקיס של סדימנט כהה זוהו כאירועי ספרופל ) SIבסיס( S4 ,S3 ,וS5 -
הסטרטיגרפיה האיזוטופית וריכוזים גבוהים יחסית של חומר אורגני ו .Ba -מאסף הפורמיניפרים בספרופלים
 S3ו S4 -מורכבים מנפיצות בגוהה של מינים אפיפלגיים ומינים מאיזור התרמוקלינה וההעדר מוחלט של מינים
של מים עמוקים .מגוון מיני הפורמיניפרים הבנתוניים נמוך והמין השליט הוא  .Hyalinea balthicaיחסי
 MglAl, KlA1, TilAlו  SilA1-הם נמוכים בתקופות של הצטברות הספרופלים.

)גג הספרופל( וזאת על סמך

עפ"י הרכב מאסף הפורמ'ניפרים ניתן לקבוע כי עמודת המים בתקופת הצטברות הספרופל לא היתה משוכבת
היטב כפי שסברו עד כה .הנפיצות הבגוהה של הפורמיניפרים הפלנקטוניים בתקופה זו מעידה על עלית מה
בפוריות עמודת המים לערכי פוריות שהיו בגוהים רק במידת מה מהפוריות הנוכחית .עלית מה בפוריות
עמודת המים נתמכת גם ע"י הרכב מאסף הפורמיניפרים הבנתוניים .המין

Hyalinea balthica

שחי כיום

במערב הים התיכון בעומקי מים דרודים יחסית ,משגשג בתקופות של הצטברות הספרופלים ומציין תגובה
אופרטוניסטית לגידול בשטף המזון .העליה בריכוז ה-

Ba

והצטברות החומר האורגני תומכים בצורה בלתי

תלויה בעליה מה בפוריות הראשונית של עמודת המים .בהסתמך על הסמנים הפאוניסטים והגיאוכימים ניתן
לציין כי בתקופות של הצטברות ספרופלים במזרח הים הת  Iכון הפוריות הראשונית של עמודת המים גדלה בו
זמנית לגידול ניכר בתרומת המרכיב הנילוטי.

ר)~ i

1.

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנט השנת',

2001

מצוק השרון :תהלוכום טבעוום ושנווום מעשה-אדם
אלמגור .,ג ,פרת ,א.
המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי

ישראל ,30

ירושלים

95501

מצוק השרון הוא מתלול גידוד בעורף החוף בין בגעת אולגה לתל אביב ,היושב על הקו המפריד בין חלקו
המערבי הטבוע של מישור החוף ההולוקני לבין חלקו המזרחי שעל היבשת,

הן האזור הטבוע והן האזור

היבשתי נושאים אלומה של רכסי כורכר )האתבנות של חול מנושב( וביניהם מחבות רחבות ,המצוק ,שאורכו כ

45

ק"מ ,גודע את הרכס הקרוב לחוף

חותכים שכבות כורכר בעלות רבוד

במקביל לצירו ,בגהו עד

צולב ,

40

מ' ושפועו

75-90

מעלות ,פני המצוק

משוכב;:ו.ות עם מספר אופקי פליאוסול,

באקלים הגלים של ימינו כל המצוק נע לכוון היבשת כתוצאה מגלישות חוזרות ונשנות ,ופנוין ,בקבצ רבשנתי

אחיד של 15-25

ס"מ לשנה ,עוב"ם של פלחי הסלע הגולשים מגיע

עד 1

מ' ורוחבם לכמה '.מ דבירים המקרים

של גלישת פני המצוק לכל בגהו ,הסבתרות גלישה ק"מת רק לאורר אותם  33%מאורר המצוק שלמרגלותיו
אין דדררת ,והסלע בבסיסו חתור על ידי צניר גלים ,לא נצפתה גלישה חוזרת באותה נקודה בפחות מ  5שנים,

כיון שמצוק השרון הופר יותר ויותר להיות חלק מן הסביבה הישובית ,יש לקחתו בחשבון במסגרת יעוד ונצול
שטחים ,ניתן לעצור ,ובמקומות מסוימים אכן עוצרים ,את נסיגת המצוק ,וזאת על ידי בנית קירות חוגרים
חסיני-גלים בתחתית המצוק )חוסמי גלים למיניהם המובצים בקדמת המצוק הם נטולי השפעה( ,או לחלופין על
ידי מדרוג או מיתון המצוק ,אמצעי אחרון זה מגדיל את מקי הסחיפה ,כתוצאה מהגדלת שטח האיסוף,
למרות מראית העין ,סחיפת פני המצוק

היא גורם הרסני קטן בהשואה לגלישות סלע מחזית המצוק ,אולם

השפעת הסחיפה עלולה לגדול באורח דרמטי והרסני כתוצאה מהגדלת הנגר העלי ,אשר נגרם על ידי שוד
החולות שבעורף המצוק ועל ידי בעודות עפר ופריצת דרכים המנבתים נקוז לבער המצוק,

עכוב או חסימה של אספקת החול האורר-חופית גורמים להצרה זמנית של רצועת הלחור ומגדילות את שעור
ההחשיפה וההרס של בסיס המצוק ,והדבר מאיץ לתקופה קצרה את נסיגת המצוק ,הדרר היעילה ביותר
לשימור סגולותיו של המצוק ,אף כי על חשבון יוזמות פיתוח ,היא להניח לו לסגת על פי קבצו הטבעי,

][I

הרבחה הגיIאולג  Iת הישראילת

הכנט הש'JU

2001

הרנב אוזוטופו של פחמן וחמצן בחומר אורגנו ובקרבונט פדוגנו בקרקעות

-

חולוות נמאפיין שונויי אקלום בהולוקן המאוחר

דרום אזור האגמום

הגדולום בקדנה
אילוו., ,א  1לונגםטף,

פ.ג2 .

 . 1המכוו הגיאולוגי ,מלכי ישראל ,30

ירושליס

95501

 .2האוניברםיטה של מערב אונטריו ,לודנוו ,אונטריו,

קדנה N6A 5B7

שיטיי אקלים בהולוקן המאוחר נחקח בסדחת דיוטת חול ב Pinery Park -
של אגם הוחן .כותצאה מנסיגת הקרחונים נסוג האגם במשך 5,000

המצוי לאורך החוף הדחם m -רחי

השנה האחחטת ובמקיבל התפתחו

לאורך חופי האגם סדחת של ידוטת חוליות .אנחנו דגמט חומר אורגני וקרםנט חפגינ מקרקועת אשר טצח

בשליב התפתחות שונים של נסיגת הקרחוינם .חגמאות חול נלקחו מםחת אשר נחפח אבתירם בני

3000

ו

1000 -

,5000

שנה .בכל חגמה נחדמ תכולת הפחמן האורגני והרםכ האיזוטופי.

שכבת הקרקע העליונה מאופיינת בכל הבוחת שנחפח בתכולה םגהה יחסית של פחמן אורגני )  0.2%עד
 (.2.0%ירכוז הפחמן יודר באופן תלול עם הועמק עד לירכוזים הנמוכים מ  .0.05% -בטסף הובחם לאורך

טווח הזמן שנחקר שינויים משמעותיים בהרכב האיזוטופי של הפחמן )  -27 (013C VPDBעד  -18פרמיל.
בועמק הגדול מ  30 -ס"מ מתקבלים ערכי  013Cנמוכים המשקפים את תחמת החומר האורגני המודרני
)האתירם בני

לשכבת הקרקע העילונה -26.5 ,פרמיל באזוירם בהם שולטת צמחיה מטיפוס C3
 3000שנה( ,ו  -21.5 -פרמיל אבתר ם שולטת צמחיה מוערבת של ) C3-C4האתר 1000 P
דוגמאות הקרקע המועשחת ביותר ב  13C -נמצאו בועמק  90-30ס"מ .בועמקים אלה ההשפעה על תכולת
5000

ו

-

שנה( .בכל אתר,

החומר האורגני שבקרקע של הפחמן המודרינ מחד וזו של שורשים מאידך הינה מינימלית .בכל אחד מהםחת

שנחפח מתקבילם דב"כ ערכי  013Cמקסימליים בועמק  70-60ס"מ ,והם ועילם מ  -23.5 -אבתר שגיול 5000
שנה ,ל  -22.5 -אבתר שגילו  3000שנה ול  -19.5 -פרמיל באתר שגיול כ  1000 -שנה .ההסבר המוצע הוא
שמגמת השיטי בהרכב האיזוטופי של הפחמן משקפת עילה בתפוצת הצמחיה מטיפוס  C4בטווח הזמן שנחקר
 5000עד  1000שנה לפני זמננו .מגמה זו משקפת דלעתט שיטיי אקלים מתאנים לחים )וכנארה גם קירירם
יותר( לתאנים יבשים )וכנראה גם חמים יחסית( בתקופת זמן זו.
טבעם גס-הגרגר של הקרקועת החוליות מאפשר חלחול מהיר של מים ,ובחלקים העליונים של פחפיל הקרקע

הקרבונט הומס כמעט לחלוטין ,כאשר ועמק ההמסה גלד עם התקדמות גיל הקרקע .למחת זאת ,חלה
בקרקועת החוליות השקעה של קלציט כותצאה מתהליכי ביו-מינרליזיצה ,בעיקר בועמק קקרע הגחל מ
ס"מ .השקעת הקליצט האתפשרה כותצאה מפעילות בקטירות ) (soi1 fungiאשר יצח תאני מיקח(}-יבבה

80 -

המאפשירם השקעת קרבונס .ערכי  013Cשנחדמ לקרםנט ) -6עד  0פרמי(ל מראים שמקור הפחןמ בקליצט
גנזר מהחומר האורגני אשר בקקרע ומקרםנס דטירטי ,כאשר התחמה של המרכיב הדטירטי הולכת ויודרת

עם גיל הקקרע .ערכי  0130של הקליצט החפגני ועלים בעקביות עם גיל הקרקע ,מ -9 -פרמיל אבתר שגילו
 5000שנה ל  -6 -פרימל אבתר שגיול 1000

שנה .מגמת שיטי זה ותאמת את המגמה הצפו'ה בהרבכ

האיזוטופי של החמצן במי הגשם אבזור )ובהתאם בהרכב החמןצ במי-הקרקע( כאשר האקלים באזור השתנה
מלח ליבש יחסית.

הFii

~

הכנס השתנ'.

החברה הגיאולוגית ה'שארלות

אספקת חול ממושור רותם -
אידלמן ,עמיר ,1מינסטר,

2001

חלופה מועדפת למושור החוף

~י 2

 . 1רח' שמעון  ,5ירושלים * 93629
 . 2המכון הגיאולוגי ,רח' מלכי ישראל ,30

ירושלים

95501

תצרוכת החול בענף הבניה בישראל החזויה עד שנת 2020
מצריכה שנתית של  10מיליוני טוו בשנת  2000לכ20 -

נאמדת בכ-

מיליוני טוו בשנת

290

מיליוני טוו והיא צפויה לעלות

.2020

דיונות החול הפלייסטוקניות

במישור החוף היו עד לאחרונה מקור כמעט בלעדי לענף .זהו חול מטיב מעולה ,אשר היה מצוי ,כמעט ללא

הבגלה ,בלב אזורי הצריכה במרמ האץר .מרחקי ההובלה הקצרים למוקדי הצריכה הותירו את המוצר החיוני
למשק הבניה ברמת מחירים נמוכה יחסית.
רוב שטחי החולות אשר נותרו כיום במישור החוף נמצאים בתחומי שמורות טבע ובשטחים פתוחים ובהם כ-

 200מיליוני טונות של חול .עדייו נותרו מספר מצומצם של שטחים במישור החוף המיועדים לספק חול לטווח
המיידי ואלה הם:

.1

אתרים מדרום לאשקלון ,בסמור לאזור התעשייה ,עם עתודות של

10-15

קיבלו אישורים סטטוטוריים כדנרש והם המקור המקומי העיקרי לחול החל מסתיו

מיליוני טוו חול .אתרים אלה

.2000

 .2אתר ימבצע' ,מצפון לאדשו,ד בו עתודות של  15-25מיליוני טוו חול .השטח עודמ לבעור ממשדר הביטחון
לרשות מינהל מקרקעי ישראל .הליכי התכנון והתיאום מורבכים וקשה להעריר מתי יסופק ממנו חול.
 .3אתרים מקומיים אשר אספקת חול מהם תאתפשר במסגרת תכנון מקומי הקשור בפיתוח מתחמים בהם
מצוי חול כמו מעוייו שורק ,אגני השפד"ו ועוד.
הידדללות מקורות החול במישור החוף והצפייה לאספקת חול ממקורות רחוקים הביאו לעליית מחירים תלולה

של חולות ממישור החוף מכ 10 -ש"ח לטון בשער האתר למחיר סביב  20ש"ח לטון .העלייה במחיר היא
במגמת רמת המחיר של חולות אשר יגיעו למרמ הארץ ממישור רותם וחולות מיואבים מסיני.
מרבצי החול במישור רותם הם המקור העיקרי בתחום מדינת ישראל הניתן לניצול .המרבץ מצוי בשולי מכרות
הפוספטים של מישור רותם ובסמיכות למערר המפעלים אבזור .במפות התכנון מיועד רוב השטח לתעשייה
 mהמת .דברום מרבצי החול עוברת מסילת בחל אשר תוכל להשתלב במערר התובלה של אספקת חול אל
מוקדי צריכה במרמ הארץ.

במישור רותם והקיף שטח

קמ"ר ,הגדיר היבטים איכותיים

סקר גיאולוגי ,אשר נערן ב-

וכמותיים של פוטנציאל החול בתצורת חבצה .עומק הקידוחים

מ' והעומק הכולל של כל

הקידוחים

היה 332.5

1999

של כ12.5 -
נע ביו  20ל67 -

מ.י הקידוחים נעשו אבמצעות ספילרה והחתן דנגם במרווחים

של 1

מ.י

כחול כלכלי )המתאים לתעשיות הבניה( הוגדרו דמגמים אשר בהם תכולת הרכיבים הדקים )מתחת ל-
מיקרוו( נמוכה מ 9% -והמהווים חלק מחתן חולי צריף בעובי  3מ' לפחות .בסר כל  233המדגמים ,שענו על

74

טווח העובי של החתכים החוליים אשר

הגדרת החול הכלכלי ,הממוצע של המרכיבים הדקים הוא .3.150/0
נמצאו בקידוחים נע ביו  2ל 55 -מ.י העובי המצטבר של החול בכלל הקידוחים הוא 23.3
מופיע ב 1-3 -שבכות .החול הוא לרוב בינוני גרגר ,ערר החציון הממוצע  -כ 0.328 -מ"מ וסיפרת
הממוצעת  . 1.96 -החולות האלה דבנלים מהחולות הנכרים כיום במישור החוף בפרמטרים שונים כמו

מ' בממוצע; הוא
הגרגר
סיפרת

הגרגרים )והחציון( ,הרכב ותכולת המרכיבים הדקים ,תכולת המרכיבים הגסים וכו גם גבוון.
במקטע החולי המינרל העיקרי הוא קוורץ )על פי רוב גרגרים לא  mוותים( ,מעט שבבי צור )  mוותים(; רכיבים
משניים המצויים בכמות מזערית הם גרגרי קלציט ,פדלספר ומינרלים כדבים .בקרבה רבה לפני השטח
נצפתה ,בכמה מקומות ,התעשרות במלח ובבגס .תכולת החרסיות הממוצעת במדגמי החול מגיעה לסביבות

;0.6%-0.8

קביעתה המדויקת אינה פשוטה .מרכיבים מינלריים עיקריים במקטע הדק של חולות רותם הם

גרגרי קווץר ובמידה פחותה גם פדלספר וקלציט וכו מעט דולומיט ,אפטיט ומינלרים כדבים.
השינויים אשר נצפו במרחב ביו הקידוחים מרובים ולעתים מקשים על קבלת מסקנות חד משמעיות אבשר
לתמונה התלת מדמית בתת הקרקע .עם זאת מוערר כי חתכים של חול כלכלי מצויים עד סמור לקונגלומרט

הבסיס של תצורת חבצה וכי הבסיס של שבכות החול הכלכלי באזור הנחקר ניתו לקורלציה ולמיפוי .בממוצע
מעט יותר מ 60% -מתור החתכים אשר נחדרו מורבכים מחול בעל פוטנציאל כלכלי .להערכתנו ,ניתו להתייחס
לכ 50% -מהנפח של תצורת חבצה במישור רותם כאל חול כלכלי.
העתודות הגיאולוגיות של החול המתאים לתעשיות הבניה אבזור שנסקר ,במיוחד דברום ודבר' מערב מישור

רותם ,אנמדות בכ540 -
בתכנון של כריית החול .קיימת סבירות לכר כי דמרום ודמר' מערב לתחום שנסקר ,כולל אבזור צפ' מערב
מיליוני טוו ,וזאת ללא התחשבות במבגלות סטטוטוריות ,הדנסיות ואחרות הכרוכות

מישור ימיו ,יש עתודות של חולות איכותיים בכמות

•-

נוספת של 80-70

מיליוני טונות לכל קמ"ר.

הבעודה נעשתה בע  Iר מ'נהל מקרקע' 'שראל אבמצעות החברה המנהלת 'ייהל מהדנס'ס'.

lI'lJ

הכנס השנת',
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2001

המרנוב הגואולוגו בייצוב תהלונו מודבור באזור הםהל הנוגרו
אבגי ,יואב

המכון הגיאולוגי,
מרכז מדע רמון,

מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
ת,ד, 194 ,מצפה רמון 80600

באזורים החצי מדבר"ם שמדרום לסהרה )הידוע'ם כאזור ה"סהל"( מתרחשים בשנים האחרונות תהליכי
מידבור מואצים הנובעים מעליה חדה בצפיפות האוכלוס"ה ומג'דול במספר ראשי הבקר ,היוצרים לחץ גדול
על הצומח הטבעי ,בנוסף פגעו באזור זה במאה האחרונה מספר מחזורי בצורת בתדירות של אחת לכעשר
שנ'ם ,שילוב זה יוצר לעיתים מזומנות משברים סביבת"ם חמורים עד כדי השמדת עדרים ורבע,

בנוסף לבצורות האקלימיות המתרחשות בפרקי זמן מובגלים ,נתון אזור זה לתהליכי מידבור נמשכים לאורך
זמן והם כוללים:

, 1תנועת דיונות משול ,הסהרה בצפון אל הדרום החקלאי תוך כד' קבורה של שדות וכפרים,

,2

ירידה בביומאסה הצמחית כתוצאה מהבגרת לחץ הרעיה ,דבר המעודד את סחף הקרקע ואת הירידה

הכללית בכושר הנשיאה של השטח לבעל ,ח"ם ולאוכלוס"ה התלויה בהם,

,3

סחיפת קרקע בשל התפתחות ערוצים בלב השדות החקלא"ם,

בסקר שנערך בצפון ניגר'ה בין אגם צ'אד במזרח ובגול ניגריה -ניג'ר במערב נמצא כי לתהליכי המידבור ,כמו
גם למקצת מהפתרונות האפשר"ם לבעיות שתהליכי המדבור מציבים ,יש מרכיב גיאולוגי ,הסהל הניגרי בנוי
ממאסיב פרהקמברי דנרום הנקבר כלפי צפון-מערב על ידי כיסוי סדימנטארי קונטיננטלי מגיל קרטיקון

-

טרציאר ,לכייין צפון-מזרח המאסיב מכוסה על ידי סדימנטים אלוביאליים פליו-פלייסטוקנים שהצטברו באגן
נרחב שהתפתח בין המאסיב הפרהקמברי שדנרום ובין אגן פנים יבשתי שבו ממוקם אגם צ'א.ד עיקר
הסדימנטים שהורבדו באגנים אלה הם סדימנטים חוליים-ארקוז"ם שמקורם בבלית סלעי המאסיב ואשר
הורדנו במערכת נהרות קדומים שניקזו את המאסיב לצפון-מזרח )אל אגם צ'אד הקדום והנוכחי( ולצפון-מערב
אל נהר הניג'ר,

בשנים האחרונות אותרה התקדמות של דיונות פעילות בשטח נרחב בצפון ניגריה ,נמצא כי תנועה זו קשורה
בעיקרה באקטיבציה של שדה דיונות קדום ,ככל הנראה פלייסטוקני,

המשתרע על שטח גדול ,עד כדי

500

ק"מ מדרום לקו חזית הדיונות הנוכחי ,אקטיבציה של שדה דיונות זה נגרמת בשל הבגרת לחץ הרעיה

והפעילות האנושית החקלאית בעשרות השנים האחרונות ,ארועי הבצורת מביאות להבגרה משמעותית של
חשיפת שטחי החולות ,כתוצאה מרע"ת יתר והשמדת הצומח הטבעי,

והדיונות נעות דרומה תוך קבורת

כפרים ושדות,

נוכחותן של דיונות קדומות שמקורן בסהרה במרחק כה רב מהחזית הנוכחית של הדיונות הפעילות מעידה על

כך שבבער הגיאולוגי התק"מה תנועת חולות נרחבת משולי הסהרה אל אזור הסהל ואף אל שולי האזור
הטרופי ,תנועה קדומה זו התרחשה עוד לפני שגודל האוכלוס"ה או ממשק העדרים הפכו לגורמים בעלי
משמעות סביבתית,

ייצוב הדיונות ,כחלק ממאמץ לעצירת תהליכי המידבור באזור הסהל ,מח"ב הקטנת לחץ הרעיה בשטחים
נרחבים של צפון ניגריה ,הבעיה היא שהסהל הניגרי )כמו אזור הסהל כולו(
הגידול העיקרי של עדרי הבקר במדינות דרום הסהרה,

משמש באופן מסורת' כאזור

אי זלאת הומלץ לגורמי הממשל הניגר"ם לעשות

שימוש במתודות של ריכוז מי נגר משכבות גיאולוגיות בנחרות על מנת לפתח שטחי מרעה חלופ"ם בשטחים
שבהם התשתית הגיאולוגית יציבה ,כתחליף לרע"ת היתר באזורי החולות,
בצפון-מערב ניגריה אותרו שטחים נרחבים הבנו"ם משכבות של קרומי בחל לטריט"ם שנוצרו בתקופת
המאסטריכט כקרקע טרופית קדומה ,שכבות הלטריט יוצרות שטחים כמעט מישור"ם המבותרים על ידי

מערכות הניקוז ,תרומת הנגר משטחים אלה בגוה ,דבר המביא לזר'מות שיטפוניות הפוגעות בגידולים

החקלא"ם הממוקמים בעמקי הנחלים ,לפיכך הומלץ על הקמת סידרה של חלקות נגר בגודל עשרות דונמים
כל אחת ש'מוקמו בתחתית מתלולי הלטריט וילכדו את הנגר העודף ,המים שילכדו בחלקות יוחדרו לחתך חול-,
חרסיתי וישמשו לגידול רב שנתי של צמחי מרעה  -בעיקר עצים ושיחים,
אבופן דומה ניתן לנצל שכבות בלתי חדירות נוספות המצויות בחתך הגיאולוגי בארצות הסהל על מנת להגביר
את היצור החקלאי וצמח"ת המרעה באזורים שא'נם יוצרים סיכונים סביבת"ם כמו נדידת חולות ,פעולות אלה,
יחד עם שיטות ממשק ושליטה על גודל העדרים באזורים הרגישים ,יאטו את תהליכי המידבור המא"מים על
אזור הסהל,

~

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכבס

שנבות הסקוה )תצורת ופו( -
נותוץ פרות קדושות ...
אבישר ,ד ,1.רוזנסל., ,א 1שולמו,

1,.n

השגתי2001 ,

אקווקלוד אטום או דולף?

פלכסר., ,ע 1קרונפלד., ,י 1בו -אברהמ., ,צ  1פליישר,

ל2 .

 . 1חוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל -אביב.
 .2המכון הגיאופיסי לישראל ,לוד.

אקויפר החוף הינו מאגר מי תהום חשוב ביותר במדינת ישראל .במשך שנים רבות של ניצול ושאיבת מי תהום

שפירים ,נתגלו בו תופעות נקודתיות של מי תהום מלוחים ומליחים .תופעות אלה נצפו דב"כ בבסיס האקויפר
ותמיד במגע עם האקויקלוד שמתחתיו )רוזנטל וויניקורוב,

;1992

בן

-

גיא,

;1994

ונגוש ורוזנטל,

;1994

אביש.ר בהכנה( .ההרכב הכימי של המים המלוחים מבציע בבירור שאין לייחסם לחדירה עכשווית של מי ים
כתוצאה משאיבת-יתר שהחלה באמצע שנות ה

30 -

)זילברברדנ וחובריו,

(.2000

המחקר הנוכחי בוחן אם ניתן לייחס את תופעות ההמלחה האקראיות שבחלקים המזרחיים והמרכזיים

של

אקויפר החוף ,לגופי מים מליחים המצויים אבופקים מוליכים בתצורת יפו שמתחתיו .תצורה זאת נחשבה עד
כה

לאקויקלוד

וקונגלומרטים(

מושלם

ולא-דולף.

למעשה,

תצורת יפו

עשירה

בשבכות

מוליכות

)

לומשלים,

חולות

הרוויות בתמלחת ולעיתים בגז ,אולם ההשלכה מכך על המלחת האקויפר מעל לא דנונה עד

כה בבהירות מספקת .בנוסף ,על פי חתכים סיסמיים שנעשו בהפדרה בגוהה ,אותרו מספר מערכות שברים

החוצים את השבכות המוליכות מבסיס תצורת יפו ועד למגע עם בסיס חבורת הכורכר )אקויפר החוף(.
מחקר זה מציע מנגנון הידרוגיאולוגי רב-מרכיבי שאחראי להבערת מים מלוחים מהשכבות המוליכות בתצורת
יפו לבסיס אקויפר החוף.

~W;.~.
~I

מדף היבשה הדרוד והנרחב שהשתרע במהלך היורא והקרטיקון לאורך שולי
הטתיס הגובלים בשילד הערבו-נובי; סביבה שבה התרחשה המרה מסמקטיט
לאיליט/סמקטיט מעורב שכבות

שובאל ,ש.

111

הצטברות תמלחות-קרקעית באגנים הסינקלינליים; סביבות ההשקעה של
פליגורסקיט בתצורת טקיה מהפליאוקן
שובאל ,ש.

112

סמקטיט פרו-מגנזי וכלוריט בתוצרי האלטרציה של הסילים והדייקים הבזלתיים
במכתש רמון

שובאל ,ש.

113

שימוש באינטרנט לצורך לימודי גיאולוגיה באוניברסיטה הפתוחה של ישראל

שובאל ,ש.

114

ניטור סייסמי במסגרת האמנה לאסור כולל על ניסויים גרעיניים :איפיון ארועים

שטיינברג ,ד., .מ ששון., ,א ליאונדר ,ג.

115

ניטור שינויים בשפיעת רדון בצפון-מערב ים-המלח

-

חשיבותם כסמנים מקדימים

לרעידות אדמה באזור הבקע

116

שטייניץ., ,ז.ג בגין., ,ז גזית·יערי ,נ.
ניטור גיאודטי של דפורמציות בפני השטח בחופי ים המלח המערביים ובאתרי

בורות ,באמצעות מדידות  GPSוInSAR-
שטנר ,א ,ודובינסקי., ,ש וקס ,ד ,בר ,ג.

,2

ווסט·בלו,ן ה.

117

ערכי  /) 180במסות המים של דרום-מזרח הים התיכון ,מול חופי ישראל
שילמן., ,ב אלמוגי.לבין., ,א חרות ,ב.

118

עתודות חול לא מלוכד בחתך הבלתי רווי במישור החוף

שירב משה ,רוזנזפט מרסלו ,סנה עמיחי ,ביין עמוס ,אידלמן עמיר ,רוט ישראל,
סלוטקי דוד

119

משוואות זמן תנועה של גלים סיסמיים מנתונים של פיצוצי הכיול בים המלח
שפירא., ,א פינסקי., ,ו ריי,ן .,ב גיטרמן,

'.,

הופשטטר ,ר.

שטפונות גדולים בנהר האדרש ,צרפת כחלק מפרויקט

שפר., ,נ אנזל'., ,

120

SPHERE

גרודק., ,ת בניטו., ,ח לאנג., ,מ נאולט ,ר .וג'יגון ,כ.

121

צפון מערב מפרץ אילת :עיצוב קו החוף על ידי ארועים טבעיים קטסטרופלים
שק,ד

'.,

עגנון., ,א אבנר., ,ע לזר., ,ב מרקו., ,ש שטיין., ,מ

122

השפעת הקרום המיקרוביוטי על נגר בשלושה חומרי אב בנבג ובמדבר

) CHIHUAHUAארה"ב( :השלכות אקלימיות ,פאליאו-אקלימיות וגיאומורפולוגיות
קדרון גיורא  '.,מוגגר קרטיס

97

זיהוי רעידות אדמה בעזרת תיארוך משקעי מערות  -דוגמא למחקר :מערת שורק
קייגן אליסה ,עגגון אמוץ ,בר-מטיוס מרים ,איילון אבגר ,קאופמן אהרון ,סגל אירגה

98

הסטוריה דיאגנטית והתפתחות תמיסות בתצורת חצבה בבקע ים המלח ,דרום
ישראל

קלבו., ,ר דוגלדסון., ,ס לוגגסטף., ,ג.פ אילון., ,א

99

תמלחות החוף המערבי של הכינרת :מקורן והאבולוציה שלהן ,על פי יחסי ערבוב
עם מים מתוקים

100

קליין., ,ע כץ., ,א בגירצמן ,ח.

זיהוי רעידת האדמה של יריחו

משנת 1927

קן-תור., ,ר שטיין., ,מ געגון., ,א אגזל,

'.,

בסדימנטים מחוף ים המלח
מרקו., ,ש גגגדגק ,ג.

101

מפלסי ים המלח בהולוקן המאוחר על פי משקעי חוף מתוארכים
קן-תור., ,ר אגזל,

'.,

102

שטיין., ,מ עגגון ,א.

ההרכבים הכימיים של מלחים מסיסים באזור הבלתי רווי ומי התהום באקויפר
החוף

-

השוואה בין השקיה במי קולחין לעומת מים שפירים

קס עמית ,בגריאלי איתי ,יחיאלי יוסף ,סטריגסקי אברהם ,וגגוש אבגר

103

אגרגט דק גרוס לתעשיית הבטון כתחליף לחול טבעי

104

רביגא דן

מגנטוסטרטיגרפיה של חתך הקרקעות בבתרונות רוחמה

-

גיל חדש לממצאי

הפאלוליט הקדום באתר
רון., ,ח בגירצמן ,ג.

105

מתי יצאו ההומינדים הראשונים את אפריקה? מגנטוסטרטיגרפיה בחולוציה
בגוהה של תצורת ארק-אל-אחמר
רון., ,ח לוי ,ש.

106

מגנט וסטרטיגרפיה ותארוך של חתך הקרקעות באתר הפרהיסטורי של מחצבת
בערון :נוכחות הומינידים לפני כמליון שנה
רון., ,ח פורת., .ג רוגן ,א.

107

רוגן., ,א בוגיג., ,ו גבר., ,א צצקין., ,א לאוכין ,ס.א.

108

תיארוך שכבות מישור החוף בשרון ובכרמל

ניתוח השבירה בחרוטי נפץ )  (Shatter conesמאתר פגיעת מטאוריט בKentland -
,אינדיאנה

שגיא., ,א

רכס., ,ז פייגברג ,ג.

109

אלטרציה לחרסיות של סלעים געשיים בקשתות איים; מקור לסמקטיט הדטריטי
בחווארים של תצורת טקיה מן הפליאוקן

שובאל ,ש.

110

דיפוזיה של  C 14בסדימנטים של ים עמוק  -השפעה על תיארוך מים
אינטרסטיציליים
סיון., ,א חרות., ,ב יחיאלי,

'.,

לזר ,ב.

תנאי הסובב בחוף הצפוני של ישראל ב

83
20,000

השנה האחרונות וזיקתם

להתיישבות האדם

84

סיון,ד.

סיכוני רעידות אדמה במפעל נשר

סלמון., ,ע זסלבסקי'., ,

-

מפרץ חיפה

שטיבלמן., ,ו רוקוול ,ת.

85

גיאולוגיה בתכנון סביבתי  -ניתוח השטחים הפתוחים בבקעת הידרן
סלמון., ,ע קפלן., ,מ דביש בן משה ,מ.
קונגלומרטים ניאוגניים בעמק יזרעאל
סנדלר., ,ע הרלבן,

-

86

חידוש הגדרות ותארוך

87

'.

אפיון כימי ודגדרציה של זיהום דלקים בנהר הירקון
עזרא שי ,פיינשטיין שמעון ,פלאי איתמר ,אייזנשטט זאב ,מילוסלבסקי אירנה

88

האינטרנט כסביבת למידה :טקסונומיה ודוגמאות מעניינות של יישומי אינטרנט
בהוראת מדעי כדור הארץ

89

עשת,י.

תוצאות ראשוניות במדידת התרוממות הר סדום בשימוש

שיטת InSAR

פארי., ,ש זבקר., ,ה בן-אברהם., ,צ פרומקין., ,ע הול ,ג.י

90

דיפוזיה ודיפוזיה הפוכה של מומס בין סדק ומטריקס קירטוני :מעקב בעזרת
טומוגרפיה ממוחשבת ומידול התהליך
פולק., ,א גדרר .,א נתיב., ,ר וול,ך ר.

91

מערכת הנפט המסוזואית בשטח הימי של ישראל

פולקמן,

92

'.

איכון אוטומטי של רעידות אדמה ברשת הסיסמית של ישראל

93

פינסקי., ,ו שפירא ,א.

שינויים סקולריים בשדה הגיאומגנטי ובתפוצת יסודות קוסמוגנים :עדויות מתצורת

הליסאן
פריע,ד .,מ שטיין,מ ,.סטרינסקי., ,א מרקו ,ש .רון., .ח ביר,

'.

94

בדיקות של הבטון ההידראולי מקיסריה העתיקה על-ידי שיטות פטרוגרפיות
והנדסיות

צצקין., ,א רורלי,ך .,ו סורוקה,

'.,

רבן., ,א ברנר ,א.

95

מיפוי וזיהוי אזורי שבירה וחללים קרסטיים בשילוב של מכוום חודר קרקע ומכוום
אנטנות-בור

קופמן., ,ל הר ,נ.

96

זיהום מי תהום בסביבת אתר סילוק פסולת מוצקה )אס"פ( חדרה

70

לויטה דב ,נתיב רונית
תכנון הנדסי תוך הערכת סיכונים סייסמים ונתוח החתך הגיאולוגי של אתר גשר
חירםי חיפה.

לוין ,מ.

71

מקורות מלחים במי נקבובים של גושי קרטון מגיל אאוקן בנבג הצפון -מערבי

ליבש''., ,Y

72

זילברברנד ,מ.

תיאור תת הקרקע של שבר הרמון על סמך פענוח נתונים סייסמיים בהפדרה
בגוהה.

מדדבייב בני ,ברטוב יוס' ,חניקוב מרגרט ,ברונר אילן
חישה מרחוק של אדי המים באטמוספירה אבמצעות

רשתGIL

73
של תחנות

GPS

קבועות בישראל
מור., ,א ודובינ  Oקי., ,ש אלפרט ,פ.

הDALY GAP -

74

כתוצר של פרקציונציה בלחץ נמוך :דוגמא ממסיב עמרם ,דרום

ישראל
מושקין., ,ע נבון., ,ע שטיין., ,מ הליץ ,ל.
אספקת חול למשק הבניה
מימרן,

'.,

וורשב  Oקי., ,א

-

75

בער ,הווה ועתיד

פרנקוב',Y

76

ר.

שדות פצלי השמן של ואדי מע'אר ועטראת אום-ע'ודראן במרכז ירדן
בעצם מרבץ גדול אחד?

-

האם הם

~  mטר~

ישראל והאמנה למניעה כוללת של ניסויים

גרעיניים -

היבטים טכניים ופולי טיים

~~~

n

n

השפעת החיכוך הסייסמי על התפתחות הצורה הקשתית של אזורי הפחתה
והיוצרות מאמצי מתיחה ואגני שולים מאחרי הקשת הטקטונית :תוצאות של
ניסיונות אנלוגיים

מרט,

'.,

מולוגטה"., ,ג טנטלר ,ט.

תצפיות  GPSבגלי קול כבדתיים והפרעות יונוספיריות מתקדמות לפני ואחרי
רעידות אדמה גדולות
נעמן., ,ש קלא'ס., ,א אלפרוב'., ,Yל ודובינ  oקי ,ש.

79

80

אגולוגיה וארכאולוגיה אבתר פרה-היסטורי בחולון
נצר ,מ'

81

עיצוב מערכת מידע גאוגרפית למטרת ניתוח מרחבי של דגמים בקנה מידה

פלנטרי :ניתוח מקדמי של מורפולוגיות פני השטח של נגה
Oבוראי., ,ט בלומברג ,ד .ג.

82

המבנה התת-קרקעי של תל רחוב בבקעת בית שאן

-

תוצאות של סקר רפלקציה

בהפדרה גבוהה

56

זילברמן., ,ע ברונר., ,א אמית ,ר.
ההתפתחות הטקטונית של הגליל המזרחי באזור

כנרת -

כורזים :הרהורים

חדשים-ישנים

57

זלצמן ,ע.
השפעת שבר יגור על תגובת אתר ממדידות רעש רקע
זםלבםקי יולי

58

הערכת תגובת האתר בתחנות של מערך מדי התאוצה של ישראל,

זםלבםקי יולי ,שפירא אבי ,ליאונוב יוםף

59

שחזור מפלסי אגם כינר\תליסאן באזור אגן הכינרת במשך שלושים אלף השנים
האחר  jנות

חזן., ,נ שטיין., ,מ עגנון., ,א נדל., ,ד מרקו ,ש.

60

הרכב כימי ומקורות החומר המרחף בים המלח
חרות., ,ב גבריאלי., ,א הליץ ,ל.

61

ביצוע מנהרה בעומק רב ובתנאים קשים

62

חרש ארנון

פאזות עתירות צורןוב  nל ,בלתי יציבות ,במשקעים ההידרותרמליים בשקע
אטלנטיס

11

בים סוף.

63

טייטל-גולדמן., ,נ זינגר ,א.
איתור חללים באזור מערת שורק באמצעות שיטות גיאוחשמליות

יזרםקי., ,מ גולדמן., ,מ בר-מטיוס., ,מ אילון ,א.

64

השפעת שנויי מפלס ים המלח על המערכת ההידרולוגית בסביבתו

65

יחיאלי'. ,
מערכת מידע

גיאוגרפי ) (GIS

ככלי להערכת סיכוני גלישה בישראל

66

כרובי ,א.

מיפוי גיאומורפולוגי על ידי מדידות שדה ספקטרליות וחיישן רב ערוצי :דוגמא

ממניפת נחל רחם
כרובי .,א בן-דור .,א בייט .,מ אביגד .,ד קאופמן .,ה שודלוק .,מ פריי ,מ.

67

נטור של איכות המים במזרח הים-התיכון ובים-סוף באמצעות טכניקות של חישה
מרחוק

להן  '., ,בלומברג., ,ד יעקבי'., ,

גיטלםון., ,א בן-אברהם ,צ.

68

מנגנונים פיזיקליים שמשחררים דריואקטיביות מפיצוצים גרעיניים תת-קרקעיים
נסתרים

לוא'ס,ס.

69

פרוייקט המיפוי הבתימטרי הלאומי

42

הול ,ג'ון .,ק סיבור גדעון ,שדה רוני

מבנה הקרום והמעטפת של תת-הפלטה של סיני בעזרת אנליזה של פונקציית
הגעה של תחנות בעלות פס תדירויות רחב

43

הופשססר., ,ר בוק ,ג.

לראות כדי להאמין :ההעתק הנעלם לאורך עמק הידרן

הורוביץ ,א.

44

פורמיניפרים בנתוניים במדף היבשת הדרוד של דרום-מזרח הים התיכון ,ישראל
היימס., ,א אלמוגי-לבין., ,א בנימיני ,ח.

45

רמת יזאנאמי :המקור הקדם-אקרציונלי של הגירים הפלגיים מקו רוחב נמוך של
תקופות הפרם והטריאס ביפן

הירש., ,פ ישידה ,ק.

46

מולטיקולקטור ICP-MS

אפשרויות חדשות במחקר איזוטופי

הליץ לודויג

47

שימוש במכיים חודר קרקע למיפוי והכרת המבנה של מערכת הסלע-קרקע כחלק

ממחקר אקולוגי
הר., ,נ קופמן ,ל.

רשת GIL

לנטור

48

GPS

רציף בישראל :תשתית למחקרים גיאופיסיים בין-תחומיים

אזוריים ועולמי
ודובינסקי., ,ש באק,

'.,

פוראי,

'.,

מלצר,

'.,

אוססרובסקי., ,א בר., ,ג פארי .,ש

נעמן .,ש מור א.

49

ניטור גיאודטי של בצירת מעוות אלסטי לאורך העתק ים-המלח
ודובינסקי., ,ש באק,

'.,

פארי ,ש.

50

מחזורים סדימנטרים בתצורת סמרה ,איזור מישור עמיעז-דרום בקע ים המלח

וודלמן ניקולס ,שסיין מדרכי ,ססרינסקי אברהם

שינויי אקלים בפלייסטוקן לפי רקודר משקעי מערה על בגול

51
המדבר -

מעלה

אפרים ,מזרח השומרון.

ייקס., ,א בר-מסיוס., ,מ אילון., ,א פרומקין., ,ע קאופמן., ,א מסיוס ,א.סגל ,א.

52

תהליך היווצרות הבורות בחוף המערבי של ים המלח
וקס., ,ד יחיאלי '., ,שסיבלמן., ,ו גולדמן ,מ.

53

תרומת הגיאופיסיקה למחקר הפרהיסטורי בכרמל
וינשסיין-בערון., ,מ בק., ,א יזרסקי ,מ.

54

חשיבות גיאוכימית של סילוק גזים ממים מסביב בועות אוויר לכודים אבזור קפילרי
זילברברנד ,מ.

55

שינוע מסילתי של חול ממישור רותם
גורו רו ,קרונלנד שאול

28

עיבוד נתונים של פיצוצים גרעינים של הודו ופקיסטן כפי שנקלטו בתחנות IMS
בישראל
גיטרמו,

'.,

29

פינסקי., ,ו הופשטטר ,ר.

סטרטיגרפיה סייסמית של משקעי ההולוקן במדף היבשת של ישראל

גיל., ,ד גרדוש ,מ.

30

גיאולוגיה של אזור מצפה סיירים

31

גינת ,ח.

שילוב פעילות לימודית באמצעות האינטרנט בהוראת מדע כדה"א בבית הספר
העל יסודי הלכה למעשה
גינת .,ח לוי

.,מ גו m

.,ד אסף .,ל מנחם .,נ יערה ל.

נסיגת אגם הלשון והתפתחות הנוף בדרום מערב אגן ים המלח

32
ב26,000 -

השנים האחרונות

גליק, ,ד .אנזל'., ,

היימו., ,א פורת., ,נ אמית ,ר.

33

פוטנצ'אל הנפט של אגן ים המלח

34

גרדוש., ,מ טננבאום ,א.

מודל בגרות תרמלית של שולי היבשת בדרום מזרח הים התיכון והשלכותיו על
חיפושי נפט

גדרוש., ,מ פלכסר ,ע.

35

הפליאוגאוגרפיה והסטרטיגרפיה הרביעונים של נחל בשור התחתון ,איזור חלוצה,
צפון מערב הנגב

גרינבאום., ,נ בו-דוד., ,ר פורת., ,נ לטיס ,ב.
מיפוי גיאוהנדסי

3D

של אזור

רציף ,9

36

נמל אשדוד ,ע"י שימוש בשיטות

סטטיסטיות

דוטקינםקי דמירטי ,קרגר מיר ,ל'םקביץ גדי ,צ'רונוב ודלמיר

37

הערכות לקראת קדסטר תלת ממדי ספרתי בישראל
דויטש ירחמיאל ,פוראי יוםף ,קירשנר גילי

38

מערכות העתקים שנוצרו ברעידות אדמה עכשוויות :תצפיות מאזור המוקד
במכרות עמוקים

דור., ,א

רכ ,0

ז.

39

גורמים המשפיעים על ניצול המרחב התת הקרקעי באזורים עירוניים

דנקמפ., ,ש םבל'. ,

40

פוטנציאל הגז והנפט של ישראל

דרוקמו יחזקאל

41

מערך סיסמי חדש באזור הר מירון במסגרת האמנה לאיסור מוחלט על ניסויים
גרעיניים :מתכנון סקר האתר למבנה המערך

בו חוריו '., ,ברטל,
שוורצברג ,ש.

'.,

וילגראו., ,מ טיקוצ'יגסקי., ,ג ליאוגדר., ,ג שטיגברג., ,ד

14

גישה היסטורית להוראת נושא טקטוניקת הלוחות

בו-שלוס .,ר אוריוו ג.

15

המקום הנמוך בעולם שוקע  -מבט מהחלל
בר., ,ג שטגר., ,א וקס., ,ד סגדוול, ,ד .ודוביגסקי ,ש.

16

מבגלות מורפולוגיות על מפלסי אגם הלשון

ברטוב '., ,געגוו., ,א אגזל'., ,

רכס,. ,ז שטייו., ,מ

היבטים גיאולוגיים וגיאופיזיים של
ברטוב,

- OSI

17

המקרה של ישראל

18

'.

קטלוג ומפת ההעתקים הצעירים של ישראל-שלב א
ברטוב,

'.,

סגה., ,ע פליישר., ,ל ארד., ,ו רוזגזפט ,מ.

19

רצף יבשתי מתקופת הקרח האחרונה וההולוקן במדף היבשת של האגן
המזרחי של הים התיכון :קידוח גלעין אשדוד  321מול נמל אשדוד

20

בגירצמו., ,ג בקלר., ,ג ווידר ,מ.

חדירות אאוליות רביעוניות לישראל :קורלציות עם מחזורים של שינויי אקלים

בגירצמו., ,ג וידר., ,מ רוו ,ח.
שינויים במפלסי ים המלח

-

21

בער ,הווה ועתיד והשפעת תעלת הימים ,אם כואשר

תוקם

בגריאלי איתי

22

מחקר גיאכוימי של זיהום ארסן במי התהום בבנגלדש

-

תפקיד פוטנציאל

החימצון-חיזור באקוויפר

בגריאלי., ,א זגג

'.,

ואו-אגו., ,א שטוטה., ,מ סימפסוו ג.י ,דאר., ,ר אחמד .,מ.ק

גולדשטייו .,ל.ס
פרוייקט האיים המלאכותיים

23
-

חיפוש אגרגטים על מדף היבשת

גוליק., ,א גדרוש., ,מ גיל, ,ד .אלמגור ,ג.

24

גודל גרגר חול כאינדיקטור לכוון הסעת חולות לאורך החוף הישראלי
גוליק ,א.

25

טופה רצנטית ,סלעי טופה עתיקים ומי המעיינות בצפון עמק החולה :הרכב כימי
ואיזוטופי

גור .,ד שש .,א בר-מטיוס מ.

26

תנודות יישוביות באזורים הצחיחים של דרום הלבאנט במהלך הרביעון המאוחר
גוריגג-מוריס., ,ג.א בלפר-כהו ,א.

27

תונו עניינים
שכבות הסקיה )תצורת יפו(  -אקו יקלוד אטום או דולף?
יבאשר., ,ד mנטל., ,א שולמן., ,ח פכלסר, ,ע .קחנפדל- '., ,ןב בארהם., ,צ פליישר ל.

1

המרכיב הגיאולוגי בייצוב תהליכי מידבור אבזור הסהל הניגרי
אבנייואב

2

אספקת חול ממישור רותם
אידלמן עמיר ,מינסטר בזי

-

חלופה מועדפת למישור החוף

3

הרכב איזוטופי של פחמן וחמצן בחומר אורגני ובקרבונט פדוגני בקרקעות חוליות
כמאפיין שינויי אקלים בהולוקן המאוחר

-

דרום אזור האגמים הגדולים בקדנה

אילון., ,א לונגסטף ,פ.ג.

4

מצוק השרון :תהליכים טבעיים ושנויים מעשה-אדם
אלמגור .,ג ,פרת ,א.

5

ספרופלים באגן המזרחי של הים התיכון

-

שחזור פאליאוסביבתי עפ"י עדויות

פאוניסטיות וגיאוכימיות

אלמוגי-לבין., ,א חרות., ,ב בגריאלי., ,א סימן-טוב., ,ר שילמן ,ב.
התפלגות הגשם המדוד בזמן ירידות ועליות מפלס ים המלח
הולוקני ומשמעויות לבצורות ארוכות טווח במזרח התיכון
אנזל יהודה ,בגירצמן חיים ,שטיין מדרכי ,שרון דוד

-

6

אנלוג לאקלים

7

התפתחות מערכת הקרבונט בתנאי מדבר קיצוניים )הערבה המרכזית( והשלכתה
על תיארוך מי תהום באקוויפרים דרודים
אנקר,

'.,

ביין., ,ע שש., ,א יחיאלי,

8

'.

המבער מאקוויפר כלוא לפריאטי כגורם להופעת תנאים מחזרים באקוויפר חבורת

יהודה )קנומן עליון .אזור כפר אוריה(
בורג., ,א בגריאלי., ,א גוטמן'. ,

9

חשיפה מהעומק ומתיחה של האורוגן המזרח אפריקאי בצפון מזרח אתיופיה
ומזרח אריטראה.

בייט., ,מ אביגד ,ד, .וטצל ,א .ומטיוס ,א.
קווים אדומים במערכת המים הארצית
התפעולית ומעמד הקהיליה המקצועית

-

10

הכשל בהגדרתם והשלכתו על המערכת

ביין עמוס

11

פסי רוח על נגה; הבנת הגיאומורפולוגיה ורמזים לאקלים שכבת הבגול בנגה
בלומברג ,דן ג.

12

הקשר שביו החזרה ספקטרלית של קרום קרקעי פיזיקלי לדעיכת קרקעות
בן-דור .,א גודלשלאגר נ.בנימיני  '.,אאגסי .,מ בלומברג ד.

13

טאזו הכנסות והואצות לשנת 2000
הכנסות
העברה משנJו

3683.70

1999
עו"ש בבנק הפועלים

3323.70
130.00
230.00

דמי חבר לשנJו 2000
דמי חבר לשנJו 2001

47400.00
700.00

לינה ,אש"ל ,סיורים

102465.20

נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ
רוJום אמפרט נבג בע"מ

4204.00
2500.00
5000.00
500.00
2000.00
6421.50

הסעוJו לכנס

1916.50

מזומנים

המחאוJו להפקדה

48100.00

דמי חבר

102465.20

השJוJופוJו בכנס
JורומוJו ממוסדוJו

צריו חיפושי נפט בע"מ
גיאופרוספקט

פיוניר קונקריט )ישראל( בע"מ
בריטיש מ

1916.50

שונוJו

סךהכי

176790.90

הואצות

כנס מעלוJו 2000

119012.31
לינה במלון אסיאדנה ,ארוחוJו

66882.42
13200.00
38929.89

עיJוון מדעי האדמה

43965.00

עמלוJו

233.89

רואה חשבון

0.00
247.00
492.08
1656.00

ביטוח ואוטובוסים
ספריםJ ,וגיוJו ,מJונה
עיJוון מדעי האדמה

43965.00

עמלוJו בנק

233.89

הוצאוJו משדר

2395.08
ודאר

צילומים
אJור אינטרנט

סךהכי

הבערה לשנJו 2001
עו"ש בבנק הפועלים
חוב  -החזר לחברים
חוב  -דפי לייזר
חוב

-

רואה חשבון

סה"כ חובוJו מובערים

11184.62
11184.62
-1827.00
-13436.00
-2340.00
-17603.00
סךהכי

ועדJו ביקורJו:
יוני שקד

165606.28

מייקל זלר

176790.90

דו"ח קרו הפרס ע"ש פץר גדרר ז"ך ךיוס 31.12.2000
בהאתם להוראות של ודעת הביקורת של החברה הגיאולוגית ,אשר ניתנו לודע החברה וליושב ארש

הקרן ,מובא להלן מבצ הקרן נכון ליום 31.12.2000

.X
פיא חו"ל -
סגולה  -קרן

השקעות בניירות ערך

קרן אנמנות
אנמנות

ערך נקוב

ערך בשקדים

1341.94

6481.44
20049.39

7134.00
סה"כ ניירות הערך

26530.83

ב .השקעות בשקדים

ערך בשקדים חדשים

עו"ש 330-025002/21

48.94

הערות:

. 1בשנת  2000חולק הפרס למר אמיר שגיא ולמר מיאכל צסרסקי ,לכ אחד קיבל סך של  500ש"ח.
הפרס חולק באסיפה הללכית של החברה במעלות.
 .2הדו"ח הכספי נערך לע פי מסמכי בנק לאומי בע"מ ,סניף ככר ציון ,ירושלים.
 .3הפרס מומן בפדיון של קרן אנמנות סגולה.

~
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הריינו לאשר כי דבקנו את הדו"ח ומצאנו אותו מאתים למסמכים אשר הוצגו בפנינו.

ודעת הביקורת

יוני שקד

ומייקל זלר

העיתון למדעי האדמה

נערכו מססר סגישות ודיונים בנושא מתכונתו ועתידו של העיתון לדמעי האדמה כולל דרכי מימונו.
לע רקע מצוקה תקציבית נערכה סגישה בין ארשי החוגים לגיאולוגיה באוניברסיטאות באץר וארשי
מכוני מחקר לבין ודע החברה הגיאולוגית.
בסגישה הוחלט:

א .ק  IIמת חשיבות רבה בהמשך הואצתו לאור לש העיתון·
ב.

האוניברסיטאות ומכוני המחקר הודיעו לע הסכמתם לתמיכה כססית שנתית קבועה בהיקף
של כ 20% -מהלעות השנתית של העיתון.

ג.

הולעו מססר רעיונות לשיסור העיתון ורעיונות אלה IIלקחו בחשבון בעתיד הקרוב.

נכון להיום ,מימון העיתון הינו מכססי דמי החבר בלדב .תמיכת שנתית קבועה בעיתון של
האוניברסיטאות ומכוני המחקר אתסשר הוצאה לאור של ארבע חוברות בשנה ללא שהחברה
הגיאולוגית תיקלע לקש  IIם כסס  IIם.

 9ר  Oי החברה הגיאולוגית

סרס החברה הגיאולוגית על שם סרוס' רסאל סרוידנ ז"ל יוענק השנה דלר' מירח בר מסיוס ,דר'
באנר אילון וסרוס' אחרן ] jאוסמן על סדרת מחקריהם בנושא "ההיבטים הסלאואקלימ  IIם כסי
שהם משתקסים במשקעי מערות".

הסרס על שם דר' סץר גדרר ז"ל יוענק השנה דלר' בסיבח שילמן על בעודתה לתואר השלישי
"סליאו-אוקינוגרסיה לש מזרח הים התיכון בהולוקן העליון"

ולמר יריב n

מיאל על בעודתו לתואר

שני" :דינמיקה בתאבי הרדעה :ניסו" מדבעה בסדימנטים ,מבער לגים בתווך אלסטי לא ליאברי
והלשכות אסשריות לרעידות אדמה"
מלדית החברה הגיאולוגית תוענק השנה לסרוס' ביר אוריון לע תרומתו לקידום מקצוע הגיאולוגיה
במערכת החינוך וסעילותו להבגרת המודעות החינוכית והציבורית לנושא מדעי דכור האץר.

 Oיור לירדן

תוכנן סיור לידרן אשר צלערנו הבתטל עקב ההתסתחויות הסוליטיות שהתרחשו בתקוסה האחרונה.

סיור זה שכותרתו "אל קניוני אדום ומובא בעינ  IIם גיאולוגיות" תוכנן כטיול רלגי בהדרכת איתי
חביב ,דר' חנן גינת ומדריכים ידרנים.
אנו תקווה שסיור זה יתק  IIם בעתיד הקרוב בעתות שלום.

!)עילןת החברה uחנת תשייס

-

תשםייא

ן~ OOO ~ OO
אתר אינ  Uרנ  Uשל החברה הגיאןלןגית

לאחר מאמצי  Dרבי  Dהושלמה בניית אתר האינטרנט של החברה הגיאולוגית הישראלית וכתובתו:

www.igs.org.il

אתר זה נכבת בשפה האנלגית והוא מיודע לגיאולוגי  Dולמתענייני  Dאחרי D

בא'(ר ובחו"ל .בנית האתר מומנה ע"י

חברת British Gas International Ltd .

ועל כך

נתונה תודתנו.

האתר כולל דף מ 'lע לע החברה ,שרימת בחרים וכתובות לאקטרוניות ,שרימת פרסי החברה ומקלביה,D
מידע על הרצאות וסמינרי  ,Dפרטים לבגי הכנס השנתי ופרסו  Dכנסי  Dוימי עיון ,דף המרכז הצעות
בעודה ו/או קול קואר להצעות מחק,ר חשדות במדע הגיאולוגיה

גיאולוגי  Dישראלי ,Dמידע על העיתון למדעי

-

מבחר של מחקרי Dחדשניי Dשל

האדמה )(,Israel Journal of Earth Sciences

ק'שורי Dלאתרי  Dמקצועיי  Dוחינוכיי  Dולגריית תמונות מהגיאולוגיה של א'(ר ישראל .ספריית הק'שורים
לאתרי  Dמקצועיי  Dבגנתה באדיבותו וזערתו של ד"ר יור Dעשת מהמכון הגיאולוגי .תודתנו נתונה לכל
החברי  Dאשר תרמו תמונות לגלריית התמונות ומזמיני  Dאת כל החברי  Dלתרו  Dלהלדגת המאגר.
אנו תקווה שאתר זה ישרת את כלל קהילת הגיאולוגי Dבא'(ר וישמש צוהר של החברה הגיאולוגית

הישראלית לגיאולוגי  Dמחו"ל המתענייני Dבנעשה בנושא בא'(ר .כמו כן ,במסגרת מאמצנו לחיזוק
מעמד מדעי כדור הא'(ר צביבו,ר אנו מעוניני Dלאפשר ללכ מורה ,תלמיד ,עיתואני וחובב ,גישה קלה
למידע הרב הקיי  Dבאתר.

האתר ינוהל ע"י ודעי החברה הגיאולוגית המתחלפי Dמידי שנה .סב לנסקי מהמכון למדעי כודר
הא'(ר האוניברסיטה הבער'ת בנחר לנהל את האתר לשנת  2001וביצע זאת בהצלחה מרובה.

!)עילןת לחזיןק מעמד מדעי כדןר

האר r

בציבןר

בהמשך לפעילות מהשנה שבערה ,ג Dהשנה התכנסה קבוצה של חברי החברה הגיאולוגית במטרה
לבדוק דרכ' Dלח'זוק מעמד מדעי כדור הא'(ר בצ'בור .צכדע ראשון הוחלט לקיי Dבסוף <''קה או

תחילת הסתיו יו  Dעיון אשר יתמקד בנושאי  Dבנחרי  Dמתחו  Dמדעי האדמה שה  Dבעלי עניין לציבור.
פרופ' עק'בא פלכסר ,ראש החוג לגיאופיסיקה ומדעי D

פלנטריי ,D

התנדב לארח יו  Dעיון זה

באוניברסיטת תל באיב .החברה הגיאולוגית תתמוך בפעילות זו ,כולל תמיכה כספית במידת
האפשר.
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החברה הגיאולוגית הישראלית מודה למוסדות הבאים על השתתפוםת ותרומתם
לכגס החברה באילת:

British Gas International Ltd .
Samedan Mediterranean Sea
משדר התשתיות הלאומיות
המכון הגיאולוגי
רציו חיפושי בפט בע"מ

בשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ
רותם אמפרט בבג בע"מ

נבג מינלרים תעשיתיים בע"מ
חברת חשמל
ישראמקו אינק

לוק מערכות אנרגיה בע"מ
נודרן טכנולוגיות בע"מ

סיסטמטיקס טכנולוגיות
ד"ר אורי גוליק מיכשור כימי
גיאופרוספקט בע"מ

תהל מהדנסים יועצים בע"מ

חברי ודע החברה הגיאולוגית לשגת : 1001
נשיאה

-

רבקה אמית

סגן נשיאה

מרס

מבר -

-

דגעון בר

פעולות -

זוהר בגירצמן

יוכא נחמיאס

מנהל אתר האינטרנט

מזכיר -

-

דנב לנסקי

מאיר כאלסון

מנהל קרן ע"ש ד"ר פ'(ו

גדרר ז"ל -

דב גימבורג

החברה הגיאולוגית מודה לאלי רם מהמכון הגיאולוגי לע שאפשר לנו שימוש באוסף המאובנים
שבאחריותו.
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