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GEOLOGICAL STRUCTURE AND FACIES CHANGES 

)*( THE SOurH HEBRON AREA זא
~ 

~ 

Ar1eh Freldin·· 

Mapp1ng Dlvislon, Geological Survey of Israel 

INTRODUCTION 

Most of the mapped area forms the southern part of the Hebron Mountains, which 

. altltude of 500-700 m above sea level מareach 

the מithe north to semi-arid מiThe cllmate here passes from Med1teranean 

south. 400-500 mm of the annual rainfall south of Hebron decrease to 200-300 mm of 

• the Beer Sheva Bas1n מithe annual rainfall 

The main Jerusalem - Hebron - Beer Sheva road passes diagonally through 

the sheet are.a'from the NNW to the SSE. 

. d tracks connect the main villages in the area aם: Several asphalt roads 

Agriculture is baslcally prlmitlve and conf1ned mainly to orchards, vines and seasonal 

crops. Small scale quarrying Is carrled out for bUilding materlals. 

Previous mapping was carrled out by Munlb R. Masri, (1961) on a scale of 

1:50,000 for water prospection purposes, and the southern pa1!t of the area on a scale 

of 1:20, 000 by B. Aisin (1965). 

STRATIGRAPHY 

age from Upper מiAll the rocks in the area are sed1mentary, ranging 

Cenomanian to 'Recent. The oldest exposed rocks are of the Soreq Formation of the 

Judea Group. The Judea Group Is overla1n by the Mount Scopus Group of Upper 

(*) Abstract of a lecture presented at the meeting of the Israel 
Geological Society, August, 1973. 
Geological Mapping of the Hlrbat Yattlr Sheet (15-1) 
on a scale 1:50,000 was carrled out during 1971-1973. 
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cretaceous to Paleogene age, and includes the Menuba, Mishash, Ghareb and Taqiye 

formations.· These formations are overlain unconformably by the Bet Guvrin Formation 

~ 

of the Eocene age, Ziqlag Formatlon of Mlocene age, Ha.l.eva, Bet Nir and Yattir 

q formations of Neogene age and recent Nabshon conglomerate. 

irbat· Yattir sheet ע.The Judea Group of rocks are exposed over most of the 

area, whereas those of the Mount Scopus Group and younger rocks are exposed only 

on the flanks of the Hebron Antlcline. 

The thickness of the exposed Judea Group Is 300-320 m. 20 km north of the 

area, in Wadi Esh Sheikh Yusuf, the Judea Group has a total thlckness of 900 m (Cook, 1971). 

the type area the total thickness Is 1970 m. Most of the formations within tbe Group Iמ. 

undergo reduction in tbickness over a comparatively small distance. Tbe Bet Meir 

Formation is reduced from 96 m in tbe type area to 40 m in the sheet area. The 

Amminadav Formation is reduced from 96 to 40 m, tbe Kefar Sbaul Formation from 

75 to 6 m, the Weradim Formation from 100 to 7 m and the Bi'na Formation from 

160 to 40 m. 

Ranges in thickness are observed witbin the sbeet area and are accompanied 

in places by facies cbanges. 

Tbe Soreq, Kesalon and Bet Meir formatlons are exposed only in tbe nortbern 

part of tbe area, near AI-Majed and AI-Fawar. The visible part of tbe Sqreq Formation 

consist of 73 m of well bedded dolomite limestone and dolomitic limestone with flint 
.. \ 

nodules and quartz druses. The Kes.alon Formation sediments are mostly dolomite 

with a pseudoconglomerate in the base. The thickness is 29 m. The Bet Meir Formation 
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consists of 37-40 m of dolomite, sometimes silicified, also with a pseudoconglomerate 

• in the base 

The overlying Mo!.a Formation in the northeastern part of the area, in Wadi 

AI-Mar, consists of 16. 5 m of yellow marl with limestone intercallations. Some 

6 km to the WNW, in Wadi Hirase, the formation is 9.2 m thick, with less marl, an 

, 12 km to the ~ Wadi Samu nז• increase in sublithographic limestone and lenses of clay 

SSW of Wadi AI-Mar, the MOAa Formation is 13.5 m thick and consists of marl with 

• dolomite or dolomitized limestone intercallations 

mminadav Formation is reduced from the north to ~ The thickness of the 

• b from 46 to 35 m and consists of very hard, cliff forming. grey dolomite ~ the sou 

The Kefar Shaul Formation changes over a distance of 2-3 km from 

50 m of argellaceous limestone near AI-Fawar Village to about 46 m of soft marl 

-SE of the Village. 2 km further ESE, in Wadi Ezenahi, 20 m of thin-bedded sub 

lithographic limestone appear at tbe top of the section. SSW of Wadi Samu' the Kefar 

Shaul Formation consists of 10 m of argillaceous dolomite. This shows an overall 

. trend of lithological variation from north to south 

Similarly the Weradim Formation changes in thickness. An eroded thickness 

of 30 m of chalky-white dolomite was measured near AI-Fawar, as compared to a 

• ful1 section of 17 m of marl and very hard grey dolomite in Wadi Azakahi near Yatfa 

In Wadi Etiran 27 m of dolomite was measured, and only 13.5 m in Wadi Samu', In 

• other places tbe Weradim Formation thins out to no more tban 5.- 7 m 

p 
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The thickness of the Bin'a Formation generally decrease also from NW 

to SE, from about 120 m near Tel Eton to about 40 m near Har Amasa. The 
-0 

indiv;idual members of the Bin'a Formation also decrease respectively. 
~ q. 

The lithological features and microfossil complex of Kefar Shaul and 

Weradim formations are very similar to those of the Avnon and Tamar Members 

of the Hazera Formation in the Negev. Similarly the Bin'a Formation in the sheet 

area correlates with the Derotim, Shivta and Ne~er formations at the Northern Negev. 

The Menuha Formation consists of white, chalk, occurs mostly in the 

southern part of the area, and is exposed only in a few places on the NW flank of the 

Hebron Anticline @irbat Yattir, !!irbat Sabta, Hirbat Zavit, Bet-Mirsham). The 

thickness ranges between 10 an~ 80 m as a result of non-deposition, pre-or intra-

senonian erosion. In the area of Bet Erush-AI-Pavka a conglomerate is observed at 

the base of the Menu!!.a chalk overlying the Bin'a Formation. 

Flint of the Mishash Formation forms some of the southern hills and is 

also found locally in the NW part of the area, near the village of AI-Madged. The 

section is mainly massive flint with a mosaic texture and minor interbedded marl 

with flint concretions. The thicknessranges from 7 to 20 m. 

The Ghareb Formation consists of limonitic chalk and has a thickness of 

45 m near AI-Burge, where the formation is fully exposed. , I 
\ 

Greyand green clay of the Taqiye Formation is exposed near AI-Burge and 

has a thickness of about 27 m. Most of the section is covered by cultivated soil. 

The total thickness of the Mount Scopus Group in the area appears to be 

140-170 m. 
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The Bet Guvrin Formation is exposed in the NW corner of the sheet area and 

consists of up to 160 m of chalk, mostly covered by nari. A typical "cave" type of micro- ~ 

landscape occurs in the formation. The age of these rocks according to microfossils 

i8 Middle to Upper Eocene". 

This chalk is overlain unconformably by conglomerate cemented by lime8tone 

and marl of the Ziqlag Formation. A section of 16 mthickness was measured near 

Tel Bet Mirsham. The age, according to microfossils is Upper Miocene (Unit 4). 

In many places in the NW of the area, and over most of the south Pliocene

Quaternary conglomerates are developed. In the south two levels of conglomerate 

Ha.z.eva and Yattir are recognised. The Bet Nir conglomerate in the north and west of 

the area 1s equivalent to the Yattir Conglomerate in the south. The thickness of these 

cOIlglomerates, ranges from 0.5 to 20 m and consists of carbonate and flint pebb1es, 

cemented by nari and marl. The Ha~eva Cong10merate has a red colored matrix due 

to limonitization. Recent alluvial conglomerates are formed in Wadis and are termed Na!!.s}10n 

Conglomerate. It consists mostly of 10ess-type soi1 and carbonate pebb1es and ,boulders 

with a thickness of 0.5 - 15 m. 

STRUCTURE 

The mapped area covers most1y the southern p1unge of the Hebron Anticline, 

with an axis trending NNE-SSW, fo110wing approximate1y the main Hebron-Beer Sheva road, 

'fhe dip on the western f1ank is 25-300 NW. Dips on the eastern f1ank are only 3_50 SE. 

East of the Hebron Anticline there exists the sma11er antic1ines of Ban1· Na1m and Hare 

Ein1m, with Simi1ar trends. 'fhe eastern flank of the Hare Einim structure dips 20-250SE. 

These smaller anticlines have developed on the eastern monoc1inal flank of the main Hebron 

" 

l' 
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structure. The Hirbat Yattir syncline lies between the southern plunge of the Hebron 

Anticline and the southern plunge of the Hare. Einim structure, and opens out into the 

Beer Sheva basin. 

Faults are not abundant and are mainly seen on the flanks of the structures. 

These are generally oriented NS and WE and are normal high angled faults .. with a vertical 

throw of less than 100 m. Joints follow a similar pattern to that of the faults. 

GEOLOGICAL HISTORY 

! 

Sedimentation in the mapped area as seen from exposed rocks ,was part of the 

-widespread Cenomanian transgression, which started earlier. The direction of trans 

-gression as seen by changes in thickness of formations of the Judea Group was approxi 

mately in a SE direction. Sedimentation occurred mainly in shallow water, on a wide 

continental shelf of a moderate slope. Variations in depth of the sea during this time is 

Kesalon and Bet Meir formations and intercallations of ~ lomite of Soreq ןindicated by dl. 

. clay and limestone in the Moza Formation 

Differentiation of sedimentary facies, as represented by the Kefar Shaul and 

-Weradim formations is assumed to have developed on very gentle NE-SW directed sub 

, marine ridge which was probably structural. Dolomite was formed in the ridge areas 

." and marl with intercallations of limestone was deposited in the intervening !'basins 

A pre-Senonian phase of uplift and erosion is indicated by the presence of a conglomerate 

at the base of the Menu.h.a Formation overlying the Judea Group. The range in thickness 

of the Menu.h.a Formation is due mainly to the pre-Senonian relief. In Campanian times 

. water, rich in silica deposited the massive flint of the Mishash Formation 

Local deepening of the sea, probably as a result of continued development of 

, anticlinal and synclinal structures, which took place in Maastrichtian and Paleocene times 
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is represented by the chalk of the Ghareb Forniation, and the green clay of the Taqiye 

Form, -. '()n. Subsequent E()\.:ene uplift of this region caused a gradual withdrawal of 

the sea and deposition of the chalk of the Bet Guvrin Formation of Middle to Upper 

Eocene age. J<;~l.rly Eocene sediments of the Zor'a Formation, known from elsewhere, 

" d ~ bser'v( כare not I 

Late Miocene transgression led to the deposition of marine conglomerates of 

n, Younger tectonic movements in the area led to the development נ.)גt-:l,tl נ-the Ziqlag FO 

-. the Bet Nir, Yattir and Ha.s.eva conglomerates. Recent Na.hshon conglomerates were 

formed in present day wadis. 

l{ocks of the Judea Group in the area are used for various building purposes. 

The grey, ve:ry hard dolomite of the 'Amminadav and part of the Weradim Formation is 

quarried for aggregates Jn the SW of the area, near the main Hebron = Beer Sheva road. 

Marble Is quarried from the Bin'a Formatioll near Yatta and Eshtamoa. 

The marl of the Kefar Shaul Formatlon near Al=Fawar, and the limestone 

of the Bin'a Formation over most of the area appears to be suitable for the cement 

industry. 

Underground vlater from Cenomanian aquifers in the area Is similar in nature 

to the water from the Bethlehem -, Jerusalem area, being typical carbonate water with 

very low content of chlorides in most of the springs tested. 

The main Cenomanian aquifers of the area have as yet not been exploited, 

except for the localities of Al~Fawar and Yatta, which are over exploited. 

\ 
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1HI0RBAT YATTOR AREA 

by 
A. FREIOIN 

(/) SYMBOLS 
HIRBAT I&J (/) 

D ESCRIPTION 
.J I&J 

LITHOLOGY e « . z HIRBAT 
YATTIR u E ~ 

YATTIR (/) :ב

L Fm Nahshon ~ L . clav. soil ..J Conalomerote "'יי"- . Fm Yotir . 1 ח

~ . Fm r- Hozeva . Conglomerate 00 o Q 
;-00000 

Nz 15 ..P_"'""o.E:::) כc. Llmes.!one h oebbles זmarl wi Zialaa . Fm 

700 
 ~ .ג. .4 \

 ~ ..נ..

 ..ג. ..נ. ..נ..

 ..נ.. ..ג...

Tmb 160 ..נ.. ..נ.. ..נ.. Chalk, barite . concretions Bet - Guvrin . Fm 
--'- ..נ..

 ~ ..נ.. ..נ.

600 
-ג..~_/

TII 27 \--~ Clay with limonite . concretions Toqiye . Fm 

-'- F ..נ.. ~ . Fm Ghareb . Chalk ..45 ..נ.. ..נ.. ..נ KU9 
 ..נ.. J... F- ..נ..

500 
. with flint concretions Flint, clay . Fm Mishash --.-. . . .. 20 Kumi 

 ..נ.. ..נ.. in conglomera te Chalk with ~'~ב

. Fm Menuba ..1.. ...80 .:..ג.. ...ג Kum 
. bas·e the 

--'- ..נ..
oo..1..ooc*o ~ 400 

limestone Li thostrotigraphic '\ ---., 40 Kub3 
. chert with \. I 

. Fm Bin1a 
, "1 

.) Limestone (r4dists ond bryozoo reef 60 Kub2 

.,-"1 300 
. nari by L imestone covered \. I I 20 Kub 

. Fm Weradim . Dolomite. chalky dolomite, limestone "" I'J 30 Kuw 
'r!" 

~"' '" 
. Fm Shaul Kefar . Limestone. marl. chalky dolomite 

,.... 
rJ 50 Kuks 

'" , / / / 
200 

KUQ 46 ' .. '0 '. Dolomite cliff ( .) forming Amminadav ' . Fm 

. Fm Moza . limestone Marl -. '" rv 10 umQ 
r-"' / / / 

 / / /} Kubm . Fm Meir Bet . Dolomite 40ן
- L-L Lן

100 
. Fm Kesalon Dolomite and quartzolite (cliff forming 30 Kuke 

.D י/-j ' .. ' .. 

with dolomite Cholky 
. Fm Soreq --50 Kus 

. geodes quartz 0 

. NORTH 
NEGEV 

Hazeva , Fm 

Bet - Guvrin 

. Taqiye Fm 

Ghareb . Fm 

Mishash . Fm 

Menuba . Fm 

Nezer . Fm 

Shivta . Fm 

Derorim . Fm 

Tamar . Fm 

Avnon . Mbr 

E 
afit ן . Mbr I.נ.. 

« 
a: . Ein Yorq'eam Mbr 
w 
N 

« 
Ijevyon . Mbr 

ב:
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ביהרדההשרררגירתהגךרבאבגרקרטשייםגרפי-חרר

ששוא.יילךי.

ביררשליסה~בריתהאוניברטיסה-לגיארלרגיההמחלקה

נפרצהביהרדהה~לירןהסרררןמררשלמעיקרוהגיריבחחרקרררזחרלהרפ~ת

למדי.

קברצרת:לשלשמרינרשתרארוחרטיתירחרלהחרלגרפי

רמעליה.מתחתיההגירילחתרבהתאמההנמצאתחררארי,חרלארחרלשכבת ) 1

הגיר.שכברתבתררכררייסבחרל-קרררז,מלאיסדיטקררדנסייסכיטיס ) 2

פטארדרברקציוזי.גירשלמשריקטרכ~יןטדקיסכמלריחול ) 3

החרל.לשכבת ~-3ר 2הקברצותנמצאותמקרהבכל

 ) 1(קבוצההחרלששכבתנראהפסרוגרפירתובדיקותשדהבדיקרת~לבהתבטט

האחררתהתרפערתשתיואייררדרדהמרינ~תבטביבההטסרסיגרפימהחתרכחלקהרשק~ה

מיךיע"ינוצרוהמשגירת~התופערתמרצעבמקררן.משגירתהן )-3ו 2(קברצרת

 ) 1(קבוצההחולשכבתכאשריותר)מאוחרמעםאו(תרר-םררוגיקדרסקרטםחללי

הקלטםי.לחרמרהמקררטלעאתמהררה
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זכרכיתבבציעתשרנרתשימרת

בהםדב

באי-שבעהבגב,ארביביסיסת ..

להתעכבהזדמברתלברברתןבחבירזבערבית 3ההזכרכיתבתעשיתהמירעדהביקרי

זכרכית:ביעת 3לשיסרתשלרשעליה 3בק

הזכרכית;במבבהמסיסיםצךבעיםייביםא)מישבית:לחלרקהביתבתהקלסית,השיסה ) 1

ביעה. 3להגיימרתהזכיכיתבמבבהמסיסיתבלתיפזרתב)

התלתהירזלמשל,בדיירת.עפירתמעברמתכרתשלייביםבכללים bאה 3בקבי

המכילההזכרכיתבע 3רלכזמיקירןמילי 550רסביבתלאויחדייהיביכייםשלעיכי

אשיעיכיתחדבחרשתת 3תחמרשלקרלראידיםבכלליםב"ה 3בקבייירק.הראארתר

אדרמה.ביעה 3לרגרימיםהזכרכית,שלהכללימהמבבהמריכבבתהלירבפידים

שלרשהשלבמרכיםייכוזיםמכילרתשהןבכרמאיפיבךתפרסרסבסיסיבירתזכיכירת ) 2

אבסימרן)(כמרתימ~~חזייםירביםב)(זהב);ילה 3אמתכתירביא)מיכיבים:סרגי

יירם). 3(כמיסגרליהאולסיאבתחוםלקיינהיגי.שיםירביםג)

הצייוםירנימשחיייםסגרלי,האולםיאבתחוםמרקינתפרסרסבסיסיביתזכרכיתכאשי

ךר Tהח-"תהלרךקרלראידית.למתכתשמתחדייםהזהבירני " IIעהבקלםיםפיםראלקסירבים

החלקיקיםגדליםההקיבהלאחיהזכרכיתאתמחממיםכאשרהאבסימוז.ירביע"יבעדר

המרקין.באזריהזכרכיתאתרבעים 3רהקרלראידים
,. 

הלרגביכסףשלזעיייםגבישיםמפיליתשהזבכךםצםייביתפרסרכרימ"רתזכרכירת ) 3

לבליעתרגריםהכסףמרחזיסגרליארלסיאבאריאלהדכרכירתםרקיברתכאשךכלשהוא.

הביאה,התחרמשלגבוהיםגלבאריכיאלהזכרכיותמרקרנרתכאשךהבראה.בתחרםארר

טיבלראיבריברסיבליהיברזהתהלירבפסקת.הארייבליעתמחדשהכסףן 3מתחמ

מעיפרת.

··t· 

.,'. 
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ראחרזםבירביתשרררמרטיםהקרבג

חבררךהרךשררררגית 9הגארמרררההיסטךריה

f1 גב~רצמןןבדל~היביכב~בדךנברמ~ן

הנפםמחלקתהגאילוג~,המכון

אתהמסררמתהג~קוזבמערכתביצרפלוב~אל~,סדרמנם 9נירניתקונגלימרם

שלהמחזוראתמסייםאחרזםקונגלומרםרפו.חצורחשלהימרהטדימנמריהמחזור

 O(bב 9א"(צ~יריםבפל~רטםקרןנוטפתימרתהצפהמטירםנחשיןןקוגגלוםרםפלשת

שלפצררסהמצררןדברהחבליםעל I9רכ~בה IQשלבמצבחמ~דמוגחנירנ~חקוגגלימרם

שזורהזררמהכ.עלחרמפךחחתרחבהניקןזבמערכת ) floodplainfacil€;s (הצפהמ"שןרר

שררדי o( meanderings1t:reams (מאגדריתרזר~מה ) b:raidedst:reams (מפרזרת

אחרזםקרבגלךמרםבשפלה.והןחבררןהריבבעלהךמינחיםנררב~תקונגלומרם

שורק,גחלשלנ~יתרהגבוההבמרטהמצי~זהקינגלימרטבשפלהסהתבל~םנחורחתור

 ....באזו 9ח.ג'רןהד~שלהכפ~פהלרגל~סוגסקויגמ~ ) strike valley (איררעמקוממלא-'

הר""שלהםערב~~הכפ~פהשלזמבהכדלהס~קביתןכךמשים .)"ד 9ג"(צ~ור~םםובהר

 9חברויהרדשלההדדיחהמירפךלרגיהמיקדם.פלר~סמיקדעדמאוחרמפלריקןהיגרחנרון

ר mכמהתפתחההמ~ם~פרשתשלהמערכ.~באגףההרגבשלהרמת~הארפ~םשמושמגמתהמראה

חתיכין,לדםהיורדיםישראלבחליכלכמר 9שירקבחלשלהנ~קרזמערכתהפלררסמקוך.

החיףמישורשלבתת~הקרקעשבחגלוהגדולרםהבהרותהמ~ךקןסגתח~לתכבךלהחפתחהחלה

כלבמשרזו.למערכתש.~כ~ם 9אשדוד =מיגדהבארארעזה-באר-שבעשלאלי~,כגון

הצפהסכ.מרשוריחופשררםמראבדר~םשלזרימהמשמרחברוןגהר~החק~·םהמייקןזמן

אשררפו,חצורתשלהטד~מבםררהמחזורשלההצפהבזמןגםלהתקר~םהמשדרזהמשםר

היוצרותבירסכ.יתקךבגלימרםגםהררבדזהבמשםרגררן. nהרדאתכבראהכסתהל~

להתחתרותגרמההביקוז?בסיטלירידתשגרמה 9גך~~ nהרישלהמערביתהכפרפה

את K3המרדבר incD.sed mei:illders ) 9 (תורלם nבפתוליםיהייצריתהמאבדררם

שורק.בבחלהמיבהקנרסידך
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P יתייררמיטרנג

, 

" 

אהררנירא.איזןב.

תל-אניב 9הלאוםיתהנפטחברת

םצריים " D 695שלטופרגרפיבגרבהחבררןהרשלהדררםייםבשרליים

שרניםבםלעיםשםקררםםפרגםנטיםהםררכבהטררגניקרנגלרםרטשלםחשרפים

םציינתיתירכקרנגלרםרטשהרגדרזהקרנגלרםרטהרפעתרקרטיקרן.אארקזםגיל

רהקיםרטהנגבצפרזשלהכללית~התררםםרתאתהםלרהחריפהאררזיביתתקרפה

םקרםית.תבליטשיצרהטרציארי

קצרבםרחקנחליםלאררראלרביאליותבםניפרתשקעיתירקרנגלרםרט

 •אםפקתרתםםקררר

בתכרנרתיראקרירלנטינארגניקינגלוםרטשלםחשרףםתגלהערדבאזרר

החרלרתאתשהשקיעירתרצעיראפיקע"יבםרכזונחתךאשר 9יתירלקרנגלרםרט

להםיקניתןאלהעדרירתםתררחצבה.תצורתשלהטיפרםיהעלירןרהקרנגלרםרט

 gכי

לביןחצבהתצררתשלהםערגליםוהחווקיםהחרלרתביןםבדילהטקטרניתתגיעה ) 1

חצבה.תצררתשל Oהבםילקינגלרמרטכבראההםקנדליתיךקרנגלרםרט

שלהאגטיקלינררירםשלהעלירניםהחלקיםאתבעבךכ'םואארקןמגילםלעים ) 2

הגארגבית.ההרמהבעקברתכלילשהרםררלפביחבררןהר

~ 
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חבררךהרשרנית ?jהפרייסטרההתפתחרת

, i 

הורוביזא.

תל-אביבאוניברסיטת 9לארכיאולרגיההמכרן

חברון~הרשלוהסטרוקטורריתהמךרפולוגיתבהיסטוריהמרבחניםשרביםשבי

הירדןלעברמורפרלוגיבהמשרנמרר,האזורהיההפרגלציאליהפלייסטרקןבתקרפת

שכררנםנהררת,ארוזיה"בסיסארשקע,מהורהאינוהאחרוןכאשרהבקע,רלאזור

ברמתלירידההביאההקרבריתהאינגרסיהחברון.הרעלזרמומזרח-מערב,הכללי

לחם.ביתקרנגלומרטרלהשקעתאלהנהררתשלהאנרגיה

אשרבבקע,השבירהתהליכיאתמרוויםוהרמתוחבררןהראזררשלהקימור

גביערההרבאזררלהתחתרהחלונהררתהגלציאלי.לפלייסטרקןהמעברעםהתחדשו

ארפנים:בשנימתחתריםהנהרותהיום.עדנמשראשרתהלירהמתרומם,הפנפליין

וייצובה,קרקעליצירתרגרםצפוףהיההצמחיהכיסריכאשרהפלוביאלירת,בתקופות

בתקופות oהשנהכלמשרבהםזרמישהמיםמתוז,מדרוןבעלירחביםעמקיםנוצרי

ואדיותונרצרושטפינדתהזרימההיתהדל,הצמחיהכיסויכאשרהאינטרפלוביאליות,

בראדיךתמדורגים.מדרונותיצרהאלהתהליכיםשנישרהסופרפוזיציהתרולים.

לחם.ביתקרנגלרמרטשללפלטיסתחתעיקריותמדרגותארבעקיימותיפהמפרתחים

(מרסטרייםשביהצורכליאשרנחשון,מקונגלומרטבעיקרהבנויההתחתונההמדרגה

בתקופתיצירתועלמעידיםבמזרחהלשיןלתצורתהרטררייהמעברנטופיים)עד

חרקיםבונהבקעהקרנגלךמרטארבסלע,חתררהבעיקרההשניההמדרגההווירם.

, 
בשתיהריס.בתקופתהשקעתועלהמעידים 9מאךחריםאשלייםצורכליונוממנה,

דדוקטיביתארנמצאר,ראצוררכריביותרנדיריםקךנגרומרטיםהערירנותהמדרגןת

ןנרגז,מינדללפלוביאליםמשויכךתהן
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~ 
תשר"גרשנתז"רג.רדרפרץד"רע"שרס 9

'~ .. 

" 

בהרבב:הפרםרעדתהחלטתעפ"י

הגיארלרבית,החברהנשיאםבן-בינזבררב .•אפררפ·

העברית,בארניברםיטהלביארלרביהה pהםחלראש-תררבןי.פררפ'

הגיארלרבי,~םבוןםנהל-זהרא.רםר

ברדרריל-םיניביםתהגיארביםירר Pםחעללרייצחקלד"רג II לתIIlלשנתהפרםהרענק

 .) Ph.D •(עברדת

t : 

~I 
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גרדרפרזפרסחתןהרנאתקתניר

~ 
סיניברדוויר-צפוןבאיזורוםדימנםיםתמרחותביןאינטראקציות

לרי Pבחי ..

מדבךיהאיזררטיבי.האיחבישלמזוחיהבפריר pבחלבמבאברדררילאיזרר

לה.שמדררםרהטבחרתהימהאתרכרלל

תיכרןיםמיהםהימהמיחרל.לשרןע"יהתיכרןהיםמןמרפרדתברדררילימת

הברםרייבםיםריכרזיכלרר.גרם 60שלכלרררזירתמראהבירתוהגברהרריכרזםמארידים

מראיםהימהקרקעיתשלבטדימבמיםהאיבמוטמיביאלייםהמיםערבתית.משתביםהימהבמי

כלרר.גרם 100שללכלרררזירתרמגיעיטט"מ) 60(עדהערמקעםבמליחרתעליה
~ 

האיזרטרפירההרכבהאי.במרטםיביאלייםגמיסוייס Pהנוהכימייםהמרכיביםביןהיחט

טדימבסיסעםאיבמראקביהשעבררירתרמררכזרתקדרמרתבתמלחרתשמקררםמעידיםשלהם

השרביםהטדימבטיםמיפרטישללית Pרהרומיהלמרליתהתפרבההימה.מינוייירנמהלר

לארררהשרביםהימהבחלקיההידררגרפייםהתנאיסהשתנרתעלמעידה;הי.מה iבקרקעית:
במצארהחרלסדירנרתביןטבחרתשלחגררהקימתלימהמדררםהרשקער.ברהזמןפרק

והשבי,כידםגםהימהאלשרררת pההימהחרףטבחרתהאחד,עקריים:מיפרטיםשני

חרל.דירברתע"יהימהמןהמרפרדרתפנים-יבשתירתטבחרת

טרגים:לשנימתחלקרתבטבחרתהתמלחרת

הפבים-יבשת~ךת.מהטבחות~בחלקהחרףטבחרתבכלהנמצארתנררמליימיממקררתמלחרתא)

הנר,מלירתהימידתהתמלחדתביןאינמראקציהע"ישברצרר-כלררידירת Caתמלחרתב)

בטבחותמצרירתאלהתמלחרתדרלרמים.הררצררתתררקרברנםיים,טדימנםיםלביך

בלבד.הפנים-יבשתירת

הלאבעברהתיכרךהיםבמימרצףהיהרהטבחרתהימהכרללברדרריל,שאזררבראה

" 
 •רחרק
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הסיורתכנית

יהתרבית)החבררמשרד 9ההטברהמרכז(בשתרף

, 
 ) 2.8.13 (תשל"גאבמבחםד'ה·ירם

ירושליםסהאומה,בביבישלפבימהרחבהאגדבמכרבירתיציאה 01030

לפבי
הצהרים

חלחרל ) 1

טעירכפר ) 2

בעיםבבי ) 3

בעיםבביחילרת ) 4

קילמיןיסהח'בהדרכת

בחבריז.זכיכיתבמפעלטירר

המתבחליםמטעדתלידבחבררןצהריםהפטקת

לעצמם).ידאגר(המשתתפים

אחדי

הצהרים

מג'זאל ) 1

 •ברדגאל ) 2

(אשתמךע)א-טמרעאזיר ) 3

ימה ) 4

פרידיזאסהח'בהדרכת

בטיטיאסהעתיקביה"כיבאתךימהבמחצבוחגבקרירשהיהזמןבמידה

 020000השעהבטביבותביררשליםמשרערגמר

~ 

" I 

מיטריהם.אחריותעלבכתביכחוברתהתקצירים
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