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Perturbations in the Pelagic Ecosystem prior to the KIT
Boundary, Maastrichtian of the Negev, Israel
Abramovich, S.,! Almogi-Labin, A.,z Benjamini, C,l
lDepartment of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University of the Negev,
84105 Beer Sheva
2Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Assemblages of planktonic foraminifera from the Negev were studied to enable
ecostratigraphic reconstruction of the pelagic environment of the Maastrichtian, and
to identify perturbation of the ecosystem prior and perhaps related to the K/ T boundary exitnction event.
170 samples were taken from four sections of the Ghareb Formation in the northern
Negev. The Hor Hahar section was examined from the upper part of the Oil shale
Member to the top of the Chalky Member. The Givat Mador and Ben Gurion sections
were examined from the base of the Marly Member to the top of the Chalky Member.
The Ben Gurion M section was examined from the base to the top of the Chalky
Member by Almogi-Labin (unbubl.), and was reexamined in this study.
Ecostratigraphic reconstruction of the pelagic environment was based on six planktonic foraminiferal assemblages, defined on the basis of dominance of genera and
PI (P+B) ratios. Correlation of assemblages between sections revealed two major hiatuses, near the base of the Givat Mador section and in the middle of the Ben Gurion
section. These hiatuses originate from syndepositional activity on Syrian Arc structural features.
Several perturbations of the normal marine paleoenvironment baseline occurred
during the Masstrichtian. These are marked by bloom of opportunists, by significant
changes in abundance of key species, by extinctions, and cessation of appearance of
new species.
Two types of blooms of opportunistic species were noted, in the genera Hedbergella
and Guembelitria.
1. Hedbergella blooms occur in two distinct episodes, with different species. The first

occurs in the lowermost Maastrichtian, while the second is in the lower part of the
Upper Maastrichtian. These episodes are attributed to an increase in oligotrophy,
and increased oxygenation of the lower water levels, leading to opening of new
niches.
2. Blooms of Guembelitria occur in two main episodes, the first near the top of the
Lower Maastrichtian, and the second in the uppermost Masstrichtian and continuing across the KIT ecosystem collapse.
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Over 40% of the identified planktonic species become extinct durind the course of
the Late Maastrichtian, both gradually and in two concentrated episodes. Most are
keeled Tethyan species; new keeled forms failed to evolve to repopulate the vacated
niches.
The uppermost Maastrichtian is markedly impoverished, with few keeled forms. This
represents an advanced stage in ecosystem disturbance, building up to the KIT event.
Degree of extinction at the KIT boundary resembles other sections of the tropical
Tethys, indicating that the Negev was affected by the same, presumably global, event.
The sequence of events in the Negev shows that the KIT extinction event operated
on a repeatedly perturbed, impoverished Maastrichtian marine ecosystem.
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Geomorphic and Paleoseismic Evidences for Large
Historical Earthquake in the Avrona Playa - Dead Sea
Rift
Amit, R./ Zilberman, E./ Porat, N.,! Enzel, Y.2
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jeruslalem, 91904 Jerusalem
The inner part of the Dead Sea Rift is composed of a series of pull-apart basins developed between left-stepped segments of the Dead Sea Transform. These subsiding
basins in the southern Arava valley are expressed as internally drained playas. The
Avrona playa is crossed diagonally by the transform which forms a 1 km wide fault
zone that can be traced to about 35 km north of Elat. This zone consists of several
subparallel faults and compressional and extensional structures forming straight
scarp lets. In this study we reconstruct the recent tectonic activity of the transform in
the Avrona playa and its effect on the morphology of the playa.
Several faults and elevated compressional features in the Avrona playa were trenched
and analyzed. The trenches show that the upper 2 m of the sequence is composed of
playa deposits and is characterized by the same degree of soil development. This
sequence is dated to less than 1.5 ka (C4 and OSL dates), indicating that the compression and uplift occurred during the last 1 ka. For example, the uplift identified in one
of the trenches (T-20) is expressed by a vertical displacement of 1m occurred in single
event, indicating an earthquake of M > 6.5. The late Holocene tectonic activity in this
region changed the Avrona playa from a closed basin with internal drainage system
to an open basin. The playa is currently draining toward the Gulf of Elat and the
elevated playa deposits are being eroded. The relief inversion in the playa represents
a change in the pattern of the tectonic activity; from a large subsiding basins to a
narrow zone of deformation directly related to the trace of the strike slip.
Based on age dating, sedimentological, pedological and morphological data it appears that the relief inversion in the playa is related to a single large earthquake. The
last large earthquake documented from this area occurred in 1063 AD, destroyed Eila
and severely damaged the whole area.
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The Sources of the Yarkon Springs
Avisar, D.,! Kolton, J.,2 Kronfeld, J.3
lIsrael Union for Environmental Defense and Tel Aviv University
2Israel Water Commission, Tel Aviv
3Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel
Aviv
The Yarkon Springs have been assumed to be one of the two major drainage areas of
the Judea Group aquifer, also referred to as the Yarkon-Taninim aquifer. It has long
been accepted that the Yarkon-Taninim aquifer is one continuous aquifer flowing
from Beersheva in the south to north of Hadera.
We have studied the stratigraphy, chemistry and isotopes of the Yarkon Springs, and
the surrounding water wells of the Rosh Ha' ayin - Gan Yarak area. It is found that the
Judea Group aquifer is divided into at least two different aquifers. The upper
sub aquifer is composed of the Bina and Veradim formations. The underlying
sub aquifer includes the Aminadav Formation and the formations beneath the Motza
aquiclude. The lower aquifer contains younger, colder and sweeter water than that
of the upper sub aquifer. The outflow of the springs is at present coming mostly from
the lower subaquifer that flows rapidly from east to west within a karstic system.
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The Newe Ativ Graben, Mt. Hermon: Its Origin and
Implications to the Regional Structure
Baer, G.,t Hirsch, F.,t Ron, H.2
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2The Geophysical Institute of Israel, P.D.B. 2286, 58122 Holon
The Newe Ativ Graben is a NNE-striking structure, about 4 km long and up to 1 km
wide, in the southwestern side of Mt. Hermon. The graben is bounded by two major
faults, each of which comprises over 100 discrete segments, a few meters to a few
tens of meters long, that form a zig-zag pattern. The faults are predominantly normal, with small components of left-lateral slip mainly at the northern and southern
parts of the graben. Northward, the two border faults merge into the NE-striking
sinistral Guvta Fault. Stress inversion of slip along the graben faults is combined
with paleomagnetic measurements of rocks from the graben and its margins, to explain the formation of the graben. The stress analysis indicates that the graben, as
well as its northeast continuation, were formed under N-S oriented maximum horizontal compression, most likely of Neogene to Recent age. Paleomagnetic results
suggest 13° clockwise rotation of the graben interior with respect to the area east of
the graben. These results, together with the general geometry of the boundary faults,
suggest that the graben was formed as a pull-apart basin along the NE-striking sinistral Guvta Fault. This study also suggests that sinistral faults of this direction are
more dominant in Mt. Hermon than previously recognized.
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New Observations on the Karkom Graben
Bartov, Y./ Garfunkel, Z.,z Avni, y./,2 Calvo, R./,2 Rotstein, Y.3
IGeological Survey of Israel, Jerusalem
2Institute of Earth Sciences, Hebrew University, Jerusalem
3The Geophysical Institute, Holon
The new observations on the Karkom rhomb-graben are based on several stages of
field geological mapping, as well as on a seismic reflection data.
This structure, of 8x17 km., is located along the Paran fault, which is a dextral strikeslip fault belonging to the Central Sinai-Negev shear zone, having a 325-650 m of
post 20 m.y. displacement.
The sediments within the graben are of Senonian and younger age. The stratigraphic
sequence of Senonian to Middle Eocene units in the graben is similar to that known
out of it. Upper Eocene Qeziot Formation, recorded in the vicinity (Sakal, 1967; Karcz,
1997), was not found in the graben itself.
Most of the area is covered by the coarse clastic Hazeva Formation, reaching a thickness of more than 1 km, similar to the thickness known in the Arava Rift. The Stratigraphic column of the formation is correlated to that of the Northern Negev and the
Arava. Two major regional unconformities exist within these sequences, showing a
similar history of deposition and erosion.
Most of the faulting postdates the deposition of the Hazeva Formation. Only minor
phases of extensive erosion, which might be related to local faulting is recorded by its
sediments, mainly in the topmost beds of the Karkom Member, which contains a
conglomerate of angular clasts, derived from the hanging walls.
The Arava Formation is a clastic unit covering uncomformably the Hazeva Formation, and onlaping the graben border faults. Outcrops of this formation are part of
the old Paran drainage system, showing two major lithologies, of fluviatile conglomerates and of lacustrine chalk and marl.
The Seismic Reflection survey results in a detailed structure of the inner part of the
graben. Most of the faults are normal, except for some segments of the Paran Fault,
which are reverse.
A minor post- Arava Formation faulting phase is apparent, showing in some locations rejuvenation of reverse faults.
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A Model Simulating Accumulation of Gypsum and Salt
in Desert Reg Soils of the Arava, Israel
Barzilay E.,! Enzel Y.,! Amit R./
lInstitute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Salic and gypsic reg soils are soils that develop in hyperarid environment
«80 mm I yr) and lack pedogenic calcic horizon. The characteristics of salic and gyp sic
horizons of reg soils in the alluvial fan surfaces of Nahal Shehoret in the southern
Arava, are studied through a model. These alluvial surfaces are dated 60 - 0 ka and
the depth functions of the soils developed in them are simulated.
Six soil profiles of different degrees of development were described in the field and
their grain size distribution, bulk density, chemical composition and percentage of
soluble salts were determined. In addition wetting and drying rates of these soils
were determined in field experiments. These properties are then used in a compartment model. Statistical characteristics of present-day rain data (1950-1994) for the
Eilat area (30 mml yr) are analyzed and the statistics are used as a stochastic input for
the compartment model. Concentrations of gypsum and soluble salts in the dust flux
and in the rain water are another input. These parameters can be changed in the
simulation. In the model, the salts are leached through the soil profile as either saturated or under-saturated solutions. The wetting front reacts to reach new chemical
equilibrium in each compartment (Piston Effect) and pushes excess solution into the
underneath compartment. Each compartment dries out according to the drying rates
and accumulates the evaporites.
Model simulations show that:
a) A simple continuation of the present-day environmental conditions is sufficient to
produce Holocene reg soil profiles.
b) The properties of the rain input must change to produce a mature 60 ka reg soil.
Within the framework of the model this change is characterized by increase of
individual storm precipitation and shorter intervals between rains. This change
must occur at an early stage of the soil development.
c) The dust flux plays a major role in the development of the soils not only as a solute
supplier but as a control on soil hydrology.
d) Partial impeding of the soil surface due to dust accumulation and the formation of
Av. horizon and incipient desert pavement must be achieved after 1 - 2 ka.
e) A pulse of high dust influx is the best explanation for the step-like changes between the properties of the latest Pleistocene surfaces and the properties of the
earliest Holocene surfaces although only a few thousand years separate between
them.
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Detection of Co-seismic Displacement Induced by the
November 1995 Nuweiba Earthquake
Bechor, N., Wdowinski, s.
Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel
Aviv
The November 1995, Mw = 7.1 Nuweiba earthquake was the largest earthquake that
affected Israel in the past 100 years. The earthquake caused property damage in
Nuweiba, Elat and Aqaba, and increased the possibility for the occurrence of a large
earthquake (Mw>6) closer to Elat. About a month before the earthquake the Survey
of Israel collected Global Positioning System (GPS) data in Elat, Bar-Giora and other
sites in Israel, as part of an international project (the East Mediterranean). Following
the earthquake, the Survey of Israel re-occupied the sites in Elat and Bar-Giora for
4-10 days.
We use these data to calculate the position of Elat with respect to Bar-Giora before
and after the earthquake. In order to obtain precise positions, the regional data are
processed with 42 IGS (International GPS Service for Geodynamics) tracking stations
located around the globe. We attribute the difference between the positions to coseismic displacement in Elat, because Bar-Giora is located more than 300 km away
from the epicenter, and therefor, its position is assumed not to be affected by the
earthquake. Preliminary results show that Elat moved southward 15 ± 3 mm, and
westward 4 ± 3 mm with respect to Bar-Giora. The observed southward displacement of Elat agrees with the direction predicted by a dislocation model of the Nuweiba
earthquake, which is based on seismic data (Shamir, 1996), but the observed magnitude is significantly smaller than the predicted one.
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Preliminary Calculations of the Israel-Sinai Subplate
Velocity using GPS Observations
Bechor, N., Wdowinski,

s.

Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel
Aviv
The Israel-Sinai subplate is situated in a tectonically active region, between the Eurasian, Arabian and African plates. Global plate motion models provide accurate estimates for the velocity of the 3 major plates, but not for the Israel-Sinai subplate. We
use Global Positioning System (GPS) observations collected at Bar-Giora (Israel) to
calculate the relative motion of the Israel-Sinai subplate with respect to the Eurasian
plate. In order to obtain high accuracy, the Bar-Giora (BARG) data are processed with
42 IGS (International GPS Service for Geodynamics) sites located around the globe.
The BARG data consist of 5 sets of 1-2 week-long observations collected by the Survey of Israel between 1992 and 1996. The global data for this time span were obtained
from an IGS archive.
We calculate the position of BARG with respect to Wettzell (Germany), which is the
closest IGS station to BARG on stable Eurasia. Preliminary results, based on the 1992
and 1995 sets of the data, show that the distance between BARG and Wettzell is decreasing at a rate of 6 ± 4.5 mm/ yr. This result agrees with the 9 ± 4 mm/ yr motion of
BARG with respect to Eurasia based on Satellite Laser Ranging (SLR) observation
collected during the years 1986-1993 (Smith et aI., 1994). Both the GPS and SLR velocity estimates agree with the NUVEL-1A (De Mets et aI., 1994) expected velocity of
BARG moving as part of the African plate (6 ± 2 mm/yr). Processing the rest of the
data will provide a more accurate estimate of the current motion of the Israel-Sinai
subplate.
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Isotopic Composition of Fresh and Saline Groundwater
in the Lake Kinneret Watershed
Bergelson, G.,! Nativ, R.,! Bein, A.2
IS oil & Water Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 76100 Rehovot
2Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Groundwater was sampled from all active boreholes and saline springs in the Lake
Kinneret watershed. Eighty samples were analyzed for general chemistry, and for
180/ 160, 2HJ1H and 3H/1H ratios. A smaller amount of these were also analyzed for
13C/12C, 14C/12C, 37Cl/35Cl and 36Clf35Cl ratios.
Fresh groundwater samples from boreholes tapping the various aquifers in the lake
basin fell along the local precipitation line. Values of 0180 and oD in the fresh groundwater ranged from -6.47 to -2.41 % and from -33.7 to -12%, respectively, whereas those
of the saline water ranged between -2.77 and -1.5%, and -18.51 and -4.76%, respectively. Values observed in the saline water were more enriched than those of the fresh
water, but more depleted than in the seawater. A clear correlation between increasing salinity and enriched composition was documented. Tritium concentrations ranged
from 0 to 8.7 TU. Whereas the brackish springs contained up to 8 TU, tritium in the
most saline samples did not exceed 1 TV. Temporal variations of up to 7TU were
observed in springs that had been sampled over the years and was unrelated to salinity variations.
013C in the fresh groundwater varied from -14.3 to -8.2%. Generally, 013C values in the
saline and brackish water were similar to those observed in the fresh water, except
for a few springs and boreholes containing o13C-enriched water (-6.5 to -2.6%). 14C
values in the fresh groundwater ranged between 44 and 113 pmc. Values exceeding
80 pmc were observed in the shallowest aquifers in the Neogene basalt and the Eocene
carbonate rocks. In the deeper aquifers in the Upper and Lower Cenomanian carbonates, observed values were higher in the unconfined recharge zone (60-92 pmc),
and lower near the lake «20 pmc). 14C values decreased (and tritium disappeared)
with increasing groundwater salinity. In the most saline groundwater, 14C values approached O.
037Cl values ranged from 0 to -0.3% and from 0 to -0.7% in the fresh and saline groundwater, respectively. The most saline groundwater had the most negative &7Cl values
and were enriched in 0180 and oD. 037Cl values in water samples from the Mediterranean Sea and the Dead Sea, and in halite from Mount Sedom were 0.1,0.3 and 0.2%,
respectively. The 036Cl in the basin groundwater ranged over three orders of magnitude. Snow from Mount Hermon in the Golan Heights had the highest value (1580 x
to-IS), whereas the Jordan tributaries fed by this snow and flowing to the lake had
moderate values (186-400 x 10-15 ). Fresh groundwater in the lake basin had lower
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values (9.9-35 x 10-15 ), while the saline groundwater was characterized by the lowest
values (1.1-12 x 10-15 ). The 836CI values in the Mediterranean Sea, the Dead Sea and in
halite from Mount Sedom were 0.4, 17 and 10 x 10-15, respectively.
4He concentrations (up to 3.974 x 1O-5 ccSTP / g), and 3He/ 4He ratios (2-2.053 x 10-6) in
the saline groundwater were markedly higher than atmospheric values. This implies
a contribution of mantle helium, a suggestion previously proposed by Mazor (1972)
and Harmon Craig.
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Significance of High-grade Metasediments from the
Neoproterozoic Basement of Eritrea
Beyth, M./ Stern, R.J./ Matthews, A.3
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Center for Lithospheric Studies, UTD, Dallas
3Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
High grade orthogneiss, amphibolitic dykes, paraschist to migmatites were studied
in the Red Sea Lowlands of eastern Eritrea. Chemical data and a mineral assemblage
of kyanite, staurolite, gamet-almandine, biotite and quartz indicate that the schists
were formed by metamorphism of pelitic metasediments derived by subaerial weathering, deposited in marine environment. Thermobarometry based on element partitioning between coexisting minerals of schists, orthogneiss and amphibolites shows
that peak metamorphic conditions were around 700°C and 8-10 kbar, indicating depths
of burial were at least 25 km. These peak conditions may have been preceded by a
period of isobaric or decompressional heating consistent with the clockwise P-T path
of collision event. Extrapolation with similar rocks from Arabia indicates that this
sedimentary basin was at least 400 km from north to south. Low initials 87Sr / 86Sr
(calculated range of 0.7014 to 0.7028) and eNd(800 Ma) +4.7 to +2.5) and a mean TDM
modal age of 1.05 Ga indicates that juvenile Neoproterozoic crustal sources controlled
the sedimentation of the pelites, and permits negligible involvement of older crustal
sources. Rb-Sr geochronology suggested an age of about 650 Ma for thermal resetting, consistent with a model whereby plate collision between east and west
Gondwanaland was responsible for the metamorphism and exhumation. These
metasediments reflect the transition between the northern and southern sectors of
the East African Orogen, containing the juvenile isotopic signature similar to rocks of
the Arabian-Nubian Shield but a chemical composition and metamorphic grade that
are indistinguishable assemblages characteristic of the Mozambique Belt.
This paper is an elaboration of the paper presented in the annual meeting 1996.
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A New Stratigraphic Division of the Hazeva Formation
in the Negev and the Arava
Calvo, R./,2 Frieslander, U./ Bartov, Y.l
lGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
3The Geophysical Institute of Israel, r.O.B. 2286, 58122 Holon
After a detailed field study of the Hazeva Formation in the northern and central
Negev and the Arava, supported by high resolution seismic line studies, it can be
divided into five members (from bottom to top): Shahaq, Mashaq, Gidron, Zefa',
Rotem, and Hufeira members. These members differ from each other in their lithologies which indicate environmental changes during deposition of the Hazeva Formation. In most outcrops, as well as in the seismic lines, three major unconfermities are
recognized (base of Zefa' Member, base of Rotem Member, and base of Hufeira Member). These unconfermities are mostly erosive, but angular unconfermities are also
found, mainly in the northern Negev, attesting to the continuation of folding of the
Syrian arc structures even during Hazeva Formation deposition.
The three lower members (Shahaq, Mashaev and Gidron) show consistent changes in
their lithology thickness, and certain geochemical parameters when passing from
the Negev to the Arava, suggesting deposition on a single platform during this stage.
The two uppermost members (Rotem and Hufeira) change significantly in thickness
from less than 100 m in northern Negev to 1000 m or more in the central Negev
(Paran Basin) and 2000 m in the Arava. These changes are explained by subsidence of
the area during deposition. The preservation of the section was due to younger downfaulting activity which sheltered the sediments from erosion.
A study of lithology, thickness, and stratigraphic relationships of the members allowed a reconstruction of the geological history of the Negev and Arava during the
period of Hazeva Formation. Dating of related phenomena (e.g., volcanism, faults,
fossils, etc.) gives a framework to the time-scale of the reconstructed history. The
stratigraphic relationship within the Hazeva members (Fig. 1) and the relationship of
Hazeva Formation to major geological events in southern Israel (Fig. 2) are presented
here.
Volcanic
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Sedimentary Response to Sea Level Change and Tectonic
Subsidence in the Triassic, southern Israel
Druckman, Y.,! Benjamini, Ch./ Buchbinder, B.1
1Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Department of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University of the Negev,
84105 Beer Sheva
In this study we present a reinterpretation of the dynamics of sedimentation of the
Triassic, based on the section exposed in southern Israel.
The Raaf, Gevanim, Saharonim and Mohilla Formations, exposed at Makhtesh Ramon
and Har Areif have been reinterpreted into a sequence stratigraphy, based on estimates of the water depth for each litho- and biofacies. Sequence boundaries were
placed at the shallowest water depth, or at horizons of truncation. In all, eleven cycles
of sedimentation were established from the upper Anisian (Pelsonian) to the middle
Carnian.
Lithofacies of the Raaf and Gevanim Formations contain supratidal to offshore marine cycles in at least two sequences which are dominated by carbonates and by clastics
of continental origin. The uppermost Gevanim and lower part of the Saharonim Formation have marine cycles of water depths down to below storm wave base, in mixed
clastic and carbonate lithofacies. The middle and upper parts of the Saharonim Formation have cycles representative of supratidal to below wave base environments, in
lithofacies dominated by carbonates and a few gypsum beds.
The burial curve shown below (Fig. 1) is plotted along sequence boundaries (0 water
depth), on the time scale of Gradstein (1995). Biostratigraphic correlation is based on
published data on ammonites, conodonts, and foraminifera.
Two outstanding, conflicting features of the subsidence path and consequent sedimentary pattern of the Triassic are evident:
1) Especially in the Late Anisian - Early Carnian, sedimentation rates are anoma-

lously low, lagging behind sea level rise of eustatic origin, at rates approaching
condensation. This was the case despite the variety of shallow-water carbonate
facies, which in most of geological settings would have been deposited at rates
capable of catching up with sea level in short amounts of time.
2) Rapid subsidence is evidenced in the Anisian by the siliciclastics of the Gevanim

Formation, and in the Carnian by the thick evaporites of the Mohilla Formation.
During these two short periods of rapid subsidence, facies patterns would have
been expected to show significant deepening. Instead, sedimentation rates increased
considerably, and were sufficient to ~eep water depths at sea level.
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Fig, 1. Burial curve for the Triassic at ~akhtesh Ramon. Cycle tops for 11 sequences exposed at
Makhtesh Ramon are shown, from within the exposed part of the Gavanim Formation to the
top of the lower member of the ~ohilla Formation. The Zafir, Raaf and lower part of the
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Stratigraphic of the Travertine in the Arava Margin
Enmar, L./,2 Katz, A./ Starinsky, A./ Heimann, A.2
IDepartment of Geology, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem

In the northern Arava valley, from Makhtesh Qatan in the north to the Menuha ridge
in the south, there are numerous of travertine patches. The travertines can be divided
into five units:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hazeva Travertine
Arava Travertine
Moa Travertine
Lisan Travertine
Sub recent Travertine.

These travertine units differ from each other in their elevation, their volume, their
spring orifices, their petrography and chemical properties.
Hazeva Travertine is part of the Hazeva formation, its volume is large and it appears
only in one place in the Arava. This travertine is characterized by thick calcite crusts,
which are build of very coarse calcite crystals similar to spleoteme. It contains tree
leaves, oncoid sand and pisoids.
Arava Travertine appears on or in the same morphologic height as the Arava formation. Most of the patches are small residues which are representative of larger
travertime volume. In some cases these travertine patches are close to lacustrine limestone which was attributed to the Mazar formation.
Moa Travertine appears in and on young conglomerates and their volume is moderate. This travertine is built mostly from algal mats and detritic units.

The sub recent Travertine is found only in stream beds, its volume is small.
The Lisan Travertine appears in the Lisan formation as thin layers in the shore facies,
its stratigraphic position is not clear yet.
Hazeva Travertine and Arava Travertine show no link to recent springs. Their position is higher and further west of the springs and the young Moa travertine.
The ratios of Sr / Ca and Mg / Ca decrease as the correlative age of the travertine rises.
This behavior results from the different chemical properties of the water in which it
formed and it is believed to be linked to the water-rock ratio.
87Sr / 86Sr ratios allows separation of the different groups of water and travertine. There
is good correlation between the 87Sr / 86Sr ratios of spring water and the travertines
which surround them.
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Detail Interpretation of Magnetic Anomalies in Lake
Kinneret
Eppelbaum, L., Ben-Avraham, Z.
Deptartment of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel
Aviv
Magnetic anomalies in the Lake Kinneret area were investigated in detail using advanced procedures of quantitative interpretation (improved modifications of tangents
and characteristic point methods) specially developed for complex geological conditions: oblique magnetization, rugged relief and an unknown level of the normal field.
Testing these procedures on the known geological section of Zemakh magnetic
anomaly (upper edge of basalts is at the depth of 485 m) has shown an error of 4%. In
the investigated area positive and negative anomalies were recognized. For their interpretation both the observed profiles and compiled detail maps were used. Depths
of the upper edges of the magnetic sources were determined and their effective magnetization values were estimated. The conducted calculations were confirmed by the
results of 3-D modeling of magnetic field. From the paleomagnetic data analysis it
follows that the most possible source of the inverse magnetic anomalies may be the
Pliocene basalts. Obtained data allowed to construct a scheme of basalts' distribution
25LOr-'---'--~-~----.::::r---.....L--'
(Fig. 1).
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Fig. 1. Scheme of basalts' distribution in Lake Kinneret area.

Absence of strong magnetic anomalies in the central part of Lake Kinneret may be
explained by subsidence of the basalts within the pull apart basin to a depth approximately 1.2 - 1.4 km.
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RQD Estimations of Shallow Rock State based on
Electrical Resistance
Ezerski, M.
The Geophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286, 58122 Holon
In the present work the RQD-index and its distribution throughout the Cretaceous
limestone massif were estimated on the basis of electrical resistivity measurements
made using the DC sounding method, using RQD-Ro empirical dependencies established by direct comparison between Ro and the engineering-geological well description.
RQD based classification was originally proposed by Deer etal. (1967) for unweathered rocks, but was later modified by other investigators for shallow rocks altered by
weathering processes.
Wells and sounding points from the same site were selected in order to construct the
RQD-Ro inter-relation. RQD values were obtained based on this comparison, the
engineering-geological description of the explored rock and the corresponding description in accordance with the classification table. Resistivity values were obtained
using inverse calculations of sounding results of the RESIX program.
It is interesting to note that Ro values obtained in our work are close to those for

similar rocks obtained by other investigators (for example, Muller and Kelly). On the
basis of these resistivity measurements, RQD-cross-sections and maps of rock foundations up to depths of 10-15m below the surface were made, using both geophysical
and engineering-geological data and which are in good agreement.
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Apatite Fission-Track Thermochronology of the Western
Margins of the Canadian Shield
Feinstein, S.,! Kohn, B.P.,2 Osadetz, K.G./ Bezys, R.K.,4 O'Sullivan, P.B.2
IDepartment of Geology, Ben Gurion University of the Negev, 84105 Beer Sheva
2Victorian Institute of Earth and Planetary Science, School of Earth Sciences, La
Trobe University, Bundoora, Victoria 3083, Australia
3Geological Survey of Canada, 3303 33rd St. N.W., Calgary, Alberta T2L 2A7, Canada
4Manitoba Energy and Mines, 1395 Ellice Avenue, Suite 360, Winnipeg, Manitoba
R3G 3P2, Canada
Apatite fission track (AFT) measurements have been obtained from outcrops of Precambrian crystalline Canadian Shield in Saskatchewan and Manitoba, and from beneath the Williston, Athabasca and Alberta basins. The data define three groups all characterized by wide age variability and moderate mean horizontal track length (HCTL).
Group I is characterized by ages >300 Ma, whereas Group IT shows considerably younger
ages «200 Ma) and somewhat shorter mean HCTLs. Samples of both Groups I and IT
are from "normal" basement and show a coherent geographic variation of AFT age.
Group I data characterize the Canadian Shield and margins of the Williston Basin, whereas
Group IT lie in the central and deepest portion of the Canadian Williston Basin, the
eastern margin and deepening portions of the Alberta Basin and the Athabasca Basin (a
single sample). The third group is from astroblemes located at the margins of the Williston
Basin. Group I samples preserve the longest memory of the thermal history, starting
with the Late Proterozoic uplift and erosion that formed the basement surface and subsequent phases of Phanerozoic heating and cooling. Group IT and ill AFT clocks were
completely reset in Phanerozoic time. Group IT was reset by burial and erosion, probably during late Paleozoic time and hence only record the post-Carboniferous thermal
history. At astrobleme sites AFT clocks were reset by the impacts that created them and
thus they only record their post-impact thermal history. Subsequent to their cooling
below complete annealing temperatures, both Groups IT and ill samples record a similar thermal history to that inferred for Group I samples, although at a variable temperature level. Integration of thermal histories obtained for the three groups suggests a regional pattern comprising Late Precambrian cooling followed by major phases of Late
Paleozoic and Late Cretaceous-Early Tertiary heating and cooling. The similarity of age
and sedimentary thickness variations, and correlation of thermal and geohistories suggest that sedimentary burial by Phanerozoic strata was a major cause of heating and
partial annealing. Thus, the sequence of heating and cooling phases obtained by modelling the AFT data indicates periods of substantial Phanerozoic epeirogenic movements
of the Canadian Shield (~ 2 km). The geographic distribution of AFT data suggest that
Laramide sedimentation extended well beyond its present limit onto the Canadian Shield.
Considering the stratigraphic constraints on thickness of the Carboniferous succession,
the complete resetting of Group IT samples in Late Paleozoic time below the deeper
Williston Basin indicates temporal variations in heat flow. This phase obscures any record
of the earlier thermal history that might have allowed evaluation of tectonic models of
basin formation. It does, however, have important implications for organic maturity
history and hydrocarbon generation in the economically important WIlliston Basin.
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A Unique Occurence of Coenothyris (Brachiopoda) from
the middle Triassic of Makhtesh Ramon, southern Israel
Feldman, H.R.
Department of Invertebrates, American Museum of Natural History, New York,
NY, 10024 USA

Coenothyris brachiopods from the Middle Triassic (Ladinian) of Israel represent a
unique horizon in that it (1) is comprised solely of juveniles and, (2) represents an
obrution deposit. Coenothyris accounts for 100% of the brachiopods in the "community", whereas 10 bivalve genera constitute the remaining fauna. The horizon is not a
condensed bed or lag accumulation since it is not traceable laterally for any great
distance and there is no evidence of any reworked fossil material derived by significant erosional truncation of older strata. The depositional environment was that of a
normal, calm, shallow marine sea on an open shelf. An absence of scouring, channeling or ripple marks implies deposition at least beneath wave base. Biogeographically,
the Coenothyris community belongs to the Sephardic Province, also known from Spain,
that is similar in its abnormal faunal composition and shallow depositional environments to the Germanic Muschelkalk. Juvenile Coenothyris were buried rapidly by
pulses of clay in the form of flocculated muds. Most of the shells are in a horizontal to
subhorizontal attitude relative to the sediment-water interface, ventral side up, indicating mantle clogging and subsequent decay of the pedicle before final burial. There
were at least two episodes of sedimentation, the first of which resulted in death by
anoxia; a second pulse of sedimentation buried the population. Some brachiopods
(about 10%) were overturned after burial by burrowing bivalves such as Pleuromya
and Myophoria. In addition, a new species of Coenothyris has been discovered (Feldman,
in press) from localities in Makhtesh Ramon.
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Paleoecology of Jurassic Crinoids from Hamakhtesh
Hagadol, southern Israel
Feldman, H.R./ Brett, C.E.2
IDepartment of Invertebrates, American Museum of Natural History, New York,
NY, 10024 USA
2Department of Earth and Environmental Sciences, University of Rochester,
Rochester, NY, 14627 USA
Columns of the articulate crinoids Millericrinus and Apiocrinites from the Middle Jurassic (Upper Callovian) Zohar and Matmor Formations, Negev Desert, Israel, display abundant encrusting organisms of about 10 species, as well as diverse trace
fossils produced by endobionts. Pluricolumnals were colonized by epi- and
endobiontic organisms both during life and postmortem. Skeletonized encrusting
organisms include abundant ostreid bivalves that evidently colonized both live and
dead crinoid columnals, two types of serpulid worms. encrusing foraminifera, three
species of bryozoans, and small encrusting sclerosponges. Several types of borings
are present: Trypanites (possibly produced by sipunculids), Gastrochaenolites (crypts
of boring lithophagid bivalves), elliptical barnacle? borings, and channel-like annelid? borings. In addition, approximately 16% of the pluricolumnals display circular
parabolic embedment pits assignable to the ichnogenus Tremichnus. They are associated with substantial deformation of the containing columnals and were probably
the work of host-specific ectoparasitic organisms. Discovery of Tremichnus on Jurassic crinoids extends the range of this trace by almost 100 million years, providing
evidence for one of the longest-ranging host-parasite interactions documented thus
far (over 200 million years). The relationship of epibionts to the Jurassic crinoids thus
ranged from simple utilization of dead hard substrate to probable opportunistic commensalism in forms that colonized the live upright stems, as in some oysters, through
host-specific parasitism in the case of Tremichnus.
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Development of Earthquake Scenario
Feldman, 1., Shapira, A., Malitzky, A., Zaslavsky, Y., Gitterman, Y., Hofstetter, R.
Seismology Division, The Geophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286, 58122 Hoion
During the last couple of years, the GIl Seismology Division has been engaged in
developing methods, procedures and software to be used for preparing earthquake
scenarios. These developments are currently focused on the town of Eilat, which serves
as a pilot project and for which we acknowledge the cooperation of the municipality
of Eilat.
After unsuccessful trials with commercial GIS, we found it necessary to develop a
dedicated program which facilitates: the establishment of data bases, updating of
that data, performing hazard, risk and loss assessments and presentation of the results in the form of maps and tables. The newly developed PC based program is
currently only capable of "treating" an earthquake affecting Eilat. The first stages of
the project were associated with data acquisition including information on all buildings in Eilat (e.g., location, physical dimensions, usage and construction type), information on the population distribution in the town, information on the infrastructure
and, equally important, seismological, geological and geophysical data to be used in
the assessment of the site response across the town.
Data acquisition has not been completed (funding problems); however, based on the
available information, we have implemented two basic methodologies for estimating the earthquake loss:
a) by estimating the seismic intensities (MSK scale);
b) by calculating the ratio between the expected acceleration spectrum and the design acceleration spectrum.
In both cases we have included the expected site effects and used damage matrices
based on California statistics. In general, the evaluated loss based on seismic intensities is much higher than those inferred from ground motion estimations (acceleration spectra). The later provided results which are in agreement with the observed
effects of the Gulf of Eilat earthquake of 1995.
At this stage we are satisfied with the reliability of estimating the seismic hazard (site
specific ground motions). However, there is a very high uncertainty associated with
estimating the vulnerability of existing buildings and, thus, with the estimations of
expected losses.
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Electromagnetic Radiation (EMR) Parameters obtained
from Granite Fracture, and their Interpretation
Frid, V.,! Rabinovitch, A.,z Bahat, D.l
lGeology Department, Heinz-Horst and Ruth Deichmann Rock Mechanics
Laboratory of the Negev, Ben Gurion University of the Negev, 84105 Beer Sheva
lPhysics Department, Heinz-Horst and Ruth Deichmann Rock Mechanics
Laboratory of the Negev, Ben Gurion University of the Negev, 84105 Beer Sheva
We analyzed a series of EMR parameters induced by fracture in granite. Samples
were tested under different triaxial loads. The axial loads were from 110 MPa to 280
MPa. The range of the lateral loads was from 0 to 14 MPa.
All EMR pulses are characterized by four basic parameters: 1. amplitude, 2. rise and
fall time (RFT), 3. rise time to pulse maximum and 4. frequency.
1. Since, the amplitude of the EMR pulses depends on cracking as well as on antenna

response and orientation, this parameter is quite difficult to analyze and presently
is beyond the scope of our investigation.
2. The RFT depends on the attenuation mechanism. It is probably a material constant and we obtained that its mean value for granite samples is approximately
1.04x10-ss.
3. The rise time to pulse maximum is associated with crack length and its fracture
velocity. We obtained for all our investigated samples that this parameter is of the
order of 1.6x10·ss with some maximal values of up to 4xlO-ss. We currently investigate the correlation of these values to crack length in the tested materials.
4. The frequency of the EMR is associated with the collective oscillations of atoms on
both sides of the fracture, and it changes during the fracture process.
An additional topic in our investigation is the EMR pulse quantity, which depends
strongly on the fracture strength of the sample.
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Paleoclimate of Jerusalem in the Last Glacial Cycle from
Stable Isotopes of Speleothems
Frumkin, A./ Ford, D.C.,z Schwarcz, H.P.3
lIsrael Cave Research Section, Department of Geography, The Hebrew University
of Jerusalem, 91905 Jerusalem
2Department of Geography, McMaster University, Hamilton, Ontario L8S 4K1
3Department of Geology, McMaster University, Hamilton, Ontario L8S 4K1
Paleoclimatic inference from stable isotopes of cave deposits is possible where the
deposition occurred under isotopic equilibrium. Seven stalagmites from three caves
in the Jerusalem region were tested for equilibrium deposition, by determining 0180
and 013C along growth layers. Equilibrium deposition has been found to have occurred in Jerusalem West Cave. This cave sustained high humidity and scarcely any
air movement due to its small dimensions and lack of natural entrances, being truncated by a road-cut. The cave developed in Amminadav Formation on a slope where
the possible catchment for drip water includes the nearby karst surface as well as
possible allogenic input from the topographically higher outcrops of the non-karstic
Kefar Sha'ul Formation.
A 1.5 m long stalagmite, AF12, from Jerusalem West Cave was dated by Uranium
series TIMS and analyzed for 0180 and 013C along the growth axis. The dates fall in
the right stratigraphic order, and indicate deposition throughout the last glacial cycle.
The 0180 record reflects temporal temperature changes in the cave and temporal variations in the isotopic composition of meteoric water. The main features of the 0180
curve are comparable to oceanic and ice-core records, but AF12 is the first accurately
dated stable isotope record covering this period.
The present climate seems to be moderate, as opposed to extreme conditions prevailing during marine stages 5e and 2. The largest amplitude of climatic change occurred
at termination II, between marine isotopic stages 6-5e. Smaller amplitude changes
occurred during the last 20,000 y. Apart from temperature and meteoric water changes,
indicated by 0180, large shifts seem to have taken place in local vegetation, indicated
by the 013C curve.
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Mechanistic Models for Inhibition of a Dissolution
Reaction
Ganor,J.
Department of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University of the Negev, P.O.B.
653, 84105 Beer Sheva
Understanding dissolution rates of minerals is fundamental to the interpretation and
modeling of geochemical processes on the earth's surface and in the crust. Mechanistic models of the dependence of dissolution rate on temperature, pH, catalysis and
recently on deviation from equilibrium are widely discussed in the geochemical literature. By contrast, inhibition is much less understood.
A reaction mechanism that involves catalysis and inhibition is proposed. The mechanism consists of fast adsorption of a catalyst and/ or an inhibitor on the mineral surface, followed by a slow hydrolysis step. The rate of the hydrolysis, which is the ratedetermining step, depends on the adsorbed surface species. To relate the rate law to
activities of species in solution the adsorption isotherms of the catalyst and the inhibitor are introduced into the models. The adsorption isotherm of the catalyst and
the inhibitor may depend on each other or may be independent. Accordingly, two
end member mechanisms are analyzed. In the first mechanism the catalyst and the
inhibitor compete with each other, i.e., they have a full mutual (negative) dependence, while in the second mechanism the adsorption of the catalyst and the inhibitor are absolutely independent of one another. Figs. 1-4 show the outcome of the
models.
The proposed mechanisms were applied to two case studies of kaolinite and albite
dissolution experiments. Both models adequately describe the experimental data. A
larger data set consisting of experiments at variable pH and Al concentrations is essential to experimentallv verify the predictions of these two models.
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Can Sequence Stratigraphy be used in the Investigation
of the Cretaceous Section at the Southern Coastal Plain?
Gardosh, M., Flexer, A.
Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978
Tel Aviv
The subsurface Cretaceous section of the coastal plain is composed of about 15 formations, generally divided to two groups: platform sediments of shelf origin, mainly
carbonates, in the east and pelagic, basinal formations on the west. These are essentially lithostratigraphic rock units and their age boundaries are not well constrained.
As a result, the nature of the transitions from shelf to basin, the extension of depositional environments and the distribution of rock types can only be described in general terms.
Sequence Stratigraphy offer tools for a more detailed and comprehensive investigation, based on the recognition of depositional sequences of various scale. As originally suggested by P. Vail and co-workers from Exxon, depositional sequences are
primarily defined on seismic data (Seismic Stratigraphy). Two main procedures are
commonly applied: reflection termination analysis and reflection configuration or
seismic facies analysis. In the former, reflections termination such as onlaps, downlaps,
toplaps and truncations are used to outline sequence boundaries. Seismic facies such
as sigmoids, clinoforms, mounds, wedges etc. are used to analyze the internal structure of sequences and identify system tracts.
Wirline logs offer additional tools. Log trends, parasequences stacking patterns and
lithologic interpretation are used to identify key surfaces such as sequence boundaries and maximum flooding surfaces. After conversion to time these can be correlated with the seismic surfaces.
Application of seismic stratigraphy analysis to seismic lines in the Kefar Darom area
yield some promising results. Ten onshore lines were interpreted, some are dip lines,
perpendicular to the present shore line and some are strike lines, parallel to it. On all
the dip lines a prominent Cretaceous shelf edge can be seen. Reflection terminations
are easily picked and are used to outline assumed sequence boundaries. Sigmoids,
clinoforms and other reflection patterns can also be recognized. Wirline logs of three
wells in the area: Kefar Darom-l, Kissufim-l and Nirim-l show prominent
progradational and retrogradational stacking patterns, maximum flooding surfaces
and assumed sequence boundaries. These were correlated to the seismic sections by
using synthetic seismograms.
In both types of data about 10, third order depositional sequences, composed of
highstand and lowstand system tracts can be recognized. Further work is needed to
determine the regional distribution of these and other sequences however based on
the initial results we conclude that sequence stratigraphy can be applied as a new
and powerful tool in the investigation of the subsurface Cretaceous section at the
southern coastal plain.
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The Future Evolution of the Dead Sea in Light of its Past
and Present Changes
Gavrieli, I., Yechieli, Y.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The negative water balance of the Dead Sea since the beginning of the century has
resulted in a decrease in its water level by about 20 meters. This has been accompanied by an increase in the salinity of the brine and various changes in the chemical
and physical characteristics of the lake. In 1976, following the decline in the water
level, the shallow southern basin was disconnected and dried out from the main
water body. In 1979, the stratification of the lake which prevailed for several hundreds of years ended with an overturn and homogenization of the water column.
Four years later, in 1983 massive halite precipitation began which, apart from a short
period, has continued to present.
The continuous halite precipitation from the brine, and the industrial activities of the
potash industries south of the Dead Sea which pump out Dead Sea brine and evaporate it in evaporation ponds, have resulted in a change in the composition of the
brine. This is exhibited by decreasing Na/CI and increasing Mg/K ratios over the
last four decades. The annual weight of halite that precipitated in the lake since 1983
was estimated by various calculation methods to be >100 . 106 tons. This does not
include the salts that precipitates in the industrial evaporation ponds, estimated at
about 35.10 6 tons/year.
How long are the above changes due to continue? Will the Dead Sea volume continue to shrink until complete dryness? Amodel based on results obtained from evaporation experiments indicate that under present conditions (similar water input, similar climatic conditions over the lake) the Dead Sea will not die. In the model, the rate
of evaporation, which will gradually decrease as the salinity of the brine increases,
was estimated on the bases of a simplified relationship between salinity and evaporation. The preliminary results suggest that the new equilibrium between evaporation and input will be reached within 400 years at a water level of about 500 meters
below MSL. At the new equilibrium level, the Dead Sea volume would have decreased to 2/3 of its present volume while its salinity and density would be about 380
g / I and 1.27, respectively. This will be accompanied by a continuous halite precipitation and a decrease in Na/ Cl ratio from 0.25 to about 0.1. However, the lake will not
attain saturation with respect to carnallite (KMgCl3 • 6H20) which is the mineral precipitating in the industrial evaporation ponds.

27

Israel Geological Society

Annual Meeting, 1997

Computerized Geological Mapping in the Geological
Survey: Maps at 1:200,000 and 1:100,000
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem

The GIS unit of the Geological Survey of Israel presents three of the four new 1:200,000
geological map sheets of Israel as as well as three 1:100,000 sheets of selected areas
where detailed map editing was carried out. All maps are ready for print over topographic and geographic layers, and are continuously being updated at the workstation. The exhibited maps were produced using the GSI plotter:
- The Galilee and the Golan Heights; Sheet No.1 of the 1:200,000 geological map of
Israel, (Sneh, Bartov and Rosensaft).
- The Shomeron, the Coastal plain and the Jordan Valley; Sheet No.2 of the 1:200,000
geological map of Israel, (Sneh, Bartov and Rosensaft).
- The Northern Negev, Southern Moav and Edom; Sheet No.3 of the 1:200,000 geological map of Israel, (Sneh, Bartov, Weissbrod and Rosensaft).
-1:100,000 Geological Map of the Central Negev and the Ramon, (Sneh, Bartov,
Rosensaft, Avni, Baer, Becker, Soudry and Zilberman).
-1:100,000 Geological Map of the Biq'at Uvda, Timna and adjacent areas in Edom
and Sinai, (Sneh, Bartov, Rosensaft, Ginat, Beyth, Segev and Weissbrod).
-1:100,000 Geological Map of the northern Gulf of Elat, (Sneh, Bartov, Garfunkel, Y.,
Eyal, M., Eya!, Weissbrod, Shimron, Druckman and Rosesaft).
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Hatrurim Fm: An Alternative Model for the
Metamorphism Development
Gilat, A.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem

Metamorphic rocks of the Hatrurim Fm. are well developed in central Israel, usually
fitting into a specific stratigraphic (Ghareb - Taqiye Fms. of the Campanian Maastrichtian Age) and structural (on the lower block against the flexure or "fundamental" fault) position. It consists of a lower unit, 10 to 85 m thick, built of completely recrystallized low grade multi-collored metamorphic chalks and marls, and
of 3 upper mapping units, characteristic of middle to high grade metamorphism,
corresponding to pyroxene hornfels and sandinite facies (Burg, 1990). These rocks
are either calcite-spurrite, gehlenite, lizardite or larnite, formed by decarbonation,
dehydration and alumo-silicatization. The whole section is rich in secondary gypsum veins, volkonskoite, barite, iron and local uranium mineralization.
The cause of metamorphic development had been debated since the last century; the
hypothesis generally accepted to-day (proposed by Bentor, Gross and Heller, 1963),
may be summarized as follows: internal combustion of oil shales causes high temperature low pressure metamorphism, which is than followed by retrogade processes
in the metamorphosed rocks (hydration, carbonization and sulfatization). The burning was intensive, occurred close to the surface, where oxygene was available, and
continued for relatively short durations; the process took place in many local foci.
Unexplained are the following: (a) all the samples from the protoliths rocks sampled
from beneath or inside of the metamorphosed sequence show organic material content of less than 2.5% (Burg, 1990), which did not and can not burn; (b) metamorphic
process developed not immediately adjacent to bitumenous rock, which would be
logical to assume in case of the heating source burning, but on the external part of the
rock sequence, in places on the distance of tenth of meters from oil shale layer; (c)
what mechanism is responsible for pre-fire rock heating and fire-setting; (d) how
could cold waters, under atmospheriC pressure, get inside heated (to few hundred
centigrees) rock sequence and cause recrystallization of the 85 m thick calcite-spurrite
marble section, or otherwise what caused the "retrograde metamorphism"?
Gilat (1992) found, that most of the hydrothermal alteration processes in the Judea
area, including those developed in the areas bordering Biq' at Hatrurim, caused strong
enrichment in Y and REE, all studied processes, including the high grade Hatrurim
Fm metamorphism, caused significant differences in Y-REE distribution patterns between altered rocks, Hatrurim and protoliths of the later, and significant preferential
enrichment in Eu, or in Eu and Ceo These cannot be explained by redistribution during self-contained "dry metamorphism" and occur only under conditions of very
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high liquid to rock ratio (Cullers et al., 1975; Michard et al., 1979).
The following working hypothesis is proposed: the Hatrurim type metamorphism is
a complex process evoked by tectonically introduced overheated fluids. These fluids
caused hydrofracturing and hydro-"explosions", exothermic reactions (alumosilicatization) and elemental redistribution, recrystallization of rock sequence, refining of organic material and expelling of its heated products to the zone of oxidation,
where spontaneous combustion took place.
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Mt. Sdom Diapir Area: Assessment of Sub recent-Recent
Geological Processes in the Light of its Possible Use as an
Underground Repository (UR) for Hazardous Waste
Disposal
GHat, A.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael, 95501 Jerusalem
The Mt. Sdom "pinched" diapir salt body came to the attention of planners as a possible place for burrial of toxic wastes. The main reasons for this are:
(1) Israel currently has no long term safe repository compliant with state of the art
technology; (2) World-wide interest on the UR construction in underground rock salt
mines; (3) The Mt. Sdom is situated in the Dead Sea depression, the ground water
around the salt structure consist of brines saturated with salt, thus, rock salt is not
put in jeopardy by dissolution processes.
The key question is the following: does the Mt. Sdom and bordering structures provide the conditions for long term safe isolation of toxins from the biosphere and hydrosphere, or how effective are the Subrecent-Recent geological processes there. The
following are relevant:
1. Many faults in the Dead Sea region are active, there is a concentration of earthquake epicenters in the region; the movement of 107 km along the transform caused
counterclockwise rotation of marginal blocks and numerous compressional, tensional and strike-slip shearing features, including most Recent; the main active
fault of the transform passes along the diapir of the Mt. Sdom.

2. Artesian brines from bordering Mt. Sdom springs have different compositions. In
the case of at least one drill-hole, these brines rise to a level, almost two hundreds
meters higher than the Dead Sea water level. Acid brines driven above water table
levels by compactive expulsion from the Dead Sea basin, which was filled by rapid
sedimentation during rifting, cause Recent hydrothermal - metasomatic mineralizations, enriched in U-Th, REE, trace elements and noble metals, as found on the
main Dead Sea faults and west of them (Gil at, 1992).
3. Mt. Sdom is composed of different sediments, some of them not impermiable;
4. Earthquakes have caused in the Mt. Sdom area tensional and compressional fissures, seiche, gaps, and drop of large blocks in historical times;
5. Mt. Sdom diapir, 170 m height, including the residua tenth of meters thick, was
uplifted during the Holocene (10.000 years); therefore the average uplift rate has
to be at least 2-3 cm/year.
The German Criteria for Waste Disposal Site Selection demands that: "The site has to
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be selected in a way which guarantees that tectonic changes can be excluded in the
future as far as possible, and seismically active areas are to be avoided" (Langer,
1995). The same Criteria also demands exclusion of "areas of outstanding natural
beauty, mineral resources protection areas, and areas of special importance for water
management, agriculture, or forestry." The American recommendations for disposal
of radioactive wastes in salt formations advice:"(l) bedded salt located in geologically stable area; (2) subhorizontal salt beds exposed to very limited differential loading". Salt diapirs should be excluded, for the reason that "even these, for which no
future uplift is possible because of depletion of salt in the source area ..., would present
much more serious hydrologic problems, because of the complexity of ground water
circulation in the adjacent fracture zone and because of the possibility of temporary
permeability of the salt mass in correspondence with shearing zones" (Gera, 1972).
The main conclusion of the assessment is that the UR construction in the Mt. Sdom
would constitute an extreme environmental hazard in one of the most beautiful and
important areas of Israel, unique on Earth.
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The Deep Structure of the Dead Sea
Ginzburg, A., Ben-Avraham, Z.
Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel
Aviv

In order to get a good estimate of the depth to basement in the Dead Sea a seismic
refraction experiment involving the use of 9 OBS and 11 portable seismic land stations was conducted along a profile in the north basin of the Dead Sea. The seismometers were deployed along a north-south profile running along the Jordan border in
the lake and the adjacent land area. The location of the profile which was constrained
by political limitations is not ideal. The result is that in the northern half of the profile
the recorded arrivals did not come from the deepest part of the basin.
The velocities obtained from the seismograms were: 2.0 km/ s representing the Pleistocene sediments followed by a 4.2 km / s layer which is present at some OBS location
and represents evaporites. This layer is in tum followed by a 3.0 km/ s layer with a
strong vertical gradient which represents pre-Pliocene sediments. The crystalline crust
is represented by a 6.0 km/ s velocity layer.
The interpretation of the recorded seismograms indicates the presence of two large
Pliocene salt diapirs in the young basin fill. The basement lies at a relatively shallow
depth (5-6 km) under the north basin. Further south along the profile a major fault
was detected affecting the basement. This major faulting with a downthrow of some
4-5 km has depressed the crystalline basement and the overlying Cretaceous and
pre-Cretaceous sediments in the southern basin of the Dead Sea. The faulting was
followed by the deposition of over 8 km of Recent and Tertiary sediments resulting
in a 14 km thick sedimentary sequence in the south basin of the Dead Sea. The results
of the seismic refraction experiment were combined with the magnetic and gravity
data to obtain a model for the deep structure of the Dead Sea. Partial Moho reflections indicate that the thickness of the crust is consistent with the calculated thickness of 27-30 km obtained in previous experiments. The seismic data and the model
for the deep structure of the Dead Sea are presented.
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Computerized Database of Earth Science Maps of Israel
and Vicinity
Ginzburg, D., Ecker, A., Rosensaft, M., Steinitz, G.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
A database of some 1500 maps of Israel and neighboring countries, in the field of
earth sciences, was first published by Ginzburg and Pekarevitch in 1986. This database was computerized at the Geological survey of Israel. The data is stored in a
database (Microsoft Access) and the Geographical Information System (GIS) of the
survey, enabling the user to obtain information in the form of tables, forms, and maps.
New data between 1986 and 1996 is being collected.
The database includes geological, structural, geophysical, seismic, mineral resources,
hydrogeological and bathymetric maps. The information includes: title, subject, authors, scale, coordinates, sheet numbers (1:50000), topographic contour interval and
publisher, as well as remarks. Guide horizons and contour interval on structural and
isopach maps are included. The catalogue number of the map items conform to those
of the Geological Survey library.
The importance of this database is that it includes all available information up to
1985 forming the only overall source of its kind for both research and applied geology, geophysics and hydrogeology for investigations in mineral exploration, oil exploration, engineering geology (dams, tunnels, roads, waste disposal etc.) and environmental studies.
Ginzburg, D., Pekarevitch, I. 1986. Inventory of Geological Maps of Israel and Sinai.
Revised edition. GSI/17/86.
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Identification of Eurasian Nuclear Explosions Recorded
by the Israel Seismic Network
Gitterman, Y., Pinsky, V.
Seismology Division, The Geophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286, 58122 Rolon
Some well-known and newly developed spectral discriminants were verified on a
selected teleseismic database consisting of 29nuclear tests (m b=5.3-6.5) and 27earthquakes (mb=5.2-6.5) recorded by the ISN from China, Kazakhstan and some other
Eurasian areas. Spectral ratios of relatively low and high frequency energy averaged
over all selected stations for a fixed event and the semblance, measuring the station
spectral shapes coherency were evaluated. The ratio of P and P-coda maximum spectra amplitudes was calculated for a single station having highest SNR. Different time
and frequency ranges were tried for calculation of these spectral characteristics.
The semblance and ratio values for earthquakes were found to be higher than those
for explosions, i.e. analyzed waves (P and P-coda) from earthquakes have more lowfrequency energy and more coherent spectral shapes than explosions. It is interesting
to note that this relation is the complete antithesis of the results obtained from ISN
records of local events. It can be explained by the smaller spatial area of energy released for nuclear tests as compared to earthquakes, which produces a shorter wave
length (higher frequencies) of P-waves and, consequently, is more influenced by
inhomogeneities in the upper crust beneath the ISN stations. The P to P-coda ratios
for explosions are, as a rule, higher than those for earthquakes. This is explained by
the relatively simple shape and short duration of the nuclear explosion source function.
The results showed that the joint application of the spectral energy ratio, spectral
semblance and P to P-coda ratio discriminants provides the best performance in the
frequency ranges (0.6-1Hz) / (I-3Hz) for the ener gy ratio, (0.6-2Hz) for the semblance
and (0-2 sec)/ (2-32 sec) time intervals of P to P-coda ratio. A simple voting procedure
for the three discriminants provided almost full separation between the earthquake
and explosion popUlations: only a single explosion from West Siberia was
misclassified.
Some explosions demonstrated pronounced minima (spectral null) near 1Hz which
could be interpreted in terms of interference of P- and pP-waves from a source at a
depth of several hundreds of meters. Nevertheless, this feature cannot be utilized as
a discriminant: many explosions revealed strong variability of this minima at different stations and several earthquakes displayed this phenomenon distinctly.
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Evaluation of Site-Response from Israeli Strong Motion
Records
Gitterman, Y., Shapira, A.
Seismology Division, The Geophysical Institute of Israel, P.O.B.2286, 58122 Holon
Two strong earthquakes were felt recently throughoutIsrael and triggered the Israel
strong motion network. The first in the Gulf of Eilat (22.11.95, Mw=7.1) caused minor
damage in Eilat and was followed by many aftershocks, of which two were also recorded. The other strong event (9.10.96, Mw =6.8) occurred south of Cyprus. PGA
values measured at different distances were compared with known attenuation relationships and showed anomalous high acceleration values at almost all recording
sites. We suspect that the main reason for this phenomenon is local site-effects, i.e.
local amplification of ground motions. In an attempt to evaluate these effects, we
analyzed the recorded accelerograms. Our evaluation is based on the analysis of the
spectral ratio of horizontal to vertical component s.
At the Eilat station, the ratios obtained from earthquake data (mainshock and two
aftershocks) demonstrated a strong amplification of factor about 4-6 at frequencies
2.2-2.7Hz. Agreement is obtained with evaluations based on microtremor measurements at the same site and with the analytical 10 transfer function based on the
subsurface model inferred from micro tremors using the Aki spatial correlation
method. From the model and the analyzed accelerograms, we generated ground
motions at the outcropped rock basement and calculated the non-linear site response
and the PGA on rock. Good agreement is observed between the measured spectral
ratios. The estimated PGA on hardrock is lower by a factor of 2 as compared to the
observed surface PGA.
During the Cyprus earthquake, three accelerograph stations (RDG, LHY, TMR) were
triggered. It should be noted that the closest station at the Haifa Technion, located on
hardrock, was not triggered while the triggered stations are much farther away (345
to 460 km from the epicenter). We suggest that the accelerometers were triggered by
site amplification effects. Spectral ratios of horizontal to vertical motions, using four
available accelerograms recorded at those sites, show amplification factors of about
6,5 and 4.5 at frequencies 2.2-3.2,1.2-2.4 and 0.8-1.0Hz, respectively. Reliable confirmation of these effects could be obtained from detailed microtremor measurements
and analytical estimations followed by a detailed comparative analysis of different
methods as realized for the Eilat accelerogragh station.
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A New Velocity-Porosity-Clay Model for Acoustic Log
Interpretation
Goldberg, I., Gurevich, B.
The Geophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286, 58122 Holon
The effect of clay content on acoustic velocities and porosity is an important problem
for seismic/ acoustic data interpretation. We extend Krief's velocity-porosity model
to account for the effect of clay content in sandstones using the published laboratory
experiments on rocks and well log data in a wide range of porosity and clay content.
The Krief's model works well for clean rocks. It assumes that compressional and
shear velocities in a porous fluid-saturated rock obey Gassmann formulas with the
Biot compliance coefficient. To use this model for clay-rich rocks we assume that
bulk and shear moduli of the grain material, and Krief's exponent A are functions of
the clay content C.
Statistical analysis of published laboratory data showed that the moduli of the matrix
grain material are best defined by the low Hashin - Shtrikman bounds. Furthermore,
shear modulus of the solid grain material differs from the shear modulus of the clayfree mineral component due to the known observation that even small amounts of
clay in sandstones reduce shear modulus of a sandstone significantly. To account for
this phenomenon, we introduce a parameter C" which describes the interval of the
clay content C within which the reduction of the shear modulus occurs. Other model
parameters control the dependence of the Krief's exponent A on the clay content.
The constants of the model were sought for by a multivariate nonlinear regression fit
for P and S velocities as functions of porosity and clay content using the data set
published by Han et al. (1986). The predictions of the VPC model are shown to be in
a good agreement with laboratory data.
The advantages of the model proposed are:
• The model yields reasonable compressional and shear velocities for wide range of
porosity and clay content.
• It accounts for the effect of clay both on the properties of the mineral component

and on the pore space compliance.
• It accounts for the abrupt change of rock matrix properties with addition of small

amounts of clay to a clean rock.
This simple velocity-porosity-clay (VPC) empirical model could be used to get more
reliable estimates of porosity and clay content of formations from acoustic log, and
might also assist in petrophysical interpretation of surface seismic data.
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A Residual Replaced Gravity Map of Israel and its

Preliminary Interpretation
Goldshmidt, v., Rybakov, M., Rotstein, Y., Fleischer, L.
The Geophysical Institute of Israel,P.O.B. 2286, 58122 Holon
Gravity "stripping" of the post Turonian strata, i.e. removing the effect on the gravity
field of the shallow low density sediments, has been carried out for Israel and it's
offshore area. whereas previous attempts have used an average density for the entire
post Turonian column, the present work is
a new version of the residual, replaced gravity field, in which this column was divided
into several density layers. More specifically, the section was divided into 5 layers,
as follows: Eocene-Senonian sediments
(mostly chalks with a density of 2.3 g/ cc
inland and 2.4 g / cc offshore) and 4 layers
of Hashfela and Saqiye groups, with densities of2.0 g / cc, increasing w ith depth to 2.1,
2.25 and 2.4 g / cc. This division, which approximates a gradual increase of density
with depth due to compaction, was applied
accordmg to the present modelling software.
Next, the replaced gravity data was used
to derive a residual replaced gravity map,
by removing the long wavelength, regional
components of the replaced gravity field .
These componen ts, mostly r elated to the
deep crystal structure, were used in our
work also presented in this issue. In contrast, the new residual replaced gravity map
is likely to reflect the structure and composition of the Mesozoic, Paleozoic and the
basement. It appears to be different from
the regular residual gravity map in various
ways, of which two are quite prominent.
The first is that it shows a strong E-W trend
(insert B), apart from the well known Syrian Arch trend (insert A). The second is the
apparent presence of a low density block
in the southern coastal plane.
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Ashdod Port's Effect on the Surronding Shoreline,
Seabed and Sediment
Golik, A.,t Rosen, D.S.,t Golan, A.,t Shoshany, M.2
lIsrael Oceanographic and Limnological Research, National Institute of
Oceanography, P.O.B. 8030, 31080 Haifa
2Department of Geography, Bar Ilan University, 52900 Ramat Gan
The purpose of the present study is to assess the impact of Ashdod Port on its surrounding physical environment. Three data bases were used for this study: aerial
photographs of the shoreline, bathymetric charts in the vicinity of the port and wave
data which were collected near the port.
The changes in the shoreline position which resulted from the construction of the
port were measured by comparing aerial photographs, taken on 1958, 1964, 1971,
1976,1980,1983, 1988 and 1992. It was found that between 1958 and 1992 accretion of
about 100 m occurred on the beach south of the main breakwater. North of the port,
on the other hand, no significant change in the shoreline position has occurred. The
reason for the stability of the beach north of the port is the intensive sand mining
which took place in this area prior to the construction of the port (some 5 million m(
were mined from a 15 km of coastline, stretching north and south of the port between
1949 and 1964). This mining turned the beach into a rocky one which is, of course,
more resistant than sandy beaches to erosion.
Eight bathymetric charts which were surveyed in the vicinity of the port in 1957,
1959,1970,1975,1980,1983,1985 and 1995 were used in this study for preparation of
depth differential maps for these periods. These maps show that shortly after the
construction of the port erosion of up to 2.5 m in thickness took place between the
shoreline and a water depth of 10 m, north of the port to a distance of at least 3 km. Some
2 million m 3 of sediment accumulated on the sea bottom south of the port in a gradual
manner until 1983 with little change between 1983 and 1985. Then, a deposition of
additional 2 million m 3 occurred between 1985 and 1995 in that area. Most of this
massive deposition occurred in 1992 when three extremely severe storms (with deep
water characteristic wave height of up to 7.2 m) hit the Israeli coast. Each of these storms
has the capacity to transport a volume of sediment which is higher by an order of magnitude than storms in a "normal" year. In addition, the storm of February 1992 coincided with the largest flood ever recorded of Lakhish River which empties just south
of the main breakwater of the port and which contributed its share of sediment.
The depth differential map of 1957-1995 shows that the area of deposition follows the
contour of the port, and that the deposited sediment creeps" around the port and
continues northward to the edge of the map. On the basis of the measured sediment
accumulation, as well as various assumptions, it is estimated that more than 50% of
the sediment managed to bypass Ashdod Port between 1985 and 1995.
1/
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The Water of Banias & Dan Rivers as a Deposition
Environment of Tufa (Travertine)
Gur, D./,2 Sass E./ Bar-Matthews, M.2
IDepartment of Geology, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael St., 95501 Jerusalem
During 1996-97 a survey was performed (and still continues) of water and recent
sediments in two rivers, Banias and Dan, in order to understand the hydrological
system and mechanisms of Tufa (Travertine) sedimentation. The water was collected
monthly in regular stations in the springs, tributaries and along the rivers. In Dan
they consisted of two springs, Dan fish pools sewage and nine stations along the
flow. In Banias they consisted of two springs, three tributaries and nine stations along
the flow. All water samples were analyzed for major and trace elements, and the
isotopic composition of oxygen in water was determined. The analyses of DIC and
its isotopic signal is in progress now.
Comparing concentrations of salts in the two rivers brings out two main differences:
Dan is depleted, and concentrations along flow were usually constant. Banias water
contains more salts and the concentrations change along the flow, probably because
of contributions from springs and tributaries like Kzinim pool (figs. 1,2).
Sites of recent sedimantation of Tufa were identified along the rivers. They have been
classified into two categories:
1. Carbonaceus sand was found in "Tel" spring in Dan and along Dan river, in the
pools of Banias springs and in Kzinim pool in Banias.
2. Coated pebbles and boulders were found mainly in Dan River: boulders coated
with 0.01-0.5 meter Tufa were found in all Dan tributaries flowing to Hazbani
river, and along Dan river. In Dan River these sediments were found either at the
center or margin of the flow, always under water with no signs of erosion. Typical
sedimentation forms were found, some of them known from the ancient Tufa rocks
of the region and some exclusive. Biological activity on these rocks was abundant,
especially in the summer, and could be a contributer to the sedimentation processes. In some sites pebbles and broken clay were found trapped in the Tufa,
"cemented" to it. This phenomenon is exclusive of the recent sediments, since almost no autoclast are known in the ancient Tufa formations. Recent sedimentation
created small "islands" of tufa, up to 100 meters, which divide the river in two. It
seems that Dan water do not cause erosion on these rocks because the edges, where
water energy is high, are sharp.

In Dan River very few coated boulders were found. It seems that recent sedimentation here is either smaller, or is disturbed by erosion of high energetic water in the
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canion, or as it seems-both. In few sites in the canion area (downstream from Banias
waterfall) recent sedimentation was found, and beside the "Syrian Tank" the sediments were found on the docs, above today's waterline.
In sites where recent tufa sedimentation was identified with minimum envinromental
interruptions, "tufa traps"-marked pebbles of different rocks (limestone, basalt, concrete) were "sowed" in the end of the summer. The sediments that will coat them
would be analyzed for composition and quantities of recent tufa .
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Numerical Modelling of Ultrasonic Experiments in FluidSaturated Rocks
Gurevich, B.
The Geophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286, 58122 Holan
Since the theory of dynamic poroelasticity was developed by M. Biot some 40 years
ago, the existence of the type II or slow compressional wave (P2-wave or SCW) remains the most controversial of its predictions. This prediction was confirmed experimentally when sew was observed in ultrasonic experiments by Plona (1980),
and later by Rasolofosaon (1988) and others. Theoretical analysis shows that the observed traveltimes of the sew are consistent with Biot theory. And yet, the very existence of the sew remains a mystery to many geophysicists and acousticians alike.
The purpose of this paper is to further verify the predictions of Biot theory by accurate numerical simulations of the ultrasonic experiments in which sew was observed.
For our simulations we have chosen the ultrasonic experiments of Rasolofosaon (1988),
who studied the behaviour of sew occurring in porous saturated plates immersed
in water. Rasolofosaon has shown that sew is observed only if the interface between
the porous plate and water is open, and disappears if it is sealed by a thin paint cover.
This observation is consistent with the predictions of Biot theory.
The experimental setup is described in Rasolofosaon (1988). The acoustic signals from
the emitter are recorded by the receiver after the transmission through a flat porous
plate. The coupling between the normal P and S-waves and sew results in the converted PSP and P-P2-P waves being recorded, in addition to the direct P-wave and
multiply reflected arrivals.
We simulated the propagation of acoustic signals in this situation using the OASES
modelling code for simulation of wave propagation in layered media with the extension developed by M. Stem which allows to handle, in addition to elastic and fluid
layers, also poroelastic layers as described by Biot theory. The beamforming option
of the OASES software allowed us to take account of the finite size of the transducers.
The simulation results are shown to be in a very good agreement with the laboratory
measurements. As in the experimental results, the arrival of the converted waves
which have transmitted in the plate as sew disappear in the case of sealed interfaces. This confirms that the results of the experiments are quantitatively consistent
with the predictions of Biot theory.
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Late Quaternary Stratigraphy of an Early Paleolithic Site
Near Revadim, Central Coastal Plain, Israel
Gvirtzman, G./ Wieder, M./ Marder, 0./ Khalaili, H./ Rabinovich, R.,3 Ron, H.4
IDepartment of Geography, Bar Han University, 52900 Ramat Gan
2Israel Antiquities Authority, P.O.B. 586, 91004 Jerusalem
3Department of Evolution, Systematics and Ecology, The Hebrew University of
Jerusalem, Giv'at Ram, 91904 Jerusalem
4Geophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286, 58122 Holon
An Early Paleolithic site was discovered recently within a sequence of paleosols in
the Revadim Quarry, central coastal plain of Israel. The section is composed of three
cycles of soil formations, superimposed on each other in a continuous sequence, but
separated by two unconformity surfaces. The uppermost is a modern "Dark Brown
Grumusol", the middle is a paleosol of "Leached Quartzic Gray Brown Soil" and the
lower is a "Red Hamra" paleosol. An anthropogenic "Human Occupation Bed", rich
in secondary carbonate nodules, forms the lower part of the Leached Quartzic Gray
Brown Soil and overlies the Red Hamra. Normal magnetic polarity was detected in
the two lower soil formations, indicating that they are younger than the BrunhesMatuyama boundary, namely younger than 780 ka. Middle to Late Acheulian hand
axes, choppers, cores and flake tools, including tools made of the Levallois technique
and man-laid flint pebbles were excavated in the Human Occupation Bed. In addition, two elephant tusks, elephant pelvis, tusk splinters, bones of equid, suid, cervid,
bovid, felid, and of rodents were also collected. The living floor is located on top of
the unconformity surface, overlying the Red Hamra and underlying the Leached
Quartzic Gray Brown Soil. Based on regional correlation and on well-documented
nearby boreholes, it appears that the underlying dune sands, the parent materials
from which the Red Hamra was developed, were deposited during a phase of highstand sea-level of Isotope Stage 9. The overlying dune sands, the parent materials
from which the Leached Quartzic Gray Brown Soil developed, were deposited during a phase of high-stand sea-level of Isotope Stage 7. The Red Hamra was developed simultaneously with the human occupation of the site, probably during a phase
of low-stand sea-level of Isotope Stage 8, before some 240-280 ka. The climate prevailed in the area during Stage 8, as well as during the human habitation, was moist,
savanna-like, with a vegetation cover of grassland and scattered trees. A small lake
of trapped fresh water in a junction of two small tributaries of the Nahal Soreq drainage system, near the area occupied, was available to hominids and animals.
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Hydrogeological and Hydrothermal Phenomena at the
Sea of Galilee Basin: Numerical Modeling
Gvirtzman, H.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Ambiguous geothermal fluxes were measured at the Sea of Galilee basin: 70-80 m WI
m 2 at the central part of the lake, 36 mW 1m2 at the lake's southern coast (10 km
apart), and most surprisingly, about 135 mWI m 2 at the southern Golan Heights, 6-8
km east of the graben margin. Moreover, ambiguous hydrological phenomena were
detected at the lake's western hot-springs. After the rainy season, when elevations of
the groundwater table rise in the regional aquifers and discharge rates of springs
increase, solute concentrations decrease at Tabha springs, but surprisingly increase
at Fulya springs.
Detailed geological cross-sections, traversing the entire sedimentary basin, were constructed. The hydrodynamics in these cross-sections was analyzed quantitatively using
a two-dimensional finite element code that solves the coupled variable-density
groundwater flow and conductive-convective heat transfer equations. Based on the
numerical simulations, different mechanisms of basin-scale groundwater convection
are suggested for the two sides of the rift that could influence the transport of heat:
(1) forced convection (gravity-driven flow) of hot brines from deeper aquifers to the
land surface at the western side; and (2) large-scale free convection (buoyancy-driven
flow) of deep groundwater at the eastern side. The different heat fluxes within the
rift valley itself are attributed to the different lithology and to the locations of specific
conduits through which the hot groundwaters ascend from deeper horizons.
Other numerical simulations indicate that a topography-driven flow model explains
both, Fulya and Tabha spring systems, and the opposite salinity behavior results from
the different hydrogeological configurations of the two subsurface drainage basins.
At Fulya, both aquifers, the shallow and the deeper ones, are partially phreatic,
whereas at Tabha, the deeper aquifer is totally confined. The response of springs to
changes in elevation of groundwater table were simulated, reproducing field observations.
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Yesud HaMa'ala Lineament-The Main and Young
Diagonal Fault at the southern Hula Basin
Heimann, A./ Zilberman, E./ Amit, R./ Frieslander, U. 2
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2The Geophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286, 58122 Holon
The Hula Valley is a pull-apart basin bounded between two left stepped segments of
the Dead Sea Transform. The basin started to develop some 4 m.y. ago and is still
active. The longitudinal faults, are well evident while the cross faults are less explicit.
In the south the basin is bounded by a fault system with a cumulative vertical displacement of a few hundred meters while in the north only two minor faults, are
known. Thus, these faults are not the present main diagonal faults of the Hula Basin.
In the fifties Avnimelech proposed the existence of a fault which bounded the Hula
Lake and was the reason for the location of the Enan Springs. An azimuth 315 0 oriented morphological lineament, expressed as a northfacing scarp 1-3 m high, was
recently recognized in the Yesud HaMa' ala area. This lineament is continuous from
the Enan Springs area in the northwest to the "Pekak" Bridge on the Jordan River. It
is suggested that this lineament is a surface expression of a deep-seated fault that
forms the present southern boundary of the Hula pull-apart basin. This is based on
the following observations and evidences: (1) The lineament divideds two structural
blocks within the basin: on its southern side the 1.6-0.9 Ma fluvial-lacustrine Hazor
Formation is exposed, while on its northern side several hundred meters thick of a
young (up to Holocene) lacustrine sequence exists. (2) A seismic line, conducted by
Abjak, intersects the lineament near Yesud HaMa' ala and shows a discontinuity of
the seismic reflectors near the intersection point. Such discontinuity can be interpreted as a fault zone. In order to check the existence of the fault close to the surface
and to learn about its age, a high resolution seismic survey will be carried out in the
near future. (3) Small hills located along the fault, are assumed to be push-up structures, suggesting that the fault contains a strike slip component.
Slope degradation modeling which correlate the age of faulting with the scarp gradient, the rock type and the climatic conditions indicates that the fault scarp was probably formed by a strong earthquake(s) that occurred in the last 1000 years.
This fault can explain several features: (1) The fault scarp formed the southern shore
of the Hula Lake. It appears that the natural dam that blocked the Jordan River and
thus formed the Hula Lake (termed the "Pekak" and which was dismembered during the Hula Lake drainage), was not a basalt flow, as suggested before, but the
northfacing scarp of the Fault. (2) The location of the Enan Springs is controlled by
the convergence point of the Yesud HaMa' ala Fault and the Qiryat Shemona Fault.
The Yesud HaMa' ala Fault seems to be the present southern diagonal fault which
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links the Jordan Fault with the Qiryat Shemona Fault (the southern segment of the
Yammunneh Fault). It is suggested that the southern fault of the Hula Basin was first
located at the northern part of the Korazim Block and following the deposition of the
Hazor Formation it migrated northward to its present location. According to the
present information it seems that the formation of the Hula Basin is associated with
bending at its northern side and faulting at its southern side.
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Dilation of Anisotropic Rock Salt: Evidence from Mount
Sedom Diapir
Heyman, E.P., Hatzor, Y.H.
The Deichmann Rock Mechanics Laboratory of the Negev, Department of
Geological and Environmental Sciences, Ben Gurion University, 84105 Beer Sheva
The mechanical behaviour of bedded rock salt is studied using constant strain-rate
biaxial tests performed on 24 bedded rock salt samples from Mount Sedom diapir.
Careful measurements of elastic parameters in unload-reload loops indicate that they
are influenced by confining pressure but are not sensitive to anisotropy. The yield
stress is also influenced by confining pressure but not by anisotropy. The stress-strain
curve therefore indicates isotropy up to the yield stress. Initiation of dilation marks
the onset of dependence of volumetric strain on anisotropy. Major principal compressive stress at dilation (sl,d) is at maximum when compression is normal to bedding planes (b=OO), the stress decreases with increasing values of b, and minimum
values are measured when compression is parallel to bedding planes (b=900). Beyond onset of dilation point the relative dilation with respect to stress difference (V =
I D ev / D (sl -s3) I ; sl > sl,d ; MPa-l) increases with decreasing confining pressure
and with increasing b, namely dilation is intensified with decreasing confining pressure and as the major principal compressive stress direction becomes parallel with
bedding plane orientation. Current models for compression-dilation boundary ignore anisotropy and therefore provide site specific solutions but fail to describe general rock salt behaviour. A new empirical model for compression-dilation boundary
in anisotropic rock salt, developed for a data set from Mount Sedom, predicts that
stress at onset of dilation decreases with decreasing confining pressure and with increasing value of b. The rate of change of sl,d with respect to b decreases with decreasing confining pressure, and the rate of change of sl,d decreases with increasing
confining pressure for all values of b.
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The Jurassic of Israel: New Biostratigraphic Data
Hirsch, F.,! Cariou, E.,z Bassoullet, J.P./ Grossowicz, L.t
tGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Laboratory of Paleontology, Poitiers University, France
1. Ammonite Biostratigraphy
The faunal successions studied in the Negev section of Hamaktesh Hagadol and
Hermon section of Majdal Shams enable a correlation of the Callovian - Oxfordian
zonation in this part of the Arabic Province with the Submediterranean European
standard scale stages (Tab. 1).
At Hamakhtesh Hagadol, the Callovian ammonite Pachyerymnoceras aff. kmerense, a
species described in W. Algeria (Mangold 1988), allows an accurate correlation with
the european Trezeense Subzone and Pseudobrightia sp. is a good marker of the
Lamberti Zone.
The distribution of the Hecticoceratinae, collected in the Hermon section, enable to
characterize the equivalent of the Scarburgense and Praecordatum Subzones of the
Mariae Zone (Lower Oxfordian).
2. Foraminifera

In boreholes the "Orbitopsella primaeva zone" was not ascertained, due to lack of
characteristic forms. The faunal association seems to indicate a more recent age than
Pliensbachian.
The "Orbitopsella praecursor zone" ("Domerian") is to be related to Aalenian-Lower
Bajocian with Timidonella sp. and Gutnicella gr. cayeuxi.
The european forms Meyendorffina bathonica and Orbitammina elliptica quoted in Israel, belong to a Callovian species related to an evolved Kilianina (pre-Coronatum)
and cannot characterize the Late Bathonian as precedently admitted. The european
species do not exist in Israel.
The evolution of the Kurnubia lineage in the Middle Upper - Callovian, from primitive forms (PraekurnubialKurnubia variabilis) to evolved larger forms: K. palastiniensisl
K. wellingsi is observed. It appears that the genus Steinekella may be related to the
latter. A break in the foraminiferal distribution is marked at the boundary between
Athleta and Lamberti Zones with apparition of new taxa: K. palastiniensis s.s., K.
wellingsi, Steinekella sp. It may be noticed that such faunal break has been found also
in benthic Mollusca (Hirsch 1980).
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SUBMEDITERRANEAN EUROPE
STANDARD SCALE
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Ostracode Distribution, Sea Level Changes and Seaways
(Cenomanian - Paleocene; S-Atlantic - S-Tethys>
Honigstein, A.,l Rosenfeld, A.,2 Flexer, A.3
IMinistry of National Infrastructures, Oil and Gas Section, 234 Yafo Street, 94387
Jerusalem
2Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
3Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, P.O.B.
39040, 69978 Tel Aviv
The Cenomanian-Paleocene stages bear witness to a widely expressed suite of transgressions across the Arabo-Nubian and northwestern African shields. The interplay
between tectonics and global sea-level changes influences the pattern of sediment
deposition and faunal distribution. Marine ostracodes show in certain time units remarkable power of rapid and geographically wide dispersal and reflect transgressive phases. Regressions lead to more endemic populations.
The Cenomanian-Paleocene succession in Israel can be divided into thirteen marine
ostracode biozones, comprising about one hundred and forty indicative species. The
following table shows the percentages of ostracode species from Israel and Sinai (NW
Arabian Craton), which are common onto those of northern Africa (Morocco, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt) and westemAfrica (Gabon, Cameroon, Nigeria, Ivory Coast,
Gambia, Senegal), respectively.
TIME UNITS
PALEOCENE
SANTON .-MAASTR.
CONIACIAN
TURONIAN
CENOMANIAN

NORTH AFRICA

WEST AFRICA

77[%]
19
41
15
45

22[%]
4
8
8
6

Three transgressive peaks can be distinguished by similar ostracode faunas. The (Late)
Cenomanian and Coniacian maxima are correlatable with global anoxic events (OAE2,
OAE3). The high faunal affinity during the Paleocene corresponds to a widespread
regional transgression. The migration of certain ostracode species could occur through
currents along the shores of the southern Tethys and the South Atlantic or / and by
trans-Saharan seaways.
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Application of a Seismic Reflection Survey to Study the
Groundwater System in the Lake Kinneret (Sea of
Galilee) Area
Hurwitz, S./ Gvirtzman, H./ Rotstein, Y.,2 Ben-Gai, Y.,2 Reznikov, M.2
lInstitute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2The Geophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286, 58122 Holan
Lake Kinneret supplies about one third of Israel's water requirements. The salinity of
the Lake is 200-230mgCI/l, an or der of magnitude greater than the salinity of the
Jordan river entering the Lake. The majority of salts enter the Lake via onshore and
offshore springs and ungauged sources at the Lake bottom. Despite the intensive
research carried out to understand the mechanism of saltwater seepage into the Lake,
the issue is still controversial. Therefore, the Water Commission of Israel is funding
research aimed at understanding the relationship between the geological structure
and the groundwater system in the Lake Kinneret area.
In the present study the relationship between the structure, stratigraphy and the tectonic development of the Kinneret Basin to groundwater flow is examined by combining geophysical data with hydrogeological models for large scale sedimentary
basins. In detail, we shall concentrate on the following issues: (1 )the identification of
the continuity of aquifer and aquiclude units beneath the Lake and in its surroundings; (2)the detection and examination of faults to verify if they can serve as conduits
for upwelling and seepage of saline water from depths; (3)the identification of salt
rocks and / or magmatics and examination of their role in the groundwater flow field.
In order to study the geological structure beneath the Lake, a multichannel seismic
reflection survey was carried out in January1997. During the survey, the water level
in the Lake was -211.50m below MSL, 2.5m less than the maximum stand. Pr eliminary results show that the thickness of the basin fill, which is predominantly an
aquiclude, is considerable in the southern and northeastern parts of the Lake. In the
northwestern part of the Lake, offshore the Ginosar Valley, the fill is relatively thin, in
the order of few hundred meters, and appears to include a complex fault system
which may still, in part, be active and serve as conduits for brine upwelling.
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The Geology of North Paran
Karc'z, Z./,2 Bartov, Y./ Garfunkel, Z.2
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Department of Geology, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
This research focuses on the stratigraphy and geological structure of the North Paran
area (Central Arava Valley). The stratigraphic sequence consists of Sennonian to
Pliestocene rocks of the Har-Hazofim, Avedat and Dead-Sea groups. Outcrops of the
Avedat group dominate the research area. Three regional structural elements influence the research area: faults of the Dead Sea Transform system, faults of the Negev
and Central Sinai Shear Zone and faults of the Northeast-trending system.
The stratigraphic section in the research area significantly deviates in composition
and thickness from other sections in the Arava Valley. This deviation was caused by
an intrashelf basin that existed in the Paran from the Sennon, and subsided during
the Sennon and perhaps the Eocene. During the Early Eocene, productivity and sedimentation rate were high, and the sea-bottom was oxygenated, enabling bioturbation.
During the Mid-Eocene, limy sediments were mobilized from their original site of
deposition in the west (?) into the Par an basin, in which chalky-pelagic sedimention
persisted. The lateral layout of the various stratigraphic units suggests that during
this period the area was divided by an E-W trending ridge into a northern basin and
a southern basin. A "slide dam" that existed in the Har-Qipa area during the MidEocene, caused accumulation of slides in the western parts of the research area, and
partially prevented their reaching the eastern parts. This" slide dam" may have been
caused by tectonic activity, perhaps on the Baraq fault. However, in that case the
sense of movement on the fault must have been opposite to the sense of movement
indicated on the fault today.
Two main systems of geological structures were found in the research area:
1. A southeastern system-consisting of segmented normal faults, trending 130°150°. The maximum throw on these faults is 30 meters, though seldomn more than
15 meters. These faults have strong affinity to the recent drainage system, indicating their young age.
2. A northeastern system-consisting of the Baraq faults, small normal faults and an

elongated anticline, all trending 015°-045°. These structures were created and activated in several tectonic phases.
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Remediation of a Contaminated Aquifer: Laboratory
Experiments and Computer Simulation
Katz, Y., Gvirtzman, H.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Along with population growth and industry and agriculture development the groundwater environment is being assaulted with an ever increasing number of soluble
chemicals, which cause severe problems of water quality degradation. The goal of
the present study is to understand the factors governing the transport of several common volatile organic contaminants throughout the porous media, and inspect an effective remediation method.
In 1992 a remediation method based on transfer of dissolved volatile organic compounds (VOC) from the water to the air phase has been proposed (Gvirtzman and
Gorelick, 1992). According to the method, air injected into a well located in the saturated zone creates bubbles which rise inside the well. Due to density differences between the water\air-bubble mixture inside the well and the groundwater surrounding it the mixture is lifted while a portion of the dissolved contaminants is transferred to the air. As the mixture reaches the upper part of the well the bubbles are
separated and the partly treated water is recharged back to the aquifer through infiltration zones.
During this study several laboratory experiments have been conducted, in which
three VOCs - Toluene, TeE and Chloroform where enabled to flow through a laboratory size freatic sandy aquifer, containing a remediation well prototype. Chemical
analysis of water samples, taken during each experiment from 28 observation points
located in the aquifer, enabled to establish breakthrough curves and concentration
distribution as a function of time. Simultaneously, computer simulations were conducted to predict the experiment results. Two modular, three-dimensional finite difference model programs where used: MOD FLOW, which solves the flow equations
on the basis of the experiment's hydrological data (porosity and permeability of the
aquifer system, primary hydrauliC head distribution, etc.), and MT3D which solves
the transport equations on the basis of the chemical data (dispersion and Henry constants, primary concentration distribution etc.).
Experimental results and computer simulations show a prominent influence of the
remediation well on the middle and upper part of the aquifer, where low contaminant concentrations, down to 10% of the primary values, have been measured. It is
therefore suggested that the present remediation method played a significant roll in
removing VOCs from the laboratory aquifer, and may be successful when applied to
a natural system.
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Ultrabasic Bodies associated with N axos Leucogneiss
Core-Emplacement during Crustal Thickening or
Thinning?
Katzir, Y./ Avigad, D./ Garfunkel, Z./ Matthews, A./ Evans, B.W.2
lInstitute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2Department of Geological Sciences, University of Washington, Seattle, WA, 98195
USA
Ultrabasic rocks commonly occur in orogens as blocks within blueschist deep-basin
flysch/ melanges, associated with other members of the ophiolite suite. Such associations, e.g. those exposed in the NW Cyclades, are considered to form by upheaval
of oceanic fragments within the accretionary wedge of an active margin. Within the
structural dome of Naxos (SE Cyclades), however, a horizon of ultrabasic bodies occur in a poly-metamorphosed section of continental origin, at the transition from a
leucogneiss core to a pelite and marble cover. Study of the metamorphic evolution of
the ultrabasics constrains the timing and the tectonic setting of the formation of this
most intriguing association.
The Hercynian basement to Early-Mesozoic platform cover section exposed on Naxos
has undergone intense deformation and metamorphism of Alpine age, including an
Eocene (Ml) blueschist event, overprinted by an Early Miocene (M2) Barrovian-type
event. The degree of M2 metamorphism increases through a series of isograds from
blueschists hardly affected by the overprint to amphibolite-facies rocks and migmatites
at the core. Moderately foliated meta-peridotites occur immediately outside the
migmatite core within sillimanite gneisses. Olivine is the dominant phase (50-90%),
forming a polygonal granoblastic mosaic with conspicuous prefered orientation which
attests to synkinematic recrystallization of the ultrabasic rock. Orthopyroxene, Caamphibole and Mg-chlorite are all elongated at the same orientation, defining the
main schistosity. Trails of brown Cr-spinel define pre-existing S-shaped S-surfaces.
The five-phase assemblage rock is defined as amphibolite facies meta-peridotite, and
includes the univariant equilibrium assemblage for the dehydration reaction of Mgchlorite: chI = fo+2en+sp+4H 20. There is supporting textural evidence for the metamorphism being progressive: chlorite poikiloblasts enclose neo-formed idiomorphic
rods of ortopyroxene and cubes of spinel, and spinels are zoned from Cr-rich cores to
AI-rich rims. At 6-Skbar, pressures estimated for M2 event at the core, this reaction
takes place at 690-7S0°C, temperatures within the range determined for the pelitic
country-rock. Similarity in metamorphic grade and structures with the country rocks
thus indicates that the fabrics developed in the meta-peridotites during M2 event.
However, relics of older, higher-grade peridotite are well-preserved in the rocks including highly-deformed stout prisms of opx and olivine. The pre-kinematic opx
contains exsolution-Iamellae of Cr-spinel, yet holds relatively high contents of AI,
indicating its higher-T origin.
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Deep mantle peridotites cooled to below 700°C and were incorporated to Naxos continental section prior to M2 event. They were then reheated and isofacially metamorphosed with the country-rocks. Recent models for the ocean opening by passive rifting suggest tectonic denudation of the upper continental mantle, as observed in the
present-day Iberian margin. Accordingly, the close association between mantle
ultramafics and upper continental crust on N axos might be attributed to pre-oceanic,
not to say pre-orogenic process.
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Current Findings Using Geo-Radar in Civil Engineering
Applications
Kofman, L.
CNAAN - Engineering Services Ltd., 55 Liberia St., 34980 Haifa
Ground Penetrating Radar (GPR) is a geophysical technique used for shallow subsurface profiling which has gained wide acceptance in civil engineering. As a rapid
and non-destructive technique, it supplies continuous and high resolution images
about soil structure at construction sites, providing advance knowledge of:
- hazardous features such as caves and voids, rock fracture zones, old empty wells,
burial rooms, clay layers and pockets (especially moist);
- utilities (pipes and cables);
- buried ruins and ancient remains.
This work discusses recent field results of radar surveys for detailed prospecting of
the above.
In the usual operating mode the antenna is moved over the ground resulting in a
continuous profile-radargram, very similar in appearance to geological cross-section.
Pipes and cables produce a characteristic hyperbolic-shaped signature, that is shaped
like an inverted letter V. This hyperbola can be clearly seen usually in the radargrams
on the other continuous reflecting boundaries (ground water level, soil-rock contacts) background.
Some parts of radar profiles show chaotic diffraction features with moderately strong
reflections. These areas can be correlated with rock fracturing (for example splayed
fissures and steep cracks, partly or fully filled clayly soil).
Clearly observed reverberatory patterns with very strong amplitude reflections are
interpreted as local discontinuities: karst voids, old wells, burial rooms, clay pockets,
buried reinforced concrete objects. While the antenna is moved above empty objects,
phase of the first strong reverberatory reflection coincide with phase of transmitted
pulse. The phases of transmitted and first reflected pulses are opposite in the case of
buried reinforced concrete objects.
Using georadar, the extent of anomalous zones as well as overburden thickness variations can be established.
Radar surveys carried out by CNAAN - Engineering Services Ltd. indicated that
GPR - method could be a valuable aid in solving important geotechnical problems.
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For the General Theory of the Earth
(On Nonstationary of The Earth, Vibration Properties of The Planet
and Dissipation Structures of The Lithosphere and Mantle)
Kopylov,A.
Yuvalim-Geotechnical Services Ltd., P.D.B. 1690, 52112 Ramat Gan
1. The Earth as a part of the Solar System is non-stationary. It undergoes outside and
inside influences, and it must be considered as an open physico-chemical dynamical
system. There are some facts that has been found for the Earth: the terrestrial axis and
poles periodically change their location, fluctuation of speed of the earth's revolution, micro-seismic oscillations, alternation movements of the crust, earthquakes and
the free vibration, tectonic movements, volcanism, plutonism, degassing, hydrothermal deposits, geophysical fields, etc.
2. The integral thermodynamically potential of the Earth (WE) can be submitted as a
sum:
WE=Ws + W T + Vg + WI-QL' when:
Ws - energy and matter of the space, W T - thermodynamically potential of the Earth,
Vg - gravitational potential, WI - tidal-effect potential, QL - energy losses of the Earth.

The total energy balance of the Earth is not reached under the principle estimates,
and it can be present as:
WE» QL
SO, an excitation of the Earth and separate parts follows from this expression. The
nonlinear high frequency thermodynamically vibration of the Earth and it's the parametric elements is the reaction on the similar excitation. The periods of the vibration
are:
-n

T -10 c (but no more than the thermal oscillations of the atoms)
and average:

-4

T-nlOc
3. The property of nonlinear high frequency vibration of the parameters hierarchical
elements of the structures and the matter and the Earth as a whole is raising all diversity of the physico-chemical, dynamical and geological processes. It is fundamental
mechanism of the structures in the lithosphere and mantle generation. The origin of
this structures have the dissipation character. The origin of the regular structures in
the solid Earth may be describe by the expression:
2

L - gT, when
g - acceleration of gravity, T - periodicity of the dynamical processes:
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4. The nonstationary of the Earth, its high frequency vibration property and dissipa-

tion nature of structures origin are determining its self- development and must be
taken into account by construction of the general theory of the Earth.
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The Dynamical Structural-Formational (Material)
Complexes of The Earth's Crust and Composition of The
Lithosphere
Kopylov, A.
Yuvalim-Geotechnical Services Ltd., P.D.B. 1690, 52112 Ramat Gan
1. All variety the rocks of the Earth's crust may be present by the several basic classes:
magmatic (ultrabasite-basite-mesite-acidite), sedimentary (carbonate-sandclayishmetavolcanic-siliceous-hybrid), metamorphic- metasomatic and hydropneumatolitic.

The same type rocks these classes repeatedly form for a period geological history
from Arcane era to the present in the time-cut of the Earth's crust. Totality the rocks
of the different classes- magmatic, sedimentary, metamorphic-metasomatic end
hydropneumatic synchronous or like to time-form, making the paragenous series for
the concrete stage in elaboration of the Earth - are forming the common integral structural-formational (material) complex (SFC) of the Earth's crust.
2. The volume and the age of SFC are determined by the rocks which it include, and
it's structure is morphology of the forming geological bodies. A period formation
time of the SFC is 0,4 - 1200 Ma. The fragments of the SFC are forming in the different
conditions (oceanic, island-arc, continental, rift-zone,etc) atthe same time. The chemical composition the each SFC determine variety of the rocks, but in general correspond to average composition of the Earth's crust.
3. The Earth's crust forming in a process periodical formation of the happening, but
like to composition SFC, defining hierarchic and action development of the Earth. A
quantity of the SFC may be determine from general composition and mass of the
Earth. The each SFC spread up to all a surface the Earth, but in the each concrete
region turn out only the fragments of the SFC different time, creating various zone
their structure.
4. The concept on the SFC allow to model of "granitic" and "basaltic" stratums by a
material of the real geological formation bodies, which by tectonic combination at
the space and time are making upper the cover of the Earth - Lithosphere by means
of a mechanism tectonic cluster.
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The Principal Petrochemical Process of The Earth's Crust
Forming
Kopylov,A.
Yuvalim-Geotechnical Services Ltd., P.O.B. 1690, 52112 Ramat Gan
The Earth's crust includes mainly the two genetic rocks groups-endogenous and
exogenous. The mainly magmatic formations are the first group, and the products of
deposition, distraction and metamorphism are the second group.
The petrochemical paragenetic series: ultrabasite-basite-mesite-acidite are believed
to the magmatic rocks. The carbonate, sandclyish, metavolcanic, flinty, hybrid rocks
and their metamorphic analogies are believed to the sedimentary - metamorphic rocks.
The data on a structure and development of the Earth evidence that practically the
same rocks similar to composition participate into forming of the Earth's crust for a
period of the geological history (- 4500 Ma). An analysis of the data on the chemical
composition of the rocks shows: the average gross chemical composition of the magmatic rocks of the paragenetic series ultrabasite - acidite and the average gross chemical
composition of the Earth's crust as a whole are identical.
The likeness of the average chemical composition of the Earth's crust as a whole and
the magmatic rocks indicates a principal role of the lasters, at the expense which
make up great bulk of the sedimentary and metamorphic rocks of the Earth's crust. It
also lead to a conclusion that the gross composition of a matter, introducing from the
space (the meteorites, dust, etc.) during milliards years must be identical by the composition of magmatic rocks and the Earth's crust.
These facts adducing above the evidence that:
1) the petrochemical paragenetic series of the rocks-ultrabasite-basite-mesite-

acidite-are reflection the basic thermodynamically process of forming of the
Earth's crust;
2) growing of the volume and mass of the Earth's crust is regular introduce of like to
composition matter and form the similar recurrencing during structural material
associations with a gross composition, corresponding to the average composition
of the Earth's crust as a whole;
3) the synchronous paragenetic series ultrabasite-acidite present itself a totality of

the products with a different thermodynamically steadiness, and so they are occupying the different spatial position in the volume of the Eath's crust, determining
the very structural, tectonic, formation, ore, metallogenic zone and heterogeneity
of the upper cover of the Earth.
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Application of Cathodoluminescence (CL) Microscope in
Determination of Cement Stratigraphy, Microfacies,
Diagenetic Phases and Sea-Level Changes, in Triassic
Section, Asher Atlit 1 Borehole.
Komgreen, D., Benjamini, Ch.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, 84105
Beer Sheva
Cement Stratigraphy, with the CL microscope, enables comparison of cement zones
from different samples for vertical and horizontal correlation. In cement stratigraphy, the cements must consist of sequential compositional concentric zones (SCCZ).
The zonal patterns within and between samples are compared according to aspects
of luminescence-color, brightness, thickness, geometry of zones and grouping of
zones according to composite zoning packages and generation-related ages.
The Triassic section in the deepened Asher-Atlit 1 borehole is composed mainly of
limestone intercalated by volcanic beds, and most of it has undergone diagenetic
processes that obscured and even eliminated original sedimentary textures and faunal remains.
Under the CL microscope, the upper part of the section is divided into 16 SCCZ's.
Each contains at least 2 generations of cement with distinguishing characteristics.
Each SCCZ is a division of a carbonate unit but never crosses volcanic horizons. This
may be interpreted as limitation of the SCCZ genesis to earliest burial diagenesis.
Each SCCZ is therefore not time-transgressive. Each individual microfacies has its
own distinguishing SCCZ or other characteristic CL features, caving can easily be
eliminated. At the lower part of the section, the cements are mostly dull or nonluminescent inferring relatively low oxygen conditions.
Luminescence reveals textures, grains and fauna usually invisible under light microscopy, and enables classifying them as microfacies. Microfacies of limestone unaffected by diagenesis and those revealed under the CL are assembled into 4 groups,
characterizing the Middle-Late Triassic buildup flank:
1. Peloidal packstones and oolitic packstones/grainstones (sand cay facies)-characterize the margins of the flat high energy neritic environment.
2. Colonial scleractinian framestones bafflestones and blue-green algal bindstonescharacterize the platform edges facing the deeper water environment.
3. Microbreccia-may indicate a slope deposit.
4. Calcilutite (micrite) and volcaniclastics-represent the basin sediments.
The sea-level curve follows the vertical facies shifts. In the long term, a regressive
trend is observed from the base towards the top. In the short term, 6 sea level falls are
identified.
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Ring Structure of Giv' at Metzakh (Makhtesh Ramon,
Negev)
Koval, L., Sudakov, B.
Engineering Center, Israel Aircraft Industries, Ben Gurion Airport, 70100 Lod
Magmatic manifestations in Makhtesh Ramon (Bonen, 1980; Segev, 1982) include
mainly Post-Jurassic basalt eruptions and intrusions of alkaline and sub-alkaline composition. The following were found: a) extrusive varieties of basalts, indicating processes of extruding out of magma through a viscous lava and formations of domes;
b) signs of multi-stage intrusive and effusive manifestations, including volcanic ones.
In 1989 aerial surveys were performed along Makhtesh Ramon depression using GERII equipment, which carried out its remote sensing observations in 63 VNIR and SWIR
spectral channels (Mazor, 1990; Kauffmann et al., 1991). One of the flights (route #3)
was flown in SW - NE direction near and in parallel to NW border of the depression,
crossing its NE closure.
In 1994 route #3 data was reprocessed in detail, at IAI, including variable visualization of raw data. The location of Giv' at Metzakh, in the depression borders, is shown
on the left side of the figure below, where one of the optical channels is reproduced
for the north part of the route. The basalt ledge of Giv' at Metzakh is located near the
NW border of the depression, about 8 km from its NE closure. Bare basalt has an
isometric form with diameter of about 1 km.
On the right side of the figure, a fragment of image of the Giv' at Metzakh channel is
shown in a larger scale. This part of the figure clearly shows fragments or closures of
at least four concentric rings, probably reflecting various phases of a central eruption.
This basalt cluster formation may be seen on the majority of the VNIR-SWIR channels. The results of the 1989 survey are available, and anyone who finds an interest
in this matter may reproduce it on his computer display.
At the end of the 80' s, in Chingize, Central Kazakhstan, a ring volcanic cluster of
Ordashoky was discovered. This discovery was based on highly precise
aerogeophysical data and modem digital processing (Koval et al., 1989, 1991). There
are a lot of signs of similarity between the core structure of Ordashoky and the Giv' at
Metzakh cluster.
Realizing the possibility of presence of ring magmatic structures in Israel and its
vicinity, has a great importance for mapping, and for prospecting, as well. It is necessary to provide accurate geologic check of this assumption. It should include geo-
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physical and geochemical observations on 2 or 4 crest profiles through the cluster
center, with the length of about 1.5 km and 10-20 m steps. A minimal field complex of
the survey is as follows: highly precise magnetic survey, gamma-ray spectrometry,
sampling for substance analysis (including mineralogic and petrographic) and determination of physical properties.

63

Israel Geological Society

Annual Meeting, 1997

Tracing Patterns of Sedimentation in Haifa Bay and
Iskenderun Bay using Radiocesium
Kronfeld, J./ Ne'eman, E./ Butenko, V./ Godfrey-Smith, 0.1.,3 Yaniv, A.,4 Koral,
H.,5 Agami, M.,6 Yanko, V.7
IDepartment of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel
Aviv
2Israel Ministry of the Environment
3Department of Earth Sciences, Dalhousie University, Canada
4School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University
5Department of Geology, Istanbul University, Turkey
6Department of Botany, Tel Aviv University
7Institute for Nature Conservation Research, Tel Aviv University
Chernobyl-derived radiocesium was used to trace the transport of sediment from the
land to its site of deposition in the sea for two bays in the eastern Mediterranean Sea.
The bays studied were Haifa bay, Israel and Iskenderun Bay, Turkey. The radio cesium
was monitored using a gamma-ray spectrometer employing a high resolution Ge
detector. The presence of the 134CS isotope (with an initial 134CS / 137CS ratio of 0.5) demonstrates that the source of the radioactivity was the Chernobyl reaction accident. By
monitoring the radiocesium activity of the soils and marine sediments we traced the
erosion of the sediment from the land into Haifa Bay. The radiocesium is associated
primarily with the fine grained sediments. Off the Haifa coast the radioactivity increases with distance from the shore, as does the percentage of the clays in the sediment. Iskenderun Bay is mostly covered by muds. The rate of deposition is low. The
Ceyhan River is the main source of sediment. The radiocesium (up to 60 Bq/Kg) is
concentrated near to the river mouth. A counter clockwise pattern of sediment transport is delineated.
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Can the Dead Sea Dry Up?
Krumgalz, B./ Hecht, A./, Starinsky, A./ Katz, A.2
lNational Institute of Oceanography, Israel Oceanographic and Limnological
.
Research, Tel Shikmona, P.O.B. 8030, 31080 Haifa
2Department of Geology, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
The future hydrographic and geochemical evolution of the Dead Sea is strongly related to the water evaporation and its saturation with respect to various minerals.
Due to evaporation, the ionic strength of the water of the sea increases and the water
activity in the liquid phase decreases. When the activity of the Dead Sea surface water and the activity of the water in the adjacent air layer will become equal, the evaporation will cease. Thus, the present rate of evaporation can not continue indefinitely
and one of the intriguing problems of the Dead Sea is what will be the level of the sea
if and when this equilibrium will be reached. The answer was obtained by physicochemical modeling the coupling between evaporation and mineral precipitation in
the Dead Sea.
During the past two decades, Pitzer's ion-interaction method was used intensively
to facilitate the comprehension and the prediction of geochemical processes in natural water bodies. This method allows the prediction of phase equilibrium in complex
systems and can be used in a wide area of geochemical problems related to the formation and development of evaporative basins. The authors developed a model for
the quantitative estimation of water evaporation and mineral precipitation in natural, highly concentrated waters and the prediction of their geochemical development.
The mineral precipitation and water evaporation from the Dead Sea have been investigated with the help of this model. The computations were carried out up to an
evaporation factor of about 50 and up to an ionic strength of 27. Three groups of
minerals were found to precipitate during Dead Sea water evaporation: carbonates,
sulfates and chlorides (dolomite, barite, celestine, anhydrite, halite, carnallite,
bischofite, tachyhydrite, and calcium chloride tetrahydrate).
Since 1992, the IOLR is maintaining a floating data acquisition station on the Dead
Sea. Standard meteorological parameters as well as subsurface currents and temperatures were measured at 20 minutes intervals. These long-term, quasi-continuous, data provide detailed information on the patterns and trends of the relative humidity above the Dead Sea. Our model utilizes this information to estimate the maximum decline of the Dead Sea as a result of natural evaporation.
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The Tectono-Metamorphic Evolution of Blueschists in
South Evia, Hellenide Orogenic belt (Greece)
Lensky, N.,! Avigad, D.,! Garfunkel, Z.,! Evans, B.W.2
lInstitute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2Department of Geological Sciences, University of Washington, Seattle, WA, 98195
USA
Metamorphism and deformation of blueshists, which are exposed as a tectonic slice
within the Cycladic massif, resulted from the burial of supracrustal rocks during the
Eocene Alpine Orogeny. These blueschists provide insights into deep crustal levels
of the internal part of the Hellenide orogenic belt. We present new petrologic data,
including P-T estimates of two metamorphic events and a description of a multistage
metasomatic process, from Southern Evia, Northern Cycladic massif.
The burial and exhumation path of blueschists in S. Evia was reconstructed on the
basis of petrologic study of metabasites, ultrabasics, metavolcanic, metasediments
and metasomatics in the Blueschist unit. All these rock types were juxtaposed before
the HP metamorphism and experienced the same sequence of events, except the
metasomatics which formed later in situ.
P-T conditions for the HP metamorphic event (M1) were estimated as 380-450°C and
10-12 kbar (equivalent to a burial depth of more than 30 km). The present estimates
were derived from previously unknown rocks containing the mineral paragenesis:
omphacitejd30.75% +glaucophane+garnetspess5.30%+epidote+phengite. The M1 metamorphic stage was accompanied by the formation of recumbent folds, sheath folds and
penetrative fabrics including glaucophane lineation.
The subsequent retrograde metamorphic event (M2) includes post-kinematic growth
of porphyroblast of pumpellyite, which has not reported hithero from the Cycladic
area, and lawsonite, reported only in prograde metamorphic assemblages. Phase equilibrium calculations in the CAMSH system indicated that the M2 paragenesis equilibrated at P-T conditions of 5 kbar and 300°C to 8 kbar and 365°C. We conclude that
the early stage of the exhumation of the HP rocks after M1 was accompanied by
cooling, a result previously not known from S. Evia.
Brittle extentional deformation, including quartz filled extentional veins and normal
faults, occured after metamorphism ceased. It took place at shallow crustal depths
and was related to the late stages of the exhumation of the blueschists and the formation of the Aegean Sea.
Our study revealed three metsomtic events involving metabasic blocks in a
serpentinite matrix. 1) Blackwall formation (post M1) i.e. monomineralic rims in-
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eluding foliated chlorite around the metabasites. 2) Lawsonite+pumpellyite
porphyroblasts grew on the expense of chloritic blackwall (during M2) by Ca addition and Mg removal from the blackwall. 3) Pseudomorphic replacement of lawsonite
by muscovite implies Ca removal and K addition. All these observations suggest that
intensive element mobility and fluid flow accompanied the decompression of the
blueschists.
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Ring Structures and the Dead Sea Rift Zone
Livshits, Y., Ben-Avraham, Z., Eppelbaum, L., Flexer, A.
Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978
Tel Aviv

Ring structures have been recognized as major features on the surface of the Earth.
These structures can be formed by a variety of crustal tectonic processes, or they can
be impact structures. Several ring structures are found along the length of the Dead
Sea Rift (Fig. 1). There are ring structures up to 2035° E
Lisan
30 km2 in the southern part of the Dead Sea that
salt
are formed as a result of salt diapirism. In the
diapir
Tirnna region, there is a ring structure having a
Mt. Sdom
diameter of 8-9 km, that is believed to be associsalt diapir
ated with a magmatic diapir. There are several
other smaller domes that are found as well. These
31°
31°N
can be related to conventional terrestrial tectonic
processes (such as magmatic diapirs and extensional domes) related to the rift fracture itself. Recently, a large ring structure of 20-25 km diameter
has been discerned in the region of En Yahav. This
phenomenon has been interpreted as a ring structure because of its high degree of circularity and
apparently multiple ring configuration discerned
in space images, geological and structural maps
and by a preliminary analysis of the gravity and
magnetic data. The circular depression apparently
has been filled by the Hazeva Formation (Miocene)
sometime after its formation. This ring structure
30°
30 N
cannot be readily related to the rift tectonic processes as the other ring structures mentioned, and
bears resemblance to a meteoritic impact structure.
Though it is preliminary to term this a bolide created impact, research in therm of searching for a
meteoritic signature (shock metamorphism, breccia and melting, iridium anomaly, etc.) is warranted
to confirm this hypothesis. The opening of the Red
,
... ' I
Sea started in Oligocene-Early Miocene, a new
/ ~o" .I
stress field has been developed in the region. If the
r3'~.;r 3 ° E
En Yahav ring structure is indeed the result of an Fig. 1. Location map.
impact, the potential energy stored in a feature of
this size would be large; its release therefore, could have the possibility to trigger
seismic waves and enhance the transform activity along the Dea Sea Rift Zone.
0
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A Centrifuge Method for Obtaining Interstitial Water
from Eocene Chalk (Avdat aquifer, Negev, Israel)*
Livshitz, Y., Katz, L.
Institute for Desert Research, Ben Gurion University of the Negev, 84105 Beer Sheva

One of the most precise and simplest way to obtain the interstitial water from rock
and soil, is by the centrifuge technique using an immiscible displacement liquid. This
technique enables to obtain the interstitial water without any change of its chemical
composition. This technique was used for obtaining interstitial water from the Avdat
aquifer chalk in the Negev. In order to obtain the best results several parameters that
are involved in the process were checked: 1. Type of displacement liquid; 2. Centrifugal speed and time; 3. Initial moisture of chalk; 4. Crushing degree of chalk.
The chalk samples were crashed into particles having three sizes of 2-4 mm, 0.5-2
mm and 0.5-0.25 mm. The samples were damped for moisture of 30%, 35%, and 40%.
The samples were centrifuged by a speed rate of 10.000 rpm, 15.000 rpm and 20.000
rpm, at a temperature of 4°C, for 2 up to 18 hours. As a displacement liquid Ethyl
benzoylacetate IE.B.A} and 1,2 Trichlorortifluroethane IArclone} were used. The extracted water was collected and the residual moisture (the percentage of water that
remains in the porous medium after centrifuging) was calculated.
1. Arclone was selected as the best displacement liquid: a} To separate the extracted
water from Arclone is easier then to separate it from E.B.A; b} For the same centrifuge and centrifugal speed Arclone creates higher pressures (pressures of 6.6* 107,
1.5*108 and 2.7*108 Pa, at 10.000, 15.000 and 20.000 rpm, respectively) then E.B.A
(pressures of 1.2*107, 2.6*107 and 4.7 * 107 Pa, at 10.000, 15.000 and 20.000 rpm,
respectively).
2. The optimal pressure is a pressure of 1.5*108 Pa. At a pressure of 6.6*lOTa the residual moisture is 30%. At a pressure of 1.5*108 Pa the residual moisture is 20%. However the increase of the pressure up to 2.7*108 Pa does not anymore decrease the residual moisture.
3. No influence on the rate of residual moisture can be obtained by increasing the
centrifuging time over 2 hours, at a pressure of 1.5*108 Pa.
4. For using the above mentioned centrifuge technique of extraction, a minimum of
20% initial moisture must be available in the chalk. Increasing of initial moisture
in the chalk has no significant influence on the rate of residual moisture. The residual moisture seems to be lower in the samples that have higher initial moisture.
5. The crushing degree has not a significant influence on the residual moisture. The
residual moisture seems to be slightly lower in the samples that have small size particles.
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The centrifuge method for extracting interstitial water from chalk gives the best results at a pressure of more then 1*108 Pa, exposition of 2 hours, and Arclone as a
displacement liquid. The method works when initial moisture in chalk is more then
20%.
*This work is a part of Ph.D. study under supervision of Prof. A. Issar, Dr. Y. Greitzer and Dr.
A. Yakirevich.
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New Ideas on Seismic Inversion
Loewenthal, D.
Raymond and Beverly Sadder Faculty of Exact Sciences, Department of Geophysics
and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv
A new approach for so called 1.5 dimensional inversion (with line sources) or 2.5
dimensional inversion (with point sources) of acoustic and isotropic seismograms is
suggested. It is based on the observation that in this case horizontal stacking with
appropriate weights (usually just unit weight) of the 1.5D or 2.5D seismograms results in one dimensional seismogram with all multiples incluuded. This is in contrast
to the usual Normal Moveout (NMO) Stack. The philosophy in NMO processing is to
eliminate multiples by the shear stacking operation. Here we preserve the one dimensional seismograms with even the smallest events. We have shown in the past
(Loewenthal et al., 1985) how by measuring both the pressure and particle velocity a
determinisitc spiking deconvolution can be achieved. The inversion of spiked 1D
seismograms is a numerically stable process and was applied in the past, among
others, by Robinson (1954), Baranov and Kunetz (1960), and Claerbout (1968).
Thus a true amplitude inversion which yields all normal reflection coefficients results. By going along increasing offsets of the strong precritical reflectors a complete
density and propagation velocity of each layer is obtained, provided the layers are
thick enough. There is of course a tradeoff between longer wavelets which will help
in identifying thick layers and the resolving power of the seismogram. Further, a
study is conducted as for the spatial sampling requirements for obtaining minimal
aliasing of the stacked 1D traces.
References
Baranov, V. and Kunetz, G. (1960). Film synthetique avec reflexions multiples; theorie
et calcul practique, Geophy. Pros. 8, 315-325.
Claerbout, J.E (1968). Synthesis of a layered medium from its acoustic transmission
response, Geophysics 33 (2), 264-269.
Loewenthal, D., Lee, S.s. and Gardner, G.H.E (1985). Deterministic estimation of a
wavelet using impedance type technique, Geophys. Prosp. 33, 956-969.
Robinson, E.A. (1954). Predictive decomposition of time series with application to
seismic exploration, MIT GAG report, reprinted in Geophysics (1967),418-484.
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On the Performance of the International Data Center as
compared with the ISN, for Monitoring the CTBT
Malitzky, A., Shapira, A.
The Geophysical Institute of Israel. P.D.B. 2286, 58122 Holon
The International Data Center, IDC, is conducting seismological surveys to monitor
possible violation of the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). IDCs activity include the analysis of the data of the seismic systems contributing to the IDC and
publication of a manually reviewed earthquake bulletin. We have compared the IDCs
bulletin with that provided by the Seismology Div. of GIl, using the data of the Israel
Seismic Network (ISN) for the first half of 1996. The second half of 1996 is currently
being analyzed. From the analysis we conclude as follows:
(1) The most complete seismological information for the East Mediterranean region
(about 800 km. radius from Jerusalem) is provided by the Seismology Div.
(2) The most complete and accurate earthquake information of the Levant region is
provided by the ISN.
(3) The detection capabilities of IDC to monitor the CTBT in the east Mediterranean,
in general, and the Levant in particular, are extremely poor.
(4) The detection capabilities remain low despite the operation of the BGIO (Bar
Giora, Israel) station as a beta station of the IDC, in July 1995.
(5) Many of the events reported by the IDC are dislocated. The mislocation reaches
several hundred km.
(6) The IDC estimations of their dislocations is often non-realistic, i.e., the true locations are sometime far away from the estimated error ellipses.
(7) The current distribution of the seismic stations of the IDC can not monitor the
CTBT in our region.
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Diapirs South of Eratosthenes Seamount: Key to the
Neotectonic Regime at the Eastern Mediterranean
Mart, Y.
Leon Recanati Center for Marine Studies, University of Haifa, 31905 Haifa
Salt diapirs are abundant in the Levant Basin, the SE basin of the Mediterranean Sea,
where most diapirs build elongated ridges or exsolution depressions, and some build
rounded domes or exsolution craters. Numerous diapirs show evidence of uplift which
is not covered by sediments, indicating that the diapiric ascent is presently active. It
is commonly presumed that diapirs such as those of the Levant Basin are indicate an
extensional tectonic regime, and indeed commonly their occurrence is correlated to
normal faulting. Seismic reflection evidence for the Quaternary subsidence and for
recent faults in numerous locations along the continental slope of Israel match the
occurrence of diapirs in the Levant Basin. Diapirs located south of Eratosthenes Seamount were studies recently, and they resemble diapirs elsewhere in the Levant Basin.
Since the Eastern Mediterranean is a zone of tectonic compression between the African and the Eurasian plates, compressional structures were expected in that area.
Therefore the structural evidence for extension might have raise the question of the
reliability of the geophysical observations and their dating. Three boreholes drilled
by DIV JOIDES Resolution in the Eratosthenes Seamount clarify the complex structural relationship in the Levant Basin and the eastern Mediterranean. The data encountered by the boreholes show that whereas the seamount is located at water depths
of 600-2500 m, and the boreholes were drilled at water depths of 1000 to 2500 m, the
Miocene depositional environment determined in these sites, dated before the Mediterranean desiccation, was that of a shallow marine environment. Thus presuming a
basic similarity between the present sealevel and that of the middle Miocene, Then
Eratosthenes Seamount was uplifted by 600-2500 m above its present position. The
borehole sedimentological data show further that during the Plio-Quaternary the
seamount was at bathyal depositional environment. Concurrently Cyprus was at
bathyal environment in the middle Miocene, and uplifted by more than 2000 m in the
Pleistocene. The rate of Pleistocene uplift of Cyprus is similar and contemporaneous
with the subsidence of Eratosthenes Seamount.
While reverse faults indicate, as could be expected, on compressional tectonic regime
north of Eratosthenes Seamount, the occurrence of diapirs south of the seamount
suggest tectonic extension. The model of the subsidence of the seamount and its subduction under Cyprus accounts for the difference in the tectonic regime between the
northern and the southern flanks of the seamount, but the subduction of the seamount under the island is far from obvious. Gravimetric and seismic refraction surveys suggest that the crustal composition under both features is similar, therefore
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collision rather than subduction would have been expected. However, since Eratosthenes Seamount is an integral part of the African plate, it is conceivable that a
wide zone of oceanic crust extended farther northwards and separated it from Eurasia.
This oceanic African crust was subducted under continental southern Eurasia, and
when the Eratosthenes Seamount arrived at the contact zone, the oceanic toe pulled
the Seamount downwards, uplifted Cyprus, and converted the pre-existing subduction into obduction.
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Plio-Pleistocene Drainage Systems in the Beit-Hakerem
Valley
Matmon,A.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Remanents of conglomerates at 13 sites along the Beit-Hakerem Valley and it's southern margins indicate the activity of fluvial systems that drained large areas, that are
situated recently east of the main water devide, through the Beit-Hakerem Valley to
the Mediterranean. The remanents include pebbles and gravel of various composition: basalt, limestone, dolomite, sandstone, chalk, bituminous chalk, chert and Quartz
nodduls. The basalt pebbles were dated using the K-Ar method. The dating yielded
ages ranging from 4.4 Ma to 1 Ma. The possible sources for these pebbles are the
Dalton Plateau, korazim Plateau, Various volcanic fields in the lower eastern Galilee
and a small volcanic field in the Amud stream (coordinates 19520/25690 I.T.M.). A
chmical analysis (XRF) was done to some basalt pebbles that gave similar ages in
order to destinguish between pebbles of similar age but different source. The
Bitomanious Chalk gravel originated from Senonian rocks that are exposed on the
Zefat mountain. The Sandstone gravel originated from Lower Crataceous rocks that
are exposed at the lower half of the of the Zurim escarpment. The Quartz Noddules
originated from the Deir-Hana formation that is exposed at Mt. Camon and along the
eastern side of the Zurim escarpment. The composition of the gravel indicates that:
a) A fluvial system younger then 1.8 Ma drained large areas in the eastern Galilee to
the Mediterranean. b) The Zurim escarpment was almost fully developed at that
time. c) The southern margins of the valley were developed only at the eastern side
while the western side is younger.
A reflection of the gravel sites on a vertical east-west plain presents the total deformation of the Pleistocene flowing surface level. It can be seen that this surface has
been strongly arched on its western side and gently on its eastern side while the
center of the surface has been broken. This type of arching has been noticed all along
the western margins of the Dead Sea Rift and was studied by different investigatores
(e.g. Picard, 1943; Wdowinski and Zilberman, 1996). This arching represents one of
the youngest tectonic stages in the Galilee and is the main reason for the transfer
from a singal drainage system that flew from east to west to two drainage systems
that flow to the east and west and a main water devide between them.
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Dike Resembling Stuctures on The Veron Plateau
Matmon, A./,3 Ron, H.2
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2The Geophysical Institute of Israel, P.D.B. 2286, 58122 Holon
3Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Dike resembling structures exposed in the Yeron plateau area are thought to be volcanic conduits that did not emerge to the surface during the time of volcanic activity.
The structure investigated in this research is exposed along an artificial cut by the
road to Kibbutz Yeron. The width of the structure is about 2.5 meters and the height
is 12 meters. Over 95% of the fill of the dike is composed of basalt, chert and Quartz
nodules. The dike is placed in Eocene limestone of the Bar-Kochva formation. 13
cores taken from basaltic pebbles were used to conduct a conglomerate test. Results
show a random magnetic direction (k=2) indicating that the pebbles were placed at
temperatures lower than the magnetic blocking temperatures of the system (520 DC 580 DC). Petrologic analysis of some pebbles from the fill and of the country rock at
the dike wall indicate solution and deposition processes in the presence of fluids at
temperatures higher than 300 DC. It seems then that the fill of the dike was placed at
temperatures between 300 DC to 520 DC and that the filling process is connected to the
volcanic activity. It is suggested in this study that the investigated dike is the front of
a volcanic conduit that did not reach the surface. This suggestion explains the temperatures that existed in the dike during the time of the fill. The rareness of carbonatic
component in the fill is explained by the solubility of carbonates in hot solutions. The
roundness of the pebbles is caused by the movement of the particles in the dike in a
high energy medium and by chemical desolution.
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Geodetic-Geodynamic GPS Research Network of Israel
Melzer, y.,t Forrai, J./ Karcz, 1.,2 Levitte, D.,2 Rosenblum, M.l
lSurvey of Israel, Tel Aviv
2Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The new Geodetic-Geodynamic network of Israel was designed and constructed by
the Geological Survey of Israel and the Survey of Israel, to provide a framework for
long-term monitoring of crustal activity across the country, and to establish a basis
for transition to a modem GPS-oriented national geodetic reference frame.
The layout consists of a somewhat irregular grid of about 160 benchmarks with a
spacing of 7 to 20 km. While striving for a compromise between geodetic requirements of network homogeneity and orientation, and the need to monitor movements
across an inherently inhomogeneous structural pattern, the location of individual
benchmarkswas subject also to local constraints such as political and
operationalaccessibility, terrain and ground conditions, site GPS-tracking conditions
and site preservation potential. Network design followed a multi-domain strategy
with the area treated as a mosaic of intermittently active or reactivated tectonic elements, and benchmarks were constructed so as to minimize the danger of uncoupled
geotechnical effects.
At this stage the network is observed in GPS campaign style, with 2-3 GPS continuous tracking stations which keep the geodetic reference frame fixed and well defined
during the entire operation. To meet the geodetic and geodynamic research objectives of the program, we tailored the GPS observation procedures to the highest standard attainable under current constraints of manpower and budget. Straining resources to the limit, four GPS dual frequency receivers are used for each session and
each point of the network is observed in two to three 24 hours sessions. The two main
sources of error in GPS campaign style are the antenna eccentricity and antenna height
errors, were minimized through design and use of a special device for positioning
the antenna above the benchmark.
While falling somewhat short of the ideal, we hope that under the existing conditions of favorable network geometry, short vectors, quasipermanent stations tied to
the global IGS network, and data processing with the recently purchased high performance Bernese research software, a consistent 3D accuracy of a few millimeters
per point will be attained. The preliminary data processing confirms this expectation.
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Smectite Weathering Rates Determined by Flow-Through
Experiments
Metz, v., Ganor, J.
Department of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University of the Negev, 84105
Beer Sheva
The weathering rate of a heterogeneous mineral surface reaction is influenced by
variables such as reactive surface area, temperature, pH, activities of catalysts and
inhibitors, and deviation from equilibrium. As long as the dependence of the reaction rate on deviation from equilibrium is unknown, other effects cannot be handled
properly. Smectite samples of different origins vary in their chemical and mineralogical features. However, there is no experimental data comparing dissolution kinetics of different smectite samples.
Dissolution rates of smectite samples (SAz-l, STx-l, and SWy-l Clay Mineral Society
Source Clays) are determined in flow-through experiments at 50°C and pH 3. In the
flow-through system the rates are measured at steady state, when the concentrations
of all the components that affect the reaction kinetics are constant, including the concentrations of reactants and products. Thus, at steady state the saturation state of the
system is constant.
In a narrow range of saturation state the dissolution rates of the samples SAz-l,
STx-l, and SWy-l are similar, in spite of their variability in chemical composition and
mineralogy. Moreover, rate dependence on deviation from equilibrium is similar for
these three smectite samples. Further studies have to be undertaken to investigate
the functional dependence of smectite weathering rate on deviation from equilibrium over the full range from undersaturation to oversaturation.
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Mineral Inclusions in Emeralds from Different Deposits
Moroz, I.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem

The commercial value of emeralds is affected by many factors, not only by their color
and clarity, but also by their source-region.
Emeralds and their associated mineral inclusions from 11 gem mining regions in Afghanistan, Australia, Brazil, Colombia, Mozambique, Nigeria, Russia, Tanzania and
Zambia were studied using optical microscope, chemically characterized by use of
the electron microprobe JEOL JXA-8600 Superprobe and photographed. The study
was undertaken to compare the emeralds and their mineral inclusions, characterize
distinctions between them and to establish a data base which will enable us to distinguish emeralds originating from different sources. The electron microprobe technique
allows nondestructive chemical analysis of discrete spots across a single crystal. There
are several disadvantages of the microprobe technique. (1) At present we cannot
measure Li or Be, a major constituent of emerald and other beryllium minerals;
(2) Different oxidation states of elements such as iron cannot be determined;
(3)The technique allows chemical analyses only at the surface of a grain.
Emerald occurrences in Australia, Brazil, Mozambique, Russia, Tanzania (lake
Manyara) and Zambia all belong to 'schist-type' deposits; that is, they are located in
regions where acidic magmas have penetrated country rocks of basic and ultrabasic
rocks, and consist usually of phlogopite rock bodies, related to the greisen association, containing actinolite or tremolite and variable quantities of talc, chlorite or carbonates. We discovered some of these minerals as inclusions in our samples of emeralds from Australia, Brazil, Mozambique, Tanzania and Zambia. During the growth
of most emerald crystals numerous kinds of mineral inclusions were incorporated
and they were studied in relation to environment and genesis of the emeralds. The
results allow us to distinguish among the same mineral inclusions in emeralds from
different deposits. For example, mica inclusions differ in composition. Phlogopite is
the most frequent mineral inclusion in these emeralds, but its composition varies.
Phlogopite inclusions in emerald from Mozambique contain appreciable phosphorus concentrations; Ti-mica was discovered in emerald from Tanzania (Sumbawanga).
We list also talc, chromite, calcite, dolomite, magnetite, apatite, quartz, pyrite, pyrophyllite, anhydrite and plagioclase as inclusions in emeralds from these deposits.
In contrast to the emeralds from the 'schist-type' deposits, Colombian, Nigerian and
some Afghan emeralds seem to be chemically similar and are largely from the rocks
with low contents of Mg. The geological settings for these deposits (i.e., neither ultramafic nor mafic rocks have been found in the vicinity of Colombian emerald deposits
and some authors proposed an epigenetic hydrothermal-sedimentary model for them)
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results in a special set of solid inclusions in these emeralds (for example, sphalerite,
tetrahedrite (?), euclase, and topaz).
The peculiar characteristics of emeralds and their mineral inclusions allow the drawing of some conclusions concerning their genetic relationships with the surrounding
rocks and the growth conditions.
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Mineral Chemistry of Emeralds from Different Deposits:
an Electron Microprobe Study
Moroz, 1./ Matthews, A./ Eliezri, J.2
lInstitute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2Colgem LTD, 52521 Ramat Gan
The commercial value of emeralds is affected by many factors, not only by their color
and clarity, but also by their source-region.
Emeralds and some associated minerals (solid inclusions in the emeralds) from 11
gem mining regions in Afghanistan, Australia, Brazil, Colombia, Mozambique, Nigeria, Russia, Tanzania and Zambia were chemically characterized by use of the electron microprobe. The study was undertaken to compare the emeralds, characterize
distinctions between them and to establish a data base which will enable us to distinguish emeralds originating from different sources. The electron microprobe technique
allows nondestructive chemical analysis of discrete spots across a single crystal, can
determine transition metals responsible for colour and can identify compositional
zoning within single grains. The main disadvantage of the technique is that at present
we cannot measure Be, a major constituent of emerald; Li and that Fe2+/Fe3+cannot
be directly determined.
The emeralds are usually not homogeneous; many display colour zoning that correlates directly with variations in chromium content. Fe generally mimics the zoning
pattern for Cr, whereas the zoning patterns for Na and Mg are commonly the opposite of those for Fe and Cr.
Emerald occurrences in Australia, Brazil, Mozambique, Russia, Tanzania (lake
Manyara) and Zambia all belong to 'schist-type' deposits; that is, they are located in
regions where acidic magmas have penetrated country rocks of basic and ultrabasic
rocks, and consist usually of phlogopite rock bodies, related to the greisen association, containing actinolite or tremolite and variable quantities of talc, chlorite or
carbonates.We discovered some of these minerals as inclusions in our samples of
emeralds from Australia, Brazil, Mozambique, Tanzania and Zambia. Because of this
environment, the MgO concentrations of emeralds from these rocks are generally
0.7-3 wt%. Magnesium enters the beryl structure principally by substituting for aluminium, so correlation between these elements is negative. Such a substitution of
AP+bybivalent ions such as Mg and/ or Fe (0.3-1.8 wt%) requires a coupled substitution normally with Na (0.2-2.8 wt%).
In contrast to the emeralds from the 'schist-type' deposits, Colombian, Nigerian and
some Afghan emeralds seem to be chemically similar and are characterized by low
magnesium (0.00-0.7 wt%) and sodium (0.00-0.65 wt%) contents. This suggests that
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they are largely from the rocks with low contents of Mg. The geological settings for
these deposits (i.e., neither ultramafic nor mafic rocks have been found in the vicinity
of Colombian emerald deposits and some authors proposed an epigenetic hydrothermal-sedimentary model for them) results in a special set of solid inclusions in
these emeralds (for example, sphalerite, euclase and topaz).
Chromium is the element responsible for the green coloration of the emeralds. However, some samples from Colombia, Russia, Tanzania (lake Manyara), Afghanistan,
Nigeria, Zambia and Brazil (Carnaiba) are characterized by low chromium values,
but some of them contain about 0.3% V20 3 , which also may be responsible for their
color. The large variation of the Fe-contents in the emeralds is due to the possibility
of incorporating iron as Fe2+ and / or Fe3+ in different lattice positions.
The results of the study can help unravel the complex and unusual parageneses of
these deposits.
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Characterization of Emeralds from Different Deposits by
Visible Absorption Spectroscopy
Moroz, I.,t Roth, M./ Deich, V.2
lInstitute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2Division of Applied Physics, Graduate School of Applied Science, The Hebrew
University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
The commercial value of emeralds is affected by many factors, not only by their colour
and clarity, but also by their source-region.
Emeralds from 11 gem-mining regions in Afghanistan, Australia, Brazil, Colombia,
Mozambique, Nigeria, Russia, Tanzania and Zambia were chemically characterized by
use of an electron microprobe. The study was undertaken to compare the emeralds,
characterize distinctions between them and to establish a data base which will enable us
to distinguish emeralds originating from different sources. One of the main disadvantages of the technique is that at present Fe2+I Fe3+cannot be directly determined.
The same samples were studied by visible absorption spectroscopy using a spectrophotometer Lambda-15 of the Perkin Elmer company in the Division of Applied Physics. This technique allows the non-destructive determination of emeralds.
Emerald is colored by the Cr3+ ion in octahedral AP+ sites, giving rise to the broad
bands at 430 nrn and 600 nrn and sharp lines at 680 nm and 683 nrn (emerald from
Brazil-Carnaiba does not have this line; it is characterized by low chromium values,
but contains about 0.1 % V20 3, which also may be responsible for its colour). These
features can be explained in detail by the crystal field theory.
Many emerald samples contain appreciable iron concentrations (especially the stones
from Tanzania-Manyara, Afghanistan, Nigeria, Zambia, Brazil and Mozambique). We
have characterized some different spectral features attributed to iron ions. Most of the
emeralds (except stones from Colombia, Brazil-Santa Teresinha and synthetic emeralds)
have a broad band that does not produce any visible coloration at 810 nm due to Fe2+
in the octahedral AP+ site. Other features, also attributed to iron, are a broad band at
620 nm due to Fe2+in a channel site, an absorption edge near 400 nm due to octahedral Fe3+in the AP+ and narrow band at 374 nrn due to Fe3+in tetrahedral Si4+sites.
Relative intensities of Cr3+(600 nrn) and Fe2+6 (810 nrn) spectral features reflect the Cr I
Fe concentration ratio in samples of emeralds.
The absorption spectra of many emeralds exhibits 'mixed types' of absorption patterns related to an emerald component (Cr IV) and an aquamarine component (Fe 2+
and Fe2+I Fe3+). Thus, visible absorption spectroscopy yields additional information
that will enable us to distinguish emeralds originating from different sources.
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Strontian Hilgardite-lTc in the Sedom Formation, Mount
Sedom
Nathan, Y./ Shoval, S./ Gaft, M.2
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2The Open University of Israel, 16 Klausner St., 61392 Tel Aviv
Strontian hilgardite-1 Tc, a Ca-Sr hydrate chlorborate, was found in the insoluble residue of rock salt from the Sedom Formation, Mount Sedom. Its occurrence was as
white lumps up to 5 cm long. The mineral was identified by X-ray diffraction, IR
spectroscopy and chemical analysis. Presence of hydration water was observed by
thermal analysis. Weak blue fluorescence and a strong green phosphorescence with a
decay time of several seconds were observed. Those properties may ascribed to organic matter disseminated on the mineral surface. The phosphorescence is especially
strong at liquid nitrogen (77 K) temperature.
This is the first recorded occurrence of the mineral in Israel deposits. Hilgardite with
Sr replacing about half of the Ca, was first described by Braitsh from Reyerhausen
(north-east Germany) in sylvite rich rock salt. Subsequently it was found in Eastern
Siberia (Kouligina, 1966) and in Korchounov (Malinko, 1981).
In all cases the mineral was found in rock-salt where K and/ or Mg salt deposition
began. Apart from halite, our sample contained sylvite and carnalite. In a near-by
sample, bischoffite was identified. This mineral in the Sedom Formation appears to
characterize a more saline environment following halite deposition and contemporary to the beginning of K and Mg salts deposition.
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The effect of oxalic acid on the kinetics of kaolinite
dissolution
Nir, 5., Ganor, J.
Department of Geology and Mineralogy, Ben-Gurion University of the Negev, 84105
Beer 5heva.
The effect of organic acids on the kinetics of mineral dissolution has attracted considerable attention. However, the mechanism by which organic substances enhance the
dissolution of minerals has not been properly investigated to date. The current study
focuses on the effect of oxalic acid on kaolinite dissolution under acidic condition. In
a preliminary study the dissolution rate dependence of kaolinite on oxalate concentration in the fluid was found to be non-linear. Our hypothesis is that adsorption of
oxalate species on the kaolinite surface weakens the bond strength and as a result the
dissolution rate increases.
Comparing the dissolution rate dependence on oxalic acid concentration in the fluid
to the oxalate adsorption isotherm (i.e., the oxalate surface concentration dependence
on the of the oxalic acid concentration in the fluid) yields the dissolution rate dependence on the concentration of oxalate on the kaolinite surface.
To measure the adsorption isotherm, kaolinite is reacted with fixed concentration of
oxalic acid for two hours. The suspension is settled for short time, and the fluid is
filtrated. The fluid concentration is measured by HPLC (High Performance Liquid
Chromatography). The oxalic acid surface concentration is determined by subtracting the concentration of the solution after equilibration from the initial concentration.
Preliminary results show strong adsorption of oxalate on the kaolinite surface. In
low fluid concentration of 2mM oxalic acid, the surface concentration of the oxalate
is 0.3 mmole / m 2 • In higher fluid concentration the increase in oxalate surface concentration is almost insignificant. It may be that the surface is saturated with oxalate.
More experiments need to be done to establish the adsorption isotherm.
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Methane and Methane Hydrates under Earth's Oceans
Nur, A. (Invited)
Department of Geophysics, Stanford University, CA, 94305 USA
Gas hydrates are naturally occurring ice like solids composed of cages of water molecules that enclose molecules of natural gas, typically methane. Natural gas hydrates
occur worldwide in marine bottom sediments of the outer continental margins in
many parts of the world seas and oceans. The total amount of carbon bound in methane hydrates on earth and is estimated at present to be twice the total amount of
carbon found in all recoverable and non recoverable oil, coal, and conventional natural gas on earth. In addition, huge quantities free methane gas may be trapped beneath the self sealing and impervious gas hydrate layers.
Gas hydrates are detected seismically through Bottom Simulating Reflectors (BSRs)seismic reflections from the bottom of the hydrate zones. Because hydrates and the
methane trapped underneath are usually too deep to sample by drilling, it is imperative to obtain from remote seismic measurements whatever information possible about
the physical state and properties of the frozen gas hydrate bearing sediments in order to determine
1. Where are the gas hydrates?

2. How much methane is tied up in hydrates?
3. How much free methane is tied up under gas hydrates?
4. What is the state of pore filling and permeability in hydrate frozen sediments?
5. What is the pore pressure under BSRs?
In this talk I show that some of these questions can be answered using existing rock
physics data and theory. Other issues, such as permeability in the frozen region, or
pore pressure underneath need new laboratory measurements, theory, and more detailed seismic acquisition, processing, and interpretation.
From both old and new marine seismic data used to identify offshore gas hydrates it
appears that methane in and under hydrates may be so abundant that it may become
one of the world's future major source of hydrocarbon energy. This is of special interest to countries that are short on conventional hydrocarbons. Large scale commercial
development of gas hydrates will require development of cost effective technologies
to massively recover methane from the hydrates, and from accumulations trapped
beneath them.
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Armageddon's Earthquakes
Nur, A.,t Ron, R.2
IDepartment of Geophysics, Stanford University, CA, 94305 USA
2The Geophysical Institute of Israel, P.D.B. 2286, 58122 Rolon
U

And he gathered them ... into a place called ... Armageddon ... and there was a great earthquake,
such as was not since men were upon the earth. (Revelation 16)
U

Although the effects of earthquakes in destruction found in archaeological excavations have been recognized for decades, their importance remains controversial. New
measurements of motions and earthquakes on active geological faults greatly helps
explain often observed but rarely understood repeated excavated destruction.
Ancient Armageddon (Megiddol, the single most excavated archaeological site in
Israel, is a fascinating example for this: It is situated next to the Mt. Carmel-Gilboa
fault system which according to recent geophysical measurements is seismically active.lts past activity (a) has created, over time, the topography which made Megiddo
strategically so important; and (b) through episodic earthquakes destroyed Megiddo's'
walls and buildings repeatedly.
The accumulated fault motion created the Nahal Iron Pass that controlled ancient
traffic between Syria and Egypt. Megiddo's strategic situation at this pass led to some
of the greatest ancient battles fought in this region, and was the reason for the maintenance of its fortifications.
The recurrence of damaging earthquakes, possibly 3 to 4 per millennium, explains
the repeated destruction of Megiddo sometimes assigned, for lack of a better explanation, to unproved battles: e.g., King David's often assumed conquest and mindless
destruction of Megiddo was actually a destructive earthquake in Northern Israel @
1000 BCE. Another earthquake @ 1400 BCE that damaged many parts of the country
also destroyed Megiddo at that earlier time.
Finally, the earthquake during the battle of the Apocalypse at Armageddon
(Revelation'S 17:8-18) may well be a simple retrospective prophecy.

87

Israel Geological Society

Annual Meeting, 1997

The Geology of the Mapalim Formation: Implications for
the History of the Late Precambrian in the Elat Area
Paz, Y., Eyal, M.
Department of Geology and Enviromental Sciences, Ben Gurion University of the
Negev, Beer Sheva
The last stage in the evolution of the Arabian-Nubian Shield in the Elat Area was
characterized by bi-modal volcanism combined with deposition of continental clastics.
In previous studies the felsic phase of this magmatic activity together with the clastic
rocks were described indetail as the Katharina Group, whereas the mafic phase was
studied very little.
Two exposures of the mafic phase, on the northern slopes of Har Shelomo and in
Nahal Roded, are the subject of this study. The exposed section was designated as
Mapalim Formation, which is part of the Katharina Group. The formation includes
two members: The lower one, the Har-Shelomo Mb., is composed of lava flows and
related pyroclastic units, basaltic to andesitic in composition. It is interbeded with
conglomerates and thin-bedded arkosic sediments, with a total thickness of 312 m.
The upper one, the Roded Mb., consists of vitro-crystal ash fall tuffs 80 m thick. The
volcanic section represents a volcanic core facies of a stratovolcano.
In both exposures the Mapalim Fm. is located within E-W trending grabens about 1
by 1/2 km in size. The rocks in the Nahal Roded exposure fill a canyon in the Roded
Quartz Diorite country rock. In Giv' at Shehoret a section of rhyolitic ignimbrites,
30m. thick, overlies a section of Mapalim Fm. 400m in thickness.
Combining all the information enables reconstruction of the Katharina Group development in the Elat area: The calk-alkaline magmatic phase that predated the Katharina
Group was followed by significant uplift that resulted in a deep erosion, described in
Sinai as the Hamat Abadu Unconformity. The erosion was followed by volcanic activity, basaltic to andesitic in composition, stratovolcanic in nature, of the Mapalim
Fm. Erosion products are intercalated with the volcanic rocks. The volcanic rocks
accumulated mainly in the lower parts of the relief, whereas in the upper parts older
country rocks were exposed and were the source for the clasts in the conglomerates.
Later, the nature of volcanic activity changed to felsic, with rhyolitic ignimbrites as
the main product. Faulting with an east-west trend caused parts of the section to
subside in narrow grabens, where they were preserved despite the peneplane erosion at the end of the Precambrian.
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Automatic Location of Regional Sources Using Seismic
Network Envelope Processing Schemes
Pinsky, V.I.
Seismology Division, The Geophysical Institute of Israel, P.O.B.2286, 58122 Rolon

The conventional network location algorithms for automatic processing are based on
P and S first arrivals. These procedures have the following shortcomings: (l)it is
often difficult to identify the proper phase: (Pg or Pn, Sg or Sn); (2)first arrivals ar e
often masked by noise. Both factors may cause significant location errors. An alternative is to look for other more reliable features of seismic energy time-distance distribution. The time-of-maxima of P and S waves envelopes have proved good candidates for this purpose. The algorithms are not sensitive relative source depth, but are
convenient and robust in automatic epicenter determination. The dependency of these
features on distance can be described by a few number of parameters, estimated from
a sample of the time measurements supplied by the source station distance information. As a result we obtain parametric empirical travel-time curves, which serve for
automatic epicenter determination through a least squares fitting procedure.
In the study based on a limited number of records of the Israel Seismic Network the
envelopes were obtained, using moving window RMS and X2 optimal detector timecurves, having local maxima for P and S parts of the seismograms. The corresponding P and S time-of-maximum versus distance functions were linearly approximated
for a set of relatively strong local seismic events originating in the Galilee. Travel
time inversion was provided using the grid search procedure. As a result, for a set of
rather weak local events from different parts of the country, we obtained an epicenter
estimation accuracy of ±6km which is satisfactory for automatic event location.
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Behavior of Pressurized Cavern in Chalk Rock Mass
Polishook, B./ Flexer, A.2
IPetroleum & Energy Infrastructures Ltd.
2Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978
Tel Aviv
The behavior of pressurized LPG (Liquid Petroleum Gas) cavern in chalk rock mass
was tested.
The purpose of the monitoring was to determine the ability of the rock surrounding
the cavern to resist the internal loading imposed by LPG stored under pressure of
7-8 atmospheric.
The horse-shoe shaped cavern with the dimensions of: height of 9.5 meters, width of
6.5 meters and length of 285 meters was lined with an unreinforced concrete lining of
0.3 meter nominal thickness and coated with polymeric impermeabilisation membrane.
The cavern was excavated in a chalky rock mass, which changes in places from silicified chalk to marly chalk of the Zora formation of lower Eocene age. The rock layers
are horizontal to sub-horizontal, jointed by two principal joint sets of 670 and 1420
mean direction. The structure of the rock mass in the cavern vicinity is relatively
complex as faults and fracture zones cross the cavern complex.
The behavior of the rock mass surrounding the cavern was monitored following
impermeabilisation tests in a pressure of 8 atmospheric carried out in the cavern.
These tests caused many joints in the concrete walls thereby causing the concrete to
lose its constructive characteristics.
The chalk rock mass in which the cavern was mined is not homogeneous as a result
of:
a. Local lithological modifications;
b. Discontinuities, faults, joints and bedding planes surrounding the cavern.
c. Stress fields (direction and quantity) that can vary in the cavern vicinity.
The measuring equipment was installed in three sections along the cavern length
which were chosen according to the geology and caverns' dimensions. In each section, five measuring stations were placed-three on the roof and two in the walls of
the cavern. Two measuring stations were added to the wall and one to the floor of the
central section. Four extensometers of the vibrating wire type, telescopic rods, cement grouted anchors and electrical measurement were installed in depths of I, 2, 4
and 9 meters along the borehole length.
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The rock mass surrounding the cavern was tested while measuring the direction and
the quantity of the movement.
Measurements by means of extensometers that were spread along the cavern, provided results of the entire rock mass surrounding the cavern; unlike specific results
supplied by other measuring systems such as flat-jacks.
The results and the quantity of the FOck mass movement points to a direct proportion
between the rock mass and its behavior under the compressive stresses that were
active in the cavern. In place where the rock mass quality was low, according to Q
and RMR system, weak to medium rock, maximum movement of a few millimeters
was measured.
It must be noted that the test results and the measurement that was carried out are

most important to the theoretical and practical science.
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Stratigraphy of the Coastal Cliff of the Sharon:
Environments of Deposition and Luminescence Dating
Ritte, M., 1,2 Porat, N.,! Gvirtzman, G.2
1Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Department of Geography, Bar Ilan University, 52900 Ramat Gan
The Late Quaternary sequence, exposed along the coastal cliff of the Sharon, is composed of alterations of Kurkar (eolianites), paleosols (hamra) and uncemented sands
(Fig. 1). The project aims to define the depositional environments of the stratigraphic units
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The granulometric population which was identified in all units is dominated by dune sand
fraction and minor fractions of eolian dust of
silt and of clay. In all units the sand is well
sorted, with a normal distribution pattern and
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with a mode of 150-200 11m. These findings indicate a dunal origin of all units. Silt
and clay contents in the Nahsholim and Netanya Hamra are substantial and indicate
pedogenic processes. The Ta' arukha sands show signs of pedogenic but clay content
is low. Petrographic analyses show that most of the units are composed of quartz and
biogenic grains and differ from each other by their preservation. The ancient units
contain more cement and less voids and their biogenic origin is hardly seen. The
paleosols in thin sections show evidences of different rate of pedogenic processes in
the units. The luminescence dating results (Fig. 1), show that the 25 m of the three
units below the Netanya Hamra were deposited in about 10 ky, between 58 ka to 48
ka. Netanya Hamra was developed in about 44 ky, between 57 ka to 13 ka. The age of
Tel Aviv is about 5 ka. The age of the Ta' arukha, 2 ka, does not fit archeological evidences found in this unit. The reason is probably due to recent biogenic activity and
of pedogenic processes, that affect the dating results.
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The Hydrogeology of Emeq Zevulun
Rogojin, V.,1 Kronfeld, }.,1 Carmi, 1.2
IDepartment of Geophyiscs and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978 Tel
Aviv
2Radiocarbon Laboratory, The Weizmann Institute of Sciences, Rehovot
The flow direction, rate of water movement and the interaction of the different aquifers in the Haifa Bay region were determined. The chemistry and natural isotopes of
the water were studied from representative wells.
The Judea Group carbonate aquifer, which is recharged in the hills to the east, is
denoted by a characteristically lower 87Sr / 86Sr ratio and by a lighter isotopic composition for the stable isotopes of H, C and 0, compared to the Pleistocene sandy aquifer exposed along the coastline. The Pleistocene aquifer is divided into an upper and
a lower sub aquifer by an impermeable clay layer.
The Pleistocene lower subaquifer has no surface exposure and contains much older
water (8-33 pmc 14C compared to a range of 66-84 pmc 14C in the upper unit). The
isotopes are used to demonstrate that the lower sub aquifer receives indirect replenishment by drainage from the carbonate aquifer. It is observed that there is a direct
correlation between the 14C age and 234U excess. 'Therefore, the build up of 234U excess,
apparently by alpha-recoil, is a function of residence time within the aquifer. This
suggests the possibility of using the 234U excess as a hydrologic chronometer. In the
Haifa Bay region this clock appears to be applicable over a time span covering at
least the whole of the Holocene.
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Tectonics of the Sea of Galilee-Preliminary Results of a
Multi-Channel Seismic Survey
Rotstein,Y.,t Ben-Gai,Y.,t Reznikov,M., 1 Hurwitz,S., 2, Gvirtzman,H., 2
IGeophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286,58122 Holon
2Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
The Sea of Galilee (Lake Kinneret) occupies one of the deep basins along the Dead
Sea Transform. The detailed structure of the subsurface within the basin has been
studied previously only through land seismic surveys around the Lake and from
deep wells, the most important of which is the Zemah-1 well which penetrated 4,250m
of post-rift sediments. Analog single-channel surveys conducted in the Lake have
had poor penetration due to the shallow water which does not exceed 47m in depth.
The existing onshore surveys suggested that the marginal faults of the basin are wide
zones of deformation, but their inter-relations, as well as the internal structure under
the Lake, are unknown.
An experimental multi-channel seismic line was acquired in the southern part of the
Lake in 1990 and gave information to a depth of over 1,000m. A comprehensive
survey was conducted during January1997 on behalf of the Water Commission, which
included 20lines totalling 180km of seismic data. The survey was performed with a
48channel, 600m str earner and the seismic source was a 400cubic inch water gun.
The target of the survey was to map the subsurface structure of the Sea of Galilee in
order to construct a geohydrological model.
Preliminary results of the survey indicate that the post-rift sediments can be penetrated to a depth of about 2km. Penetration is limited in the eastern and western
parts of the Lake, possibly indicating pre-rift marginal blocks. It appears that the
northern part of the Lake is an asymmetric graben with its main normal fault along
the eastern margin of the Lake. In the south, the graben appears to be symmetric. In
the northwestern part of the Lake tilted blocks appear to be the dominant structure,
as is typical in the eastern Galilee.
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ANew Look at the Crustal Structure of Israel
Rybakov, M., Goldshmidt, V., Rotstein, Y.
The Geophysical Institute of Israel, P.D.B. 2286, 58122 Holon
A regional trend in the depth of the Moho, from the thin, oceanic crust of the Mediterranean Sea to the Arabian Massive, is now well accepted on the basis of seismic
refraction studies. A similar trend is apparent in the replaced gravity field of the
region, which reduces from some +200 mGal in the Mediterranean, down to -120
mGal in Jordan. This type of gravity representation was derived by removing not
only the local anomalies, but also by "stripping", removing the effect of the light,
post Turonian sediments. These are, more often than not, the dominant feature in the
gravity field, masking the effect of the deep geology. This overall similarity enables a
correlation between these two parameters, i.e. crystal thickness and regional replaced
gravity. A non-linear correlation was found to approximate the two regional trends:
H
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where H is the depth of the Moho (km)
and G is the regional replaced gravity
(mGal).
Using this correlation, we have calculated a new depth to Moho map for the
region, one which is based on the replaced gravity field, calibrated by the
seismic refraction results. We note that
in some local areas, significant deviations are apparent and the two maps
differ significantly. One such area is a
local deepening in the depth to Moho
in southern Israel, which is not accom-

panied by a similar gravity low and, thus, is not apparent in the new depth to Moho
map. We suspect that this discrepancy results from an error in the seismic refraction
survey, possibly due to poor data quality. We note that the new map suggests an
almost horizontal Moho offshore Israel, deepening inland.
The new data set of replaced gravity values can also be used to examine the local
change in depth to Moho across the Dead Sea Rift. Well data show that the average
density of the sediments in central Israel is about 2.7 g/ cc, while in Jordan it may be
as low as 2.5 g/ cc. Using these values in a 300 km long model, from Tel-Aviv to
Amman, we predict that a significant step in the Moho depth, must occur across the
Dead Sea Rift. The Jordanian side is raised by, as much as 4-5 km, with respect to the
Moho beneath Israel. This uplift is in agreement with the observed morphologic high
in the Jordanian side of the rift.
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Fault-Related Hydrothermal Phenomena in Rocks of the
Bira Formation
Sandler, A.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Exceptionally light colored friable rocks of very low bulk density (0.5 - 1.3 gr / cm3 )
and high silica content were found at a single location within the lower part of the
Bira Formation near Migdal HaEmeq. The lower part consists of soft whitish chalklike limestone and a few thin shale beds of lacustrine-brackish origin. It overlies conglomerates, red clays, or directly on the Lower Basalt, and is overlain by hard marine
limestone of the upper part of the formation. Limited outcrops of the Cover basalt, or
its relics, overly the upper part.
Light colored friable rocks made of silica of non-biogenic origin are known as tripoli
or siliceous-earth and may contain up to 20% clays. Since siliceous-earth rocks of
various origins have commercial value, most of the relevant literature deals with the
technical aspects of the rocks and less with their geochemistry and genesis. This has
also given rise to a loose definition of the various related terms. The studied rocks
were defined as tripoli-type since they consist of 50 - 75% clays and 20 - 40% silica.
The silica occurs both as quartz and as amorphous silica (opal A). The clay is mainly
high-Mg dioctahedral (cheto-type) montmorillonite. The rock is fine-grained (0.5 151l) with an intimate association of irregular silica and delicate clay particles. Microstructures (10 - IOOIl) of hollow spheres, "domes and saucers", as remnants of hollow
spheres, are interpreted to reflect crystallization around liquid or vapor bubbles. No
evidence of precursor siliceous skeletons of organisms, or of any biogenic activity
was observed.
Clayey fine-grained dolomite with similar textures is associated with the tripoli-type
rocks and is suggested to have the same genesis. The tripoli-type rocks, the dolomite
and mixtures of the two are concentrated near a normal fault and decrease in abundance over 700 meters of continuous artificial exposures. The unique chemical, mineralogical and physical characteristics of those rocks indicate alteration of the originallacustrine limestones by silica, magnesium, and alumina rich solutions. It is suggested that the alteration followed the eruption of the Cover Basalt as circulating
groundwater was heated in the subsurface. The hydrothermal solutions acquired the
solutes from the Lower Basalt in the vicinity of non-active, but still hot, volcanic
centers and precipitated them while cooling along the ascending route, namely, the
fault plane. This interpretation is consistent with accumulating evidence for hydrothermal genesis of tripoli rocks.
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Pedogenic Microfabrics in Palcrete, Calcrete, and Silcrete
of the Turonian Clastic Unit, Northern Negev
Sandler, A.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Micromorphological study of the Turonian clastic unit well supports field evidence
for pedogenesis. The evidence shown here is from the main shale layer of the clastic
unit in the northern Negev, deposited as flood plain sediments of broad rivers carrying recycled sands and clays. Micropeds (primary blocky units of soils) are distinguishable in the plasma (the clayey soil mass as defined in thin-sections), with oriented palygorskite lining around the peds' surfaces, as in hand specimen. The shiny
white clay coating, termed argilan, is a clear indicator of a pedogenic origin. The
paleosol plasma is built of shiny clay clusters of high birefringence reflecting a highly
optical orientation and is termed sepic plasmic fabric. Different kinds of bright clay
fabrics reflect increasingly extensive areas of oriented clay formed by internal stresses
in the soil, flushing into cracks, and surface weathering of soil peds. Bright clay may
form isolated streaks longer than an individual clay particle. With further soil development, the bright clay streaks become more extensive, producing streaky bright
clay fabric (mosepic plasmic fabric). Symmetric linear arrangement occurs when voidlining are closed by internal pressures. Network of intersecting bright clay fabric in
two preferred orientations (clinobimasepic plasmic fabric) indicates a mature soil.
The latter and the grain-lining bright clay (skelsepic plasmic fabric) are exclusive to
soils. In places, cracks are infilled by a new palygorskite generation of lighter color
and bigger cluster size.
Calcic horizon developed within the paleosol as calcitic glaebules (concretions that
form in soil through a pedogenic process) grew, and in places, joined hOrizontally to
form a continuous layer (calcrete) which stands out as a bench. The galebules have
hierarchy: primary small ones contain more iron oxides, the big glaebules, of several
generations, contain the primary ones, and exhibit typical microfabrics as circum
granular cracks, coated grains, and clotted fabric.
Secondary authigenic silica (quartz and opal-CT) is locally widespread as cement in
the sandstone of the clastic unit. But in a few places it also occurs within the paleosols
of the main shale layer, replacing calcrete (including agglomeratic microstructure),
or forming a thin continuous layer of silcrete. This layer is perforated by numerous
millimeter-size tubules containing palygorskite, reflecting the presence of rootlets.
These variety of microfabrics indicate that palygorskite evolved in the soil during its
development to form palcrete, with no direct relation to the accumulation of calcite.
Calcrete, at least in part, replaced palygorskite plasma, preserving its pedogenic characteristics. Silcrete, developed later, replaced both calcrete and palygorskite plasma
while both were already mature.
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Middle Bronze I Ingots: Chemistry, Metallurgy and
Provenance
Segal, 1./ Roman, 1./ Cohen, R.3
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Graduate School of Applied Science, The Hebrew University of Jerusalem, 91904
Jerusalem
3Israel Antiquites Authority, P.O.B. 586, 91004 Jerusalem
The existence of local copper production in southern Israel during the Middle Bronze
Age I (MB I) was indisputably established by the discovery of mines and a smelting
site dating to this period at Timna (Sites 149 and 250). Copper metallurgy was also
conducted during this period at Feinan in Transjordan. There is ample archaeological
evidence of metalworking technology in both regions.
Bar-shaped ingots, triangular in section, of unalloyed copper, are distinctive for this
period. The greateest number of ingots was derived from 'Ein Ziq and Be' er Resisim:
35 unbroken ingots and fragments. This paper presents chemical and metallographical
characteristics of sixteen cleaned and fifteen uncleaned bar-ingots from 'Ein Ziq, as
well as four ingots from Be' er Resisim.
In order to ascertain the provenance of the ingots in the present study, their chemical
and mineralogical composition was compared to those of the copper ores from Timna
and Feinan. Chemical composition of the ingots did not originate in Timna ores from
Amir-Avrona Formation. It is similar to the Timna Formation ores (Timna), as well as
Dolomite Limestone Shales from Feinan mined in MB I period. Four ingots types
were ascertained on the basis of the composition of microinclusions. All the ingots
contain copper sulphides and lead. The first type has no additional inclusions. The
second contains iron oxide inclusions against a copper sulphide background suggesting presence of iron ores in the charge during smelting. The third type has iron
phosphides. The fourth reveals a Cu 20-Cu eutectic. Ingots owing the presence of
copper oxide spots can be related to the fourth type.
The metallographic study of the ingtos reveals an equiaxial grain structure that together with the shrinkage on the upper part of the ingots suggest secondary casting
in one-sided moulds with a triangular groove.
In both chemical composition and structure, the ingots from 'Ein Ziq and Be' er Resisim

are similar to those from' Atar Har Yeruham, the Hebron Hills, ' Atar Har Sayyad. As
no moulds were found at these sites, it seems that the ingots were manufactured in
areas close to the sources of the ore, that is to say, in comprehensive workshps which
attended to all the phases of production - from the smelting of the raw metal to casting in the moulds. Whether these workshops were dispersed or located in a single
settlement is still an open question, But it is clear the at the source of the ore and the
technology involved in producing the ingots were the same.
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A Permanant Monitoring GPS Station In Metzokey
Dragot, Israel
Shachak, P.,Wdowinski, 5., Bechor, N., Ben Avraham, Z.
Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, 69978
Tel Aviv
The Dead Sea region is the boundary between the Arabian plate and the Israel-Sinai
sub-plate and, hence, is geologically and geophysically very interesting. The geological estimate of the relative motion between the two plates (6 rnm/yr) differs considerably than the seismic estimate (2-0.5 rnm/yr). In order to resolve and understand
the difference between the two estimates, we measure directly the relative motion
between the tectonic plates and crustal deformation near the Dead Sea using Global
Positioning System (GPS) technology.
In mid-August 1996, a permanent GPS station was established in Metzokey Dragot,
at the northern part of the Dead Sea region, about half a kilometer west from the edge
of the western bounding cliff (Metzok Hahe'etekim). The permanent station is design for geodynamic research, witch requires a very high level of accuracy. Therefore,
the GPS antenna is mounted to a bedrock and there is no exchange of the equipment
during the duration of the measurements. The equipment at the site includes a dual
frequency geodetic receiver (TRIMBLE 4000 SSE) and a telecommunication system
both operating continuously using solar energy. The site also contains seismic equipment of The Geophysical Institute of Israel (GIl). The geodetic data are sampled every 30 seconds, stored in the receiver, and downloaded once a day to an archive at Tel
Aviv University.
We process the daily data (00-24 UTe - Greenwich time) using scientific GPS software packages (RINEX, GAMIT, GLOBK). The data of the Metzokey Dragot station
is processed simultaneously with data from the Tel Aviv and Katzrin stations and
with about other 15 International GPS Service for Geodynamics (IGS) regional stations to obtain daily solutions; the Tel Aviv and Katzrin data is collected by the Survey of Israel are transfered to the IGS through the Internet. The final processing of all
the daily solutions is conducted with additional IGS data from 40 stations around the
world.
Preliminary results show an accuracy level of 10-8 in the horizontal components, i.e.,
the 158 kilometers long baseline between Metzokey Dragot and Katzrin is measured
with an uncertainty of 0.9 millimeters.
This permanent station of Metzokey Dragot serves as a base for a larger permanent
monitoring network that will monitor crustal deformation within the Israel-Sinai subplate. This project is sponsored by the Dead Sea research center with the cooperation
of the GeoForschungsZentrum Potsdam - GFZ (Germany).
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High-Pressure Metamorphism at the Tectonic Window of
Almyropotamos and Its Role in the Alpine Hellenic
Orogen
Shaked, Y., Avigad, D., Garfunkel, Z.
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Rocks exposed on the island of Evia, in the western Aegean, form a part of the orogenic nappe pile of the Hellenides. A tectonic window in the center of the island
reveals the detachment at the base of the "Cycladic" blueschist thrust-sheet of Alpine
age, and the underlying Almyropotamos unit. This unique structural setting enables
through detailed petrologic study of these two tectonic units, a better understanding
of Alpine orogenic processes and history in the Hellenides.
The Blueschist unit is a high-pressure (estimated 8-10 kbar) low-temperature (300400°C) metamorphic unit composed of different rock sheets that were brought together and metamorphosed deep (-30 km) in a thickened crust at ca. 45 my. The
Almyropotamos unit is traditionally considered to be a low-pressure unit composed
of Mesozoic carbonates capped by a clastic flysch, metamorphosed later than MiddleEocene (Ypresian-Lutetian nummulites were found at the top of the marble sequence)
by the blueschist nappe emplacement. Hence, it would seem that a considerable
amount of the original overburden was removed from the top of the Blueschist unit
prior to it's thrusting over Almyropotamos.
The presence of glaucophane, high Si phengites and Jd O? pyroxene found directly
above the contact with Almyropotamos unit reset peak conditions in the Blueschist
unit to a minimum of 10-12 kbar. Newly discovered glaucophane in the flysch and in
schist intercalations within the Almyropotamos marbles indicate that high pressures
were attained in this unit as well. A further constraint on metamorphic pressure is
provided by the chemical composition of phegites from Almyropotamos that were
found to contain an average of 3.46 Si p.f.u., similar to phengites of the Blueschist
unit. This high Si content points to pressures of formation not less than 10 kbar.
Structural and lithologic evidence show that the Tsaki formation, previously grouped
with the Blueschist nappe, may actually be a southern extension of the flysch, and
thus belongs to the Almyropotamos unit. The presence of serpentinitic and metabasic
bodies within this formation is interpreted as showing it is a wild-flysch. High-pressure mineralogy is abundant in the blocks and among it a Jd O.5 Na-pyroxene was
found.
These findings show that the metamorphic gap between the footwall unit,
Almyropotamos, and the hangingwall Blueschist unit is much smaller than formerly
thought, despite the fact that the Blueschist unit went through a longer, more com-
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plex, metamorphic history. The immediate implications are that no substantial amount
of the overburden was removed from the Blueschist unit before emplacement on the
Almyropotamos unit, and that blueschist metamorphism and crustal thickening in
the region continued later than Eocene. Another conclusion is that the Almyropotamos
unit, being a high-pressure unit, cannot be autochtonous and is probably not attached
to it's original basement. The search for the lower contact of the orogenic nappe pile
must be carried to more external parts of the orogen.
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Distribution of Current Microseismic Activity in the
Hula Basin
Shamir, G., Feldman, L.
Seismology Division, The Geophysical Institute of Israel, P.D.B. 2286, 58122 Holon
In order to assess the current tectonic activity in the Hula basin, situated along the
Dead Sea Transform (DST), we relocated all seismic events of magnitude ML;;?:1.5 recorded by the Israel Seismic Network since 1982 in the region which includes the
Hula basin, the Korazim plateau and their margins. The data base was augmented
by arrival times recorded by stations in Jordan, Lebanon and Cyprus. Fault plane
solutions were calculated for 11 events, based on P-wave first motion polarity. Preliminary observations are:
(i)

Most current earthquake epicenters in the Hula basin are located within the
basin and only a few occur along the main DST fault along its margins.

(ii)

Epicenter concentrations occur in the center of the Hula basin and in the Korazim
plateau. Based on fault plane solutions, they reflect NW-SE trending normal
faulting, occasionally with a small strike slip component. This trend is compatible with the major faults exposed in the Korazim plateau. Some of the events
between the Kineret and Korazim plateau probably occurred on the Jordan/
Almagor fault system.

(iii) A few, isolated earthquakes occurred along the major DST faults bordering the

basin (Shamir - Kfar-Sold in the east, Qiryat-Shemona - Tanur in the west) have
fault plane solutions indicating left lateral motions with small normal components.
(iv) Epicenter concentration in the Mt. Hermon area indicates the activity of the
fault system Si'on/Rachaya - Govta/Serjaya.
(v)

At this time, the earthquake depths cannot be determined with sufficient accuracy.

These observations suggest that the current seismic slip in the Hula basin takes place
along NW-SE trending normal fault zones in the center and south of the basin. This
motion expresses extension and subsidence of the basin. The left-lateral seismic slip
along the major DST faults bounding the basin is minor and possibly reflect seismic
quiescence. North of the basin, seismic activity is observed both along the western
(Q. Shemona-Tanur-Yamune-Roum) and the eastern (Rachaya-Serjaya) fault systems.
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Seismicity of the southern Dead Sea Transform
Shamir, G. (Invited)
Seismology Division, The Geophysical Institute of Israel, P.O.B. 2286, 58122 Holon
The documented seismic history of the southern Dead Sea Transform (DST) covers a
wide time range, from the paleo seismic-geomorphic range (10 5 to 103 years), through
the archeologic-historic range (-4000 to about 100 years bp), to the range of instrumental seismology (since the beginning of the century). Only a small fraction of this
data potential has been used thus far. Paleo- and archeo-seismic evidence to date
show that: (i) Clusters of medium to large earthquakes (M>6.0?) may have recurred
at intervals of -10,000 years in the Dead Sea region and the Arava; (ii) At some locations it may be possible to distinguish between repeat times of 100-300 years for medium size earthquakes (M:::>:5.5) and repeat times of a few thousand years for very
large events (M-7.5?), although there is no clear evidence for M:::>:8.0 earthquakes
during the last several thousand years; (iii) The seismic efficiency of the DST seems
to be very low, either due to a significant a-seismic slip component (which has not yet
been shown geodeticaly) or due to large earthquakes which have not been identified
yet in the paleoseismic record.
Higher resolution instrumental analysis of the current seismicity and macro seismic
study of historical events clearly indicates the segmented nature of the DST. Segmentation is determined by the large discontinuities along the transform, where pullapart basins have formed, and is best demonstrated by the non-uniform distribution
of current seismicity. The major fault step zones along the DST - the Gulf of Elat/
Aqaba, the Dead Sea, Kineret and Hula - are seismically active, probably due to local
stress amplifications resulting from interaction between the major faults. The Arava
and Jordan/Beth She'an valley, on the other hand, are seismically quiescent, a fact
which is inconsistent with a significant creep component along the DST. The segmented fault structure and the yet unknown rate of strain accumulation are among
the major factors determining the spatial and temporal distribution of earthquakes
along the DST. Furthermore, the initiation of seismic activity in the Gulf of Elat/
Aqaba in the early 1980s may express the relation between a segment's level of seismic activity and its position in the seismic cycle. The current epicenter distribution in
the Hula basin indicates that activity in the step zones, at least during part of the
interseismic period, may occur not along the major DST faults but rather on diagonal
normal faults which cause continual subsidence of the pull-apart basins.
Seismic activity in the Gulf of Elat/ Aqaba over the last 15 years appeared in two
distinct styles: (i) Swarms of medium-size earthquakes (ML <6.0), constrained spatially and temporally to the major fault step zones; (ii) The large Nuweiba earthquake (Nov. 1995; Mw=7.1), which nucleated and arrested at major step zones and
ruptured an entire fault segment. Assuming, based on similarity in the general fault
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structure, an analogy between the seismic activity in the Gulf and that of the DST as
a whole, it may be concluded that the activity localized at the Dead Sea and Kineret /
Hula is characteristic of the interseismic period and that these are potential nucleation sites for a large earthquake which may rupture one of the currently quiescent
DST segments and produce a significant seismic moment.
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The New Israel Seismic Network
Shapira, A., Avirav, V.
The Geophysical Institute of Israel. P.D.B. 2286, 58122 Holon
During 1980-1996, the Israel Seismic Network (ISN) was based on SP (Short Period)
seismometers and analog radio telemetry. This technology has certain significant limitations, i.e.,
(a) A small dynamic range (less than 50 dB) which disables monitoring strong and
weak earthquakes with the same system.
(b) There is no seismic information in the low frequency range which limits the analysis to only basic source parameters.
(c) Frequent radio disturbances on the telemetry lines cause loss of important data.
(d) Use of national resources important for its economy, i.e., radio frequencies.
In 1996 we developed and implemented a new system using digital telemetry by
means of the Israel communication satellite "Amos". In addition, two new Broad
Band stations were added to the ISN and are installed in the Adolpho Bloch Geophysical Observatory near Eilat and in the Seismograph station at the Giv' at Ram
campus in Jerusalem. This upgrading of the ISN significantly reduces the limitations
of the previous seismic monitoring system.
Because of limited funds, not all the seismic stations are equipped with the new digital units. However, those which have the new telemetry also serve as relay stations to
the seismic stations which are still in analog mode.
In parallel to the upgrading of the telemetry and the increased dynamic range (from
12 bitl word to 20 bitl word) we developed a new acquisition system, ISDA (Israel
Seismic Data Acquisition system) which declares a seismic event, controls data transmission from the stations, prepares data files (digital seismograms) and transfers
data to the processing computers. The new ISN is one of the few in the world which
is a real-time system for digital seismic data.
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Micro-Raman Spectra of Different Structural Types of
Kaolinites
Shoval, S./ Boudeulle, M.,2 Panczer, G.,2 Yariv, S./ Michaelian, K.H.4
IGeology Group, The Open University of Israel, 16 Klausner St., 61392 Tel Aviv
zLPCML, UMR 5620 CNRS, University Claude Bernard Lyon 1, France
3Chemistry Institute, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
4Energy, Mines and Resources, CANMET, Devon, Alta., TOC lEO Canada
The high frequency OH stretching band in the Micro-Raman spectra of natural kaolinites consistently exhibit two partly overlapping components with varying relative intensities. These bands labeled A and Z, are located at about 3686 or at 3700 cm1, respectively. Band A is active in both infrared and Raman spectra, whereas band Z
is predominant in the Raman. The data show that band Z is connected with C-centering of the inner-surface hydroxyl framework in the kaolinite lattice, its intensity increasing in the spectra of highly ordered kaolinites due to the presence of this framework. The intensity of band A in infrared spectra increases in less ordered and disordered kaolinites which violate C-centering through crystal defects as stacking faults.
These two spectral features represent different kaolinite structural types. The first
type, in which band Z is dominant, is more typical of authigenic origin and is characteristic of hydrothermal kaolinites that usually have larger crystals with higher structural order, while the second type, in which band A is dominant, is more representative of weathered origin and is common among sedimentary kaolinites. Both structural types appear in different amounts in natural kaolinites. This appearance may
reflect complex stepped process of genesis, for example, weathered conditions following hydrothermal formation may increase the portion of the second structural
type in the hydrothermal kaolinite.
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OR Stretching Raman Active Modes in Dickite
Shoval, S./ Michaelian, K.H./ Boudeulle, M./ Panczer, G.,3 Yariv, S.4
IThe Open University of Israel, 16 Klausner St., 61392 Tel Aviv
2Energy, Mines and Resources, CANMET, Devon, Alta., TOC lEO Canada
3LPCML, UMR 5620 CNRS, University Claude Bernard Lyon 1, France
4Chemistry Institute, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
The micro-Raman spectra and curve-fitting results of dickites exhibit six OH stretching bands. Two bands at about 3710 and 3700 cmoI correspond to high frequency VI
vibration, two bands at about 3648 and 3635 cmoI correspond to the V3 vibration and
two bands at about 3630 cmoj and 3623 cmoj correspond to the low frequency V4vibration. The bands at 3648 and at 3623 cmoj are active in both infrared and Raman spectra, whereas the bands at 3635 and 3630 cmoj are active only in the Raman. The data
show that the appearance of these Raman active modes is connected with C-centering of the hydroxyls framework in the dickite lattice.
Some differences were observed between the OH stretching Raman bands of dickite
and kaolinite. Raman active mode due to symmetry of the inner-surface hydroxyls
appears in dickite at about 3635 cm°I, whereas in kaolinite it appears at about 3686
cmoI (band Z). In both cases the bands are out-of-plane vibrations. Raman active mode
due to symmetry of the inner hydroxyls appears only in the spectra of dickite. The
higher symmetry of the dickite lattice, than kaolinite, allows the appearing of such
Raman modes also for the inner hydroxyls.
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Fe(II)/Fe(III) in the Upper Water of the Sea of Galilee
Sivan, 0./ Erel, Y./ Mandler, D./ Nishri, A.3
lInstitute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
2Department of Analytic and Inorganic Chemistry, The Hebrew University of
Jerusalem, 91904 Jerusalem
3The Kinneret Limnological Laboratory, 14102 Tiberias
Iron has two stable oxidation states in natural water: Fe(III) and Fe(II). In oxidizing
aquatic environments with high pH, like the upper water of the Sea of Galilee, Fe (III)
is the dominant oxidation state. It tends to hydrolyze and form colloidal Fe(OH)3
particles. Fe(II), when present, is soluble. Because of their different chemical properties, Fe (III) and Fe (II) play roles in different chemical processes which include catalysis (predominantly Fe (III)), adsorption (predominantly Fe (III)) and biological processes (both). Photosynthesis is one of the biological processes in which iron partakes
as a nutrient, and is needed both by phytoplankton and heterotrophic bacteria in
higher concentrations than those of all other nutrient metals. The reactive, available
iron for the biota is the soluble form-mainly Fe (II), and, because of its very low
concentrations, it may become a limiting nutrient
In this study Fe(II) and Fe(tot) in the upper water of the Sea of Galilee were investigated for the first time. Samples were taken during the year 1995 and part of 1996
from different depths in different hours and seasons. Fe(II) and Fe(tot) were also
measured in filtered surface water in an attempt to characterize the size fraction of
iron. Laboratory work was dedicated to determine the main processes which affect
Fe(II) concentrations.
Measurements show that dissolved Fe (either Fe(III) or Fe(II)) is 2-3% of Fe(tot)
(Fe(tot)--O.l-lIlM) in the surface water, thus, iron can be a limiting nutrient in the Sea
of Galilee, in spite of the high concentrations of Fe(tot). The field and laboratory results also show that there are two mechanisms which determine the concentrations
of available iron in the upper water of the Sea of Galilee:
(1 )The main mechanism: Photoreduction of Fe(III) to the soluble form-Fe (II) during
day time, where the photoreduction occurs on the organism membrane in a biophotic mechanism. In addition, the biota decrease the oxidation rate of Fe(II) (Fe(II)
concentrations reflect a steady state between photoreduction on one hand and
oxidation and consumption on the other hand).
(2)Photoreduction of Fe(III) to the soluble form-Fe(II) during day time in an abiotic
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Sedimentological and Geochemical Evidence for the
Evolution of Lake Lisan and Climatic Implications
Stein, M. (Invited)
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem
Precise strontium isotope ratios, combined with chemical analyses and sedimentological information, are used to monitor the water sources and the evolution of the
Dead Sea and its late Pleistocene precursor, LakeLisan (-70-20 kyr BP). The materials analyzed include bulk aragonite, aragonite, water-leached soluble salts and residual aragonite and gypsum from the Lisan Formation, in the Perazim Valley (SW
shore of the Dead Sea).
The sterility of the Lisan sediments, their strictly non-bioturbated fine lamination,
and their high content of chloride salts indicate that Lake Lisan was saline or even
hypersaline water body. In the absence of alternative sources of HC03" and SO42" the
abundance of primary aragonite reflect import of very large volume of freshwater
into the otherwise saline lake, resulting in density stratification of this water body.
The history of the upper water layer and that of the lower brine is reflected in the
chemical and strontium isotope compositions of the aragonite and associated soluble
salts, and in the gypsum samples respectively. sot and much of the Ca2+ required
for aragonite and gypsum crystallization were supplied by the freshwater, the complementary Ca2+ and much of the Sr2+ were added by the lower brine. The upper water
layer of Lake Lisan acted as an
accumulator during the lake's rise periods. It
was removed, resulting in prominent gypsum beds, upon climatic-induced (drier
period) mixing or even complete overturn of the lake.

sot

The history of the upper water layer and that of the lower brine is reflected in the
chemical (e.g. Sr / Ca ratios) and strontium isotope compositions of the aragonite and
associated soluble salts, and in the gypsum samples respectively. The residual aragonite and the associated soluble salts display systematic fluctuations in 87Sr / 86Sr ratios
between 0.70803 and 0.70806; and 0.70805 to 0.70807 respectively. In individual soluble
salt-residual aragonite pairs, the soluble salt displays an higher 87Sr /86Sr ratio. Gypsum samples yield 87Sr / 86Sr ratios similar to the soluble salts from adjacent layers in
the section.
This makes the 87Sr / 86Sr and Sr / Ca ratios precise monitors of paleolimnological and
climatic conditions. Prominent gypsum events in Lake Lisan (at 59; 38 and 24 kyr)
are well correlated with interstadial episodes that are recorded by the GRIP ice cores.
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Correlation of Earthquakes with Rn Events Recorded
with Electronic Monitoring Systems along the Dead Sea
Steinitz, G.,! Vulkan, U.,2 Lang, B.,t Yaffe, Y.,2 Assael, Y.2
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Soreq Nuclear Research Center, Yavne

An array of four electronic radon measurement systems is active at the NW Dead
Sea, covering a 15-20 km long sector of the western segment of the Dead Sea. The
array is based on NaI detectors for radon (10 minute integration) and ancillary environmental (atmospheric and subsurface) sensors. Three of the sensor systems (Enot
Quane, Enot Zukim and Qumran) are located close (10-80 m) to the fault scarp, and
are placed in the wadi gravel at 100-120 cm depth. A further system is measuring the
radon level in a radon rich water source at Enot Zukim. As such the array is a unique
monitoring system within a tectonically active zone.
In addition to long term variations as well as short term (daily) perturbations in the
Rn level, radon events, lasting 2-10 days, are observed. A most significant observation was recorded in the beginning of May 1996 (around monitoring Day 1584). A
radon event, 3-6 days long, was recorded in all four stations. The rise in radon flux is
observed first in the south (Enot Quane) and later in the northern sensor systems.
The maximum of the Radon event coincides, within several hours on Day 1584, in all
on-fault stations. The following drop in the radon flux is relatively rapid in all stations, lasting only some 12 hours. The evolving pattern of the Rn-event is thus similarly asymmetric in all stations. The importance of the observation is in: a) correlated
radon events (an ultra trace gas!) are recorded with a high time resolution at a distance 15 km along the Rift; b) radon events, recorded so far only from sites in the
gravel, are also reflected (at least in some cases), in the radon rich water sources. This
implies that the processes transporting the radon from depth to the surface are also
introducing radon into the water system, and c) the radon rich water sources in the
northern sector of the Rift are potential for detecting and following radon events.
In the time interval of Day 1524 and Day 1624 three earthquakes are recorded in the
nearby sector (±l00 km) of the Dead Sea. This time span is beyond 10 half lives of
radon from Day 1584. Two of these three earthquakes occur with no significant time
relation to the radon event (17.5 days before and 19.5 days after) and at relatively
large distances (45.5 and 47.5 km). The third epicenter is located some 20 km to the
south, has a magnitude of ML =2.1 and occurs some 10-12 hours after the maximum of
the Rn event on day 1584. This correlation in time and space is assumed to reflect a
causal relation.
The results are in accordance with conclusions arrived at from previous monitoring
during 1992-94 using SSND as to the potential of radon monitoring as an earthquake
precursor.
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Petroleum Quality and Potential of the Dead Sea Basin
Tannenbaum, E.,! Ramini, H./ Lewan, M.D.3
lKimron Oil and Minerals, Tel Aviv
2Natural Resources Authority, Amman, Jordan
3U.S. Geological Survey, Denver, Colorado, USA
The Dead Sea graben is a pull-appart basin that has been filled with more than 8 Km
of sediments since the Miocene. A variety of petroleum occurrences have been known
in the Dead Sea area since Biblical times. They occur as immature asphalts floating
on the lake water, as biodegraded asphaltic oil seeps in outcrops, and as mature light
and heavy oils in the Paleozoic-Recent sedimentary section. The source of all the
petroleum shows is the organic-rich carbonates of Senonian age. The uniqeness of
the petroleum system in the basin stems from the combination of very rapid subsidence of the source rocks with their labile type II-S kerogen (up to 12% of sulfur),
giving rise to exceptionally high petroleum formation rates.
Recently, a collaborative study, which could not be performed in the past due to the
political climate in the area, has been initiated between Israel and Jordan. This study
investigates selected oils and tars from both sides of the basin. Also, different facies
of the Senonian source rocks, namely, organic-rich chalk and limestone have been
subjected to a series of hydrous pyrolysis experiments to determine the kinetics and
mechanisms of oil formation. The results from both rock types indicate high asphaltic bitumen yields (up to 70% of the organic matter) at lower temperatures, giving
rise to high oil yields (up to 40% of the organic matter) at higher temperatures. These
values confirm earlier studies indicating generation potential of billions of barrels of
oil within the basin. The variety of petroleum shows in the basin are correlated with
pyrolysates generated at different experimental conditions representing different
stages of oil generation.
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The Feiran NNE Trending Right-Lateral Shear Zone in
the western part of the Precambrian Sinai Massif
Voznesensky, V., Eyal, M.
Department of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University of the Negev, 84105
Beer Sheva
On the base of the detailed structural analysis of the Precambrian Sinai Massif was
discovered that in the western part of this Massif there is the fault system trending
NNE, parallel with the Gulf of Elat fault system. In contrast to the Gulf of Elat fault
system, that is the shear belt with sinistral movements on the faults, the discovered
fault system is the shear zone with right-lateral horizontal displacement. This shear
zone may be called as Feiran shear zone. It is extended for a distance about 50 km
from el Qa' a Plain on the south to the latitude 28°58' on the north; its width is about
25 km. This zone represents a set subparallel NNE trending strike-slip faults; cumulative right-lateral displacement attains in total of 4.5 km.
In the Feiran shear zone there are two principal faults: the Agla and Imlaha Faults.
The Agla Fault intersects the Wadi Feiran in the point with coordinates 2s042'20" N,
33°37'40"E. Southwards the Wadi Feiran this fault runs (on the distance 6 km) along
the Wadi Agla and along the western foot of the Gebel Serbal. On this segment of the
fault the right-lateral displacement (on the distance 17 km) of the northern contact of
the Serbal Pluton and of acid NE trending dykes is observed. Northwards the Wadi
Feiran the fault displays the quartz-syenite of the Banat Ring Dyke (right-lateral displacement-17 km) and granite of the western part of the Iqna Pluton. The southern
termination of the Imlaha Fault is situated near mouth of Wadi Miar (27°2S'00"N,
33°41'30"E). From here the fault passes along Wadi Hibran and Wadi Umlaha, cuts
Wadi Sulaf and Wadi E- Sheikh, intersects the extreme eastern part of the Iqna Pluton. The fault looks like as the broken line in plan. The right-lateral displacement on
the fault (displacement of the NE trending acid dykes, granite gneisses, granite of the
Iqna Pluton) is about 1 km. Two other N-NNE trending faults with right-lateral displacement 0.7 and 1.0 km are tracing in the western part of the Feiran zone. The small
right-lateral strike-slip fault passes along the Imlaha Fault.
According to the disposition of the individual lineaments the Feiran shear zone is
extended to NNE through the upper part of the Wadi Ghabiya (90-115 km westwards
Elat) and through Wadi el Arish (55-SO km westwards Mitzpe Ramon). It is possible
that the extension of the shear zone coincides with the coastal region of Israel.
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The Biostratigraphy of Calcareous Nannoplankton near
the Early/Middle Eocene Boundary in the northern
Negev, Israel
Weinbaum-Hefetz, M.,t Benjamini, Ch.,t Moshkovitz, S.2
IBen Gurion University of the Negev, 84105 Beer Sheva
2Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
A detailed study of the calcareous nannoplankton biostratigraphy across the early /
middle Eocene boundary was carried out in the northern Negev. The study emphasized the region of the Avedat plateau which was studied in several previous works
(Romein, 1979; Benjamini, 1979; Schaub et al., 1995). The current work added the
Borot Ramallieh seciton, and concentrated on high resolution correlation using several biostratigraphic methods. A total section of 250 m in the Avedat Group comprising the Mor, The Nizzana, The Horsha and The Matred formations (Braun, 1967;
Benjamini, 1979) was measured and sampled at an average of 1 m intervals. Calcareous nannofossils were examined both by light and by Scanning Electron microscopy.
The study covers the NPI2-NPI6 Zones of the Paleogene (Martini, 1989; Okada and
Bukry, 1980) including the early /middle Eocene boundary. The Avedat Group was
found to have a rich flora of good preservation and 60 species were determined. The
biozonation in the Naional Park of Ein Avedat is in agreement with Romein (1979):
In the lower part of Ein Avedat section, Zone NP12 is 38 m thick in the Mor Fm. NP14
is 30 m thick in the upper part of the Ein Avedat canyon section, Nizzana fm. This
current study revealed that the NP15 marked by the first occurrence of N. fulgens is
55 m thick and begins from the upper part of the EinAvedat cliff. It continues through
the Borot Ramallieh section, ending in the lower part of Matred Fm. NP16 is marked
in Israel by the first occurrence of R. umbilicus (Ehrlich and Moshkovitz, 1982, and
Moshkovitz, 1995), and was found to begin 15 m above the base of the Matred Fm. Its
upper boundary is not found in these sections.
The current litho- and biostratigraphical correlation in the Avedat plateau revalidates
the discrepancy between the determination of the early/middle Eocene boundary
according to the calcareous nannoplnakton and planktic foraminifera (Benjamini, 1979;
Schaub et al., 1995). The calcareous nannofossil assemblage in the current work shows
a peak in respect to the quality of preservation, variety and abundance of species
near the early / middle Eocene boundary (NPI4/ 15) versus a sharp decline of these
factors towards the Matred Fm. (NPI6). Many reworked early Eocene and Paleocene
typical forms were found near the NPI4/ 15 boundary. The latter might have local
palaeogeographical implications.
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The greatest of variety around the Ypresian/Lutetian boundary is in the family
Rhabdosphaeraceae. A morphometric study of the genera within the family, shows that
refinement of the species definitions allows a better stratigraphic subdivision of the
accepted biozonation.
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Geochemical Mapping of the Lithosphere and IntraLithospheric Processes in northeastern Israel
Weinstein, Y./ Navon, 0./ Stein, M./ Altherr, R./ Woerner, G.3
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, 91904 Jerusalem

2. Institute of Mineralogy and Petrography, University of Heidelberg, Germany
3. Institute of Geochemistry, University of Goettingen, Golschmidtstr. 1,
Goettingen, Germany
Middle Miocene to Upper Pleistocene basalts cover wide areas in northeastern Israel.
Geochemical studies show clear differences between the various basaltic units. In
the Golan there is a gradual change from alkali-basalts in the south to basanites in the
northeast. These changes coincide with a decrease in the age of the basalts, from
Lower Pliocene in the south to Pleistocene in the northeast. To the west of the DeadSea transform there is a similar geochemical trend. Volcanic activity started in the
Yizre'el Valley (Middle Miocene) with basanites, changed to alkali basalts (Lower
Pliocene) more to the north and ended again with basanites (Upper Pliocene) in the
Upper Galilee. The patterns defined by incompatible element (e.g. La/Sm vs. La)
and Sr isotopic ratios suggest that the magmas were formed by mixing of melts coming from two sources. One source - producing the alkali-basaltic end-member - is a
hydrous peridotite with close to primitive mantle concentrations of incompatible elements. The other one - producing the basanitic end-member - is enriched in most
incompatible elements (Ba, Th, U, Nb, Sr, LREE) except for Rb and K. These characteristics favor the presence of (pargasitic) amphibole in this source. Very steep MHREE patterns and strong positive anomalies of P may all be attributed to the presence of apatite. We suggest that this enriched source consist of apatite bearing amphibole pyroxenite veins. The presence of amphibole indicates that the sources are
located at lithospheric depths, which is consistent with other geochemical evidence.
87Sr / 86Sr ratios in the alkali-basalts are high compared with the basanites (0.70337
and 0.70313, respectively) in positive correlation with Rb/Sr ratio. Both end-members show very similar Nd isotope ratios. We suggest that both sources were derived
from one uniform reservoir and had the same Sr-isotope ratios at the time of the
formation and stabilization of the Arabian lithosphere (late Proterozoic). Model-age
calculations suggest that the two sources separated between Early Paleozoic and Triassic times. This may have happen by partial melting of the lower lithosphere, and
emplacement of the hydrous melts at some shallower lithospheric level. We suggest,
that the north-south variations in basalt chemistry reflect differences in the vein content of the lithosphere below. Both in the Galilee and the Golan, the lithosphere underneath the northern parts carries more veins, on average, than the southern parts.
The lithosphere underneath the Yizre' el Valley is similar to the northern areas.
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The Variability of Fracture Surfaces in Desert Chalk
Weisbrod, N.,t Nativ, R.,t Adar, E./ Ronen, D.3
IThe Seagram Center for Soil & Water Sciences, The Hebrew University of
Jerusalem, P.O.B.12, Rehovot
2Institute for Desert Research, Ben Gurion University of the Negev, Sde Boqer
3Department of Environmental Sciences and Energy Research, The Weizmann
Institute of Science, 76100 Rehovot
Fracture properties such as aperture, flow channels and roughness, are commonly
assumed to be constant over time. However, water percolation into vadose chalk
following episodic flow events and subsequent evaporation may affect both the chalk
fractures and matrix. Indeed, laboratory experiments consisting of a 10-min wetting
and drying cycle in a naturally fractured chalk core resulted in the fracture surface's
subsidence by an average of 150-350 microns. This observation was related to both
weathering processes on the fracture surface and changes in the chalk matrix properties. Another wetting cycle, lasting 14 h, resulted in the uplifting of up to 770 microns
of some parts of the fracture surface. This phenomenon may have been caused by
micro-fractures generated near the fracture surface. These cycles had an additional
significant effect on the roughness of the fracture surface. The variations in the fracture surface were studied by laser scanning, with a specially designed mold and GIS
software. These preliminary laboratory results suggest that under conditions of variable water content (extremely manifested in arid zones) the aperture, roughness and
flow channels of a single fracture are not constant over time, and attempts at their
quantification are therefore futile.
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Monitoring Slope Instabilities in northern Israel: Time
and Space Distribution of Aseismic Slip Rate and
Deformation
Wust, H., Wachs, D.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
Monitoring the present non-seismic activity of unstable slopes is the first step towards the prediction of their potential co-seismic behavior. A test site consisting of a
two-layer dip-slope complex was chosen in northern Israel. It is located in an area
known for its present instability and past sensitivity to earthquakes. The aseismic
slip rate and deformation are quantified by four independent parameters: surface
displacement, subsurface displacement, water table level and radon emission.
The surface displacements of the upper unstable bloc are monitored by an EDM total
station. The network consists of a fixed reference station and 15 reflectors located on
the surface of the landslide. The average downward displacement of the reflectors
varies between 8-25 mm/year and shows a rather inhomogenous time and space
distribution pattern. It is however worth noting that higher displacement values were
recorded together with higher water table levels and within an area whose lithology
displays a higher density of microcracks and joints.
The distribution of surface displacements shows a non-uniform sliding of the upper
bloc and this suggests that different areas do fail at different times: the stress concentration at the slip surface and the consecutive failure tends to evolve and change
location over time.
The subsurface displacements are monitored in order to assess the existence of a
surface creep process and to determine whether the surface displacement can be directly related to slip at the contact between both blocs. Inclonometric surveys show
minimal amounts of upper bloc internal deformation, indicating that most of the
displacement takes place along the basal slip surface.
Both surface and subsurface water flows are monitored. Surface springs located at
the contact between the upper and the lower bloc are characterized by a perennial
flow regime with daily discharge fluctuations. The water table level which is indicative of underground water flows, shows significant variations « 50 cm). A raise of
the water table is always recorded after rainfalls and it can be correlated with increasing values of surface displacements.
An array of 20 radon detectors is installed on the surface of the upper sliding bloc.
The radon, which is trapped in the underlying Ein Zeitim formation, migrates towards the surface along failure planes. Preliminary results show higher radon emis-
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sion values in zones of denser concentrations of microcracks and joints.
In conclusion, the data of our monitoring suggest that:
- failure concentrates mostly at the slip surface between the upper and the lower
bloc,
- failure is not homogenous over the entire slip surface but migrate with time,
- additional internal deformation occurs along zones of high microcracks density,
- water from rainfalls works as an overall failure enhancing factor.
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Geochemistry of Groundwater in the Fresh-Saline Water
Interface of the Mediterranean Coastal Aquifer
Yechieli, Y.,! Ronen, 0./ Vengosh, A.3
IGeological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
2Department of Environmental Sciences and Energy Research, The Weizmann
Institute of Science, 76100 Rehovot
3Hydrological Service, P.D.B. 6381, 91063 Jerusalem
The isotopic (tritium, 14C, 13C, 180) and chemical composition of groundwater were
examined in a preliminary study conducted in the fresh-saline interface region of the
Coastal Plain aquifer of Israel. The chemical and 180 data demonstrates that most of
the saline waters in the interface zone derive from mixing between fresh groundwater and sea water. Chemical compositions which deviate from the mixing line were
mostly observed for samples obtained without pumping. These samples could be
biased by local well conditions and thus do not necessarily reflect the regional properties of the aquifer.
Notwithstanding the proximity of the monitoring wells to the sea (100 m to 500 m),
the low tritium values « 3 T.U.) and a 14C content between 40 to 60 PMC in most of
the saline waters (Cl > 10,000 mg/l) rule out penetration of modern sea water (14C =
100 - 117 PMC) during the last 30 years. In one deep sub-aquifer, low 14C content (14C
= 7 PMC) were found in fresh water (100 to 180 mg / I Cl) suggesting restricted flow of
groundwater to the sea (age of groundwater estimated to be at least 17,000 years).
The vertical heterogeneity that was found in the isotopic composition of groundwater indicates variable residence times. A vertical difference of 11 T.U. was detected
even within what was generally considered to be one sub-aquifer.
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Basic Properties of High-Frequency Seismic Noise due to
Industrial Sources
Zaslavsky, Y.
Seismology Division, The Geophysical Institute of Israel, P.O.B.2286, 58122 Holon
Seismologists, as well as many others engaged in the operation of highly sensitive
instruments or complicated manufacturing processes, frequently need information
on the seismic noise of the earth's surface as well as equipment and constructions.
Since this noise varies widely as a function of the characteristics of the facility, period, time and geographic locations, a precise evaluation at a particular time and
place can only be obtained through actual measurements.
The intensity of any random data may be described in rudimentary terms by a mean
square value, which is simply the average of the squared values of the time history. It
is often desirable to think of physical data in terms of a combination of a static and a
dynamic component. For evaluating these parameters, seismometers were deployed
on a steel construction used to suspend the boiler of an electric generator at an working power station. The root mean square (RMS) noise values, during the daytime, of
the horizontal motions in the 0.5-30Hz fr equency band, are about 1.5-2.2micr onl sec
and decrease by 3times between 21:00-24:00hours. The RMS of the vertical motions
reached O.6-0.7micr onl sec. The maximum amplitude of ground motions does not
exceed 4times the RMS. For a mor e accurate estimate of the noise intensity, the data
are filtered using Butterworth bandpass filters in eight different bands. The noise
level in the frequency band 2.7-4.0Hz reached O.1-0.2micr onl sec and increased about
lOtimes in the 9-13Hz band. Diurnal fluctuations in the fr equency range 20-30Hz
are in the order of factor 5. The maximum vibrations of the steel construction at a
height of 75m, reach 1700-2000micr onl sec. These vibrations are 1.6times lower at a
lower level of 56m and 3times lower at a height of 30m. RMS amplitudes show two
regimes of vibrations: "intense" (09:00-24:00hours) and "low" (OO:30-07:00hours).
The ratio of RMS "intense" I RMS"low" in the 0.5-1.5Hz band is 2.5times.
These vibration measurements provide statistical information about the long term
and peak loading of the construction, can be used for comparison with corresponding critical values and for elaboration of optimal performance.

121

Annual Meeting, 1997

Israel Geological Society

Observed Topographic Site Effects in Israel
Zaslavsky, Y., Shapira, A.
Seismology Division, The Geophysical Institute of Israel, P.O.B.2286, 58122 Holon
A dramatic topographic effect was observed during the Northridge earthquake where
ground accelerations reaching 1.7g were recorded on top of a small hill in Tarzana,
about 6km south of the epicenter. Topographic amplifications may occur on hills and
steep slopes in Israel. These topographic effects may be significant in terms of damage due to local and regional earthquakes, depending on the resonance frequencies
of the ridge site relative to the natural frequencies of the buildings on the site.
We explore the feasibility of using earthquake and microtremor records in estimating
topographic site effects in Israel. Predominant frequency and amplification factors
were determined for the high plateau near an escarpment top above the Dead Sea,
the western cliff of the Timna crater on Mt.Ber ech (seismic station MBH) and on
Mt.Azmon wher e the ATZ seismic station is located. Three empirical methods were
applied to estimate site effects:
a) Conventional spectral ratios with respect to a reference site using both earthquakes
and microtremors recordings.
b) Spectral ratio of the horizontal-to-vertical (h / v) components of earthquake shearwaves observed simultaneously at the site (known as the receiver function estimates).
c) Spectral ratios of horizontal-to-vertical components of microtremors (known as
the Nakamura estimates).
The investigated sites exhibit amplifications which can be attributed to the topography. At the Dead Sea site we observed an amplification of about factor 3.5 in the
frequency range 2-3Hz. At ATZ, the amplification is about 4 within the range 1.32.0Hz. At MBH, amplification levels of 3.0-3.5 are observed in the frequency range
1.S--4.0Hz. We found that the three techniques were successful in identifying topographical site effects. The Nakamura method, however, could not be used to identify
higher modes of resonant frequencies.
Theoretical studies of the effects of topography are limited to relatively simple topography and often fail to explain observed amplifications during earthquakes, especially when geological complexities may also be involved. Apparently, the empirical site response evaluations based on seismological measurements are fundamentally more reliable.
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Site Response Studies in Urban Areas
Zaslavsky, Y., Shapira, A.
Seismology Division, The Geophysical Institute of Israel, P.O.B.2286, 58122 Holon
The possible amplification of seismic ground motions at sites in Jerusalem, Tel-Aviv,
Haifa, Tiberias, Lod, MigdalHa' emeq, Kiryat Hayyim, Er ez and Eilat are estimated
by deployment of a small seismic array. The site response functions are determined
by the Nakamura method using the spectral ratios between horizontal and vertical
components of recorded microtremors (seismic noise). Based on subsurface site models
provided by seismic refraction surveys and on borehole information, the I-DSH transfer functions for low amplitude motions were calculated and compared with the
empirically derived site response function. The results are as follows:
1. The Nakamura technique, using microtremors, provides stable results regarding
the resonant frequency of layers overlying hard rock and provides first order estimates of the amplification factors to be expected under linear conditions.

2. Ground motion amplification in the studied sites reached a factor of 7. These amplifications occur at frequencies ranging from 0.8 to 7.0Hz, depending on local
site conditions.
3. Large differences in the site response to seismic motions are observed over very
short distances (several tens of meters). These differences are at both the frequency
and amplification level.
4. Theoretical assessments of the site response function based only on subsurface
information, e.g. velocity structure and soil stratigraphy, are often insufficient and
must be verified by experimental means.
5. Empirically obtained response functions can be used to better define and constrain the average shear-wave velocity and thickness of the unconsolidated materials overlying the bedrock.
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Ca-N03 Saline Waters from the Unsaturated Zone under
an Orchard at the Coastal Plane
Zilberbrand, M., Pankratov, I.
Hydrological Service of Israel, Research Division, P.O.B. 6381, 91063 Jerusalem
The unsaturated zone water was sampled using porous cup samplers installed at
depths of 6-9 m into sediments behind a concrete casing of a large-diameter well of
about 9 m depth. The well is located in an orchard of kibbutz Palmahim in the abandoned building, close to its well. Water sampling was performed at depth intervals
of 50-60 cm in points located 70 cm behind the well casing.
The unsaturated zone is composed of clayey sand (Hamra) with a clay lens at the
depth of 10-12 m. The well bottom is located above this lens. The water table in the
area is located at depth of about 20 m. Nitrate concentrations in this groundwater do
not exceed 50-70 ppm.
Pore solutions sampled above the clay lens are characterized by IDS of 7300-11250
mg/l, which is much more high than that of groundwater. Their nitrate concentrations are equal to 5000-8000 ppm (about 90% of total anions), while their main cations are calcium (1200-1800 ppm, 55-70% of total cations) and magnesium (110-325
ppm, 10-24% of total cations). The pH range in the majority of samples was 5.2-6. It
approached 7 only in the uppermost sample. Ammonium and iron concentrations in
the pore water was found to be negligible. Potassium dominates over sodium (KINa
ratio is 1.04-1.38), and the NalCI ratio (0.95-1.55) differs from the marine one.
Calculations performed using the chloride balance method have shown that irrigation and fertilization of the orchard (even in extreme cases) can not create in unsaturated sediments nitrate concentrations exceeding 350-1200 ppm. Thus, an additional
source of nitrate has to exist.
The unusual water composition was probably formed as a result of recent or ancient
biologic activity. The ammonium absence in this water is an evidence of an age of
nitrogen compounds sufficient for full nitrification. Low pH values may be also a
product of biologic activity. The increased acidity provides enrichment of water with
Ca and Mg as a result of carbonate dissolution.

124

Annual Meeting, 1997

Israel Geological Society

Changes in the Rate of Young Tectonic Activity along the
Azaz Fault - Hula Valley, Israel
Zilberman, E., Amit, R., Heimann, A.
Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Yisrael Street, 95501 Jerusalem
The Azaz fault is the youngest of the eastern marginal faults of the Hula pull-apart
basin, which started to develop some 4 m.y. ago along the Dead Sea Transform. It
displaces travertine 25-30 ka old, and near-surface marsh sediments (detected by
high resolution seismic reflection) north of Tel Anafa.
The young tectonic activity along this fault was reconstructed by analyzing sediments, which were exposed by two trenches excavated on the downfaulted block,
west of a 15-20 m high fault scarp, north of Kefar Szold.
The trenches expose colluvial sediments, which cover the fault scarp and a sequence
of alluvial sediments 3-4 m thick, which were deposited on the downfaulted block.
The alluvial sequence overlies a basalt flow, assumed to be correlative with the basalt
which caps the eastern uplifted block. The lower part of the sequence consists of
alluvial sediments composed of alternating beds of well-sorted, clast-supported, small,
sub angular basalt clasts, and silty clay units with floating small basalt clasts. This
sequence is displaced by several faults, with vertical displacement of less than 1m.
The accumulation of this sequence was slow and discontinuous, as indicated by several paleosols which were identified in the sediment.
The bedded sequence is sharply overlain by coarse colluvial sediments with boulders up to 1.5 m in diameter, floating in unsorted slope sediments. No bedding or
paleosols were found in the colluvial unit, indicating rapid accumulation on an unstable slope.
The transition between the bedded alluvial and the colluvial sequences reflect a rapid
change from a low relief of a basaltic terrain to the present relief characterized by a
high and steep fault scarp. The tectonic activity was associated with strong seismic
events which triggered colluvium collapse along the fault scarp.
Analysis of the colluvial and alluvial sediments along the Azaz fault trace near Kefar
Szold shows intensive, young tectonic activity. The rate of the displacement along
this segment has increased with time. Dating of the colluvial sediments will put this
young tectonics in time framework.
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התמרה בלחץ גבוה בחלון הטקטוני של אלמירופוטמוס
ומקומה באורוגו ההלנידי
שקד., ,י אביגד., ,ד גרפונקל ,צ.
המכון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים
הסלעים החשופים באי אוויה ,במערב הים האגאי ,יוצרים סידרה של פרוסות טקטוניות

במסגרת האורוגן ההלנידי.

חלון טקטוני במרכז האי חושף את המגע ההפוך בבסיס יחידת

הבלושיסט "הקיקלדית" ,שגילה אלפיני ,ותחתיו את יחידת אלמירופוטמוס .המבנה היחודי

באוויה מאפשר ,באמצעות מחקר פטר ולוגי מפורט של יחידת אלמירופוטמוס וסלעי הבלושיסט
שמעליה ,הבנה טובה יותר של תהליכים אורוגנים בהלנידים ומשך הזמן בו פעלו.
יחידת הבלושיסט היא יחידת לחץ גבוה )שהוערך ב-

(8-10 kbar

וטמפרטורה נמוכה

כ)  (300-400 °Cהכוללת יחידות סלע שונות שצורפו זו לזו והותמרו יחדיו עמוק בקרום אורוגנימעובה ,לפני כ 45-מליון שנה.

יחידת אלמירופוטמוס נחשבת בדרך כלל ליחידת לחץ נמוך

הכוללת קרבונטים מזוזואים ומעליהם פליש ,שעברו התמרה מאוחרת לאאוקן העליון )נומוליטים
מגיל  Ypresian-Lutetianנמאצו בחלקו העליון של החתך הקרבונטי( כתוצאה מהצבת יחידת
הבלושיסט .מכך משתמע שחלק נכבד מהעומס שהעיק על יחידת הבלושיסט בזמן התמרתה
הוסר מעליה לפני שהוצבה על גבי יחידת אלמירופוטמוס.
מאסף מינרלים הכולל גלאוקופ,ך פנגיטים עשירי  Siופירוקסן נתרני )ד (Jdoנמאצ בסלעי הבלושיסט
סמוך מעל ליחידת אלמירופוטמוס ומורה על לחץ מטמורפי מינימלי

של .10-12kbar

לאחרונה

התגלה גלאוקופן גם בפליש ובאינטרקלציות שיסט בקרבונטים של אלמירופוטמוס ,גילוי המלמד
שגם יחידה זו עברה התמרה בתנאי לחץ גבוה .תכולת  Siגבוהה שנמדדה בפנגיטים

מאלמירופוטמוס )בממוצע  3.46 Siביחידת נוסחה( מורה אף היא על לחץ מטמורפי גבוה,
 10 kbarלפחות.

עדויות ליתולוגיות וסטרוקטורליות מראות שיחידת טסקי ,ששויכה עד כה לחתך הבלושיסט,
מקבילה למעשה לפליש של אלמירופוטמוס בחלקו הדרומי של החלון הטקטוני.
מכילה גופים סרפנטיניטים ומטהבסיסוום ומתאימה להגדרה

- wild-flysch

יחידה זו

סדימנט קלסטי

סינטקטוני .בגופים המטהבסיסוום נפוצים מינרלים של לחץ גבוה ונמצא פירוקסן נתרני בעל

תכולת גידאיט גבוהה )(. Jdos
ממצאים אלה מעידים שהפער המטמורפי בין יחידת גוש הבסיס אלמירופוטמוס ליחידת הגוש
הרוכב ,יחידת הבלושיסט ,אינו משמעותי כפי שמצווון בעבודות קודמות ,וזאת למרות שליחידת

הבלושיסט היסטוריה מטמורפית ארוכה ומורכבת יותר.

לפיכך לא יתכן שהיה סילוק חתך

משמעותי מעל יחידת הבלושיסט קודם הצבתה על גבי אלמירופוטמוס .כמו כן ניכר שמשטר
אורוגני הכולל עיבוי הקרום והתמרה בתנאי לחץ גבוה ,מפציאס בלושיסט ,נמשך באזור עד
לאחר האאוקן .מסקנה נוספת היא שיחידת אלמירופוטמוס ,מכיוו~~ינה יחידת לחץ גבוה,
אינה יחידה אוטוכטונית וכנראה שאינה מחוברת עוד לתשתיתה המקורית .את המגע התחתון

של חבילת  nappesהאלפינית יש לחפש איפוא בחלקים חיצונוום יותר של האורוגן ההלנידי.
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הרשת הסיסמית החדשה של ישראל
שפירא., ,א אבירב ,ו.

אגף סייסמולוגיה ,המבוי הגיאופיסי לישראל .,ת.ד SSlZZ ,ZZS6 .חולון

בין השנים  1980-1996הושתתה הרשת הסיסמית של ישראל על סייסמומטרים לתדר גבוה SP
)  (Short Periodופעלה בעזרת טלמטריה אנלוגית ברדיו .לטכנולוגיה זו מספר מיגבלות חמורות:
התחום הדיאנמי המעשי קטן מdB -

 50מה שמונע מדידה של רעידות אדמה חזקות וחלשות

באותה מערכת ניטור.

ניתן למדוד תנודות קרקע בתחום התדירויות  0.5-10.0הרץ בלב.ד
עם השנים רבו הפרעות התקשורת ברדיו שגרמו לאובדו מידע חשוב.
הטלמטריה האנלוגית צרכה משאב לאומי חשוב לכלכלת

המדינה -

תידרי שידור.

בשנת  1996התחלנו להפעיל את הרשת הישראלית עם טלמטריה סיפרתית בעלת תחום
דיאנמי גבוה )  20ביט למילה( כאשר תקשורת הנתונים מתבצעת באמצעות הלוין "עמוס".

לתחנות SP

נוספו שתי

תחנות (Broad Band) BB

שהורכבו במצפה הגיאופיסי ע"ש אדולפו בלוד

ליד אילת ובתחנה הסייסמוגרפית בקמפוס גבעת רם בירושלים .שידרוג טכנולוגי זה מיזער
משמעותית את מיגבלות המערכת האנלוגית.
מסיבות של חוסר תקציב ,רק חלק מהתחנות הסייסמיות של הרשת הארצית מצוידות בתקשורת
לוייו .התחנות בהם נימאצ הציוד החדש משמשות כמימסר לתחנות נוספות שעדיו פועלות
בתקשורת רדיו.

המעבר לתקשורת סיפרתית חייב פיתוח מערכת חדשה לאיסוף נתונים סיסמיים .המערכת

החדשה (Israel Seismic Data Acquisition System) ISDA

מחליטה" על התרחשות ארוע סייסמי,

"פוקדת" על מערכת איסוף הנתונים מהתחנות באמצעות הלויו ,יוצרת קבצי נתונים
)סייסמוגרמות( של ארועים סייסמיים ומעבירה אותם למערכות עיבוד הנתונים .חלק מהאנליזה

)זיהוי ארוע בתחנה( מתבצע בעזרת מיקרו-מעבד בתחנה עצמה .המערד הסייסמי של ישראל
הוא ביו הבודדים בעולם שפועלת בו טלמטריה סיפרתית בזמו אמת.
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פיזור הפעילות המיקרו-סיסמית העכשוית באזור אגו החולה
שמיר., ,ג פלדמן ,ל.
אגף סיסמןלןגיה ,המכןן הגיאןפיזי לישראל ,ת.ד ,ZZ83 .חןלןן S81ZZ

לצורך הערכת הפעילות הטקטונית העכשוית באזור אגן החולה אוכנו מחדש רעידות האדמה
במגניטודה  ML~ 1.5שנרשמו ע"י רשת ישראל מאז  1982באזור הכולל את עמק החולה ,רמת

כורזים ושוליהם .בסיס הנתונים עובה על ידי זמני הגעה שנרשמו בתחנות בירד,ך לבנון וקפריסין.
עבור  14אירועים חושבו פתרונות מוקד על פי הקוטביות של גלי  Pראשונים .התצפיות
העיקריות הן:

(א) רוב מוקדי רעידות האדמה העכשויות באזור החולה נמאצים בתוך האגן ורק מיעוטם
לאורך שברי הבקע הראשיים שבשוליו.
(ב) במרכז אגן החולה ובאזור רמת כורזים קיימים ריכוזי אפיסנטרים ,שעל פי פתרונות מוקד
מבטאים שבירה נורמלית בכוון כללי

צפון מערב -

דרום מזרח ,לעיתים עם רכיב קטן של תזוזה

אופקית .כוון זה מתאים לסטרייק הכללי של השברים החשופים אבזור רמת כורזים .חלק מן
האירועים שבין אזור רמת כורזים לבין הכנרת מקורם כנראה בפעילות על מערכת שברי
הירדן/אלמגור.

(ג) אירועים בודדים מתרחשים לאורך שברי הבקע הראשיים באגן החולה עצמו )שברי שמיר-
כפר סאלד במזרח האגן ושברי קרית שמונה-התנור במערבו( והם בעלי פתרונות מוקד של
תזוזה אופקית-שמאלית עם רכיב נורמלי קטן.
(ד) ריכוז מוקדי רעידות אדמה באזור החרמון מצביע על פעילות מערכת השברים שיאון/
רשאיה

-

גובאת/סרגיאיה.

(ה) בשלב זה לא ניתן לקבוע את עומק הרעידות ברמת דיוק מספקת.

על פי תצפיות אלו ניתן להעריך כי התנועה הסייסמית העכשווית באגן החולה מתבצעת לאורך
קוי שבירה נורמלית בכוון צפון מערב

-

דרום מזרח ,במרכז ובדרום האגן .שבירה זו מבטאת

תהליך של השתפלות והאתרכות האגן .התנועה הסייסמית האופקית-שמאלית לאורך שברי
הבקע הראשיים בשולי אגן החולה מועטה מאד ועשויה לבטא מצב של שקט סייסמי .מצפון

לאגן קימת פעילות סייסמית הן על המערכת הן .וערבית .ק) שמונה-תנור-ימונה-רום( והן על
המזרחית )סרגיאיה-רשאיה(.
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ההתנהגות הסייסמית של בקע ים המלח
שמיר ,ג .ומוזמן(

אגף סייסמולוגיה ,המכון הגיאופיזי לישראל ,ת.ד ,ZZ83 .חולון S81ZZ
ההסטוריה הסייסמית המתועדת של טרנספורם ים המלח משתרעת על פני טווח זמן נרחב,
החל מן התחום הפליאוסייסמי-גיאומורפולוגי )ג  10עד  10 5שנה( ,דרד התחום הארכיאולוגי-
היסטורי ~  -4000עד לפני כ 100-שנה( וכלה בתחום של הסייסמולוגיה המכשירית )החל מתחילת
המאה( .פוטנציאל נתונים זה נוצל עד כה רק בחלקו הקטן .עדויות פליאו-וארכיאו-סווסמיות
עד כה מראות כי( :א) יתכן שצבירים של רעידות אדמה בינוניות-גדולות ?)  (M > 6.0הופיעו

במחזוריות של כ 10,OOO-שנה באזור ים המלח ובערבה; (ב) יתכן כי ניתן להבחין בין זמני חזרה
של  100-300שנה לרעידות בינוניות )  (M ~ 5.5לבין זמני חזרה של מספר אלפי שנה לרעידות

גדולות מאד ?) - 7.5

(, M

אם כי אין עדויות ברורות לרעידות במגניטודה  M ~ 8באלפי השנה

האחרונות; (ג) נראה כי היעילות הסווסמית של טרנספורם ים המלח נמוכה ,אם בגלל מרכיב
ניכר של תנועה א-סווסמית )שעדין לא הוכחה במדידות גאודטיות( או בגלל רעידות אדמה
גדולות שטרם זוהו בטווח הפליאוסווסמי.
ניתוח הסייסמיות הנוכחית בהפרדה גבוהה יותר ,ע"י סווסמולוגיה מכשירית וניתוח

מאקרוסווסמי של אירועים הסטורוום ,מצביע בבירור על אופיו המקוטע של בקע ים המלח.
החלוקה לקטעים נקבעת ע"י אי-הרציפויות הגדולות לאורד הטרנספורם ,בהן נוצרו אגני
מתיחה ,והביטוי הבולט שלה הוא הפיזור הבלתי-אחיד של הפעילות הסווסמית העכשווית.
אזורי הדירוג בין שברי הבקע הראשוום

-

מפרץ אילת ,ים המלח ,הכנרת והחולה

-

הם

האזורים הפעילים ,כנראה בגלל הגברת מאמצים מקומית הנובעת מן האינטראקציה בין
השברים .מאיד,ן לאורד הערבה ובקעת הירדן/עמק בית שאן מתקיים שקט סווסמי ,אשר אינו
מתישב עם האפשרות שקיים מרכיב ניכר של החלקה רצופה לאורד הבקע .מבנה השברים
המקוטע וכן הקצב

-

הבלתי ידוע עדוון

-

של הצטברות המעוות ,הם בין הגורמים הראשיים

הקובעים את נפיצות רעידות האדמה במרחב ובזמן לאורד בקע ים המלח .יתר על כן ,התעוררות
הפעילות הסווסמית במפרץ אילת בתחילת שנות השמונים עשויה לבטא קשר בין רמת הפעילות

של קטע נתון של הבקע לבין מיקומו במחזור הסייסמי .פיזור מוקדי רעידות האדמה באגן
החולה מצביע על כד שלפחות בחלק מן התקופה האינטרסווסמית יכולה הפעילות באזורי
הדירוג שלא להתרחש כלל על שברי הבקע העיקריים אלא על שברים נורמלים אלכסוניים
הגורמים להשתפלות נמשכת של האגנים.
הפעילות הסווסמית במפרץ אילת ב 15 -השנים האחרונות מאופינת על ידי שני סגנונות( :א)

גלים של רעידות אדמה בינוניות

)(, M < 6.0

מוגבלים בזמן ובמרחב לאזורי הדירוג במערכת

השברים הראשוום; (ב) רעידת האדמה הגדולה של נואיבה )נובמבר  (, Mw = 7.1 ;1995שהתחילה
ונעצרה באזורי דירוג והסיטה קטע שבר שלם .אם נניח ,על סמד דמיון במבנה השברים הכללי.

אנלוגיה בין הפעילות הסייסמית במפרץ אילת לבין זו של הבקע בכלל ,אזי ניתן להסיק כי
הפעילות המקומית בים המלח ובכנרת/חולה אופינית לתקופה האינטרסייסמית ,וכי אלו
אתרים פוטנציאליים לאיתחול רעידת אדמה גדולה שתהיה מוגבלת לאחד הקטעים השקטים
של הבקע אד תיצור מומנט סווסמי ניכר.
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עדויות סדימנטולוגיות וגיאוכימיות לאבולוציה של אגם
ליסאו והשלכות אקלימיות
שטיין ,מ,.ג סטרינסקי ,א,.ג כץ ,א,.ג גולדשטיין., ,ל.ס zמכלוס ,מ,.ג שרם ,א.נ

 •1המכון למדעי כדה"א ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 %.מיצפה למונט-דוהרטי ,אוניברסיטת קולומביה ,ניו-יורק.
 .3מכון מקס פלנק לכימיה ,מיינץ.
מדידות מדוווקות של יחסי האיזוטופים של סטרונציום ,נתונים כימוום ואינפורמציה
סדימנטולוגית שימשו ללימוד מקורות המים והאבולוציה של ים המלח ומקדימו הפלייסטוקני-

אגם ליסאן

)-(.ZO-70kyr

החומרים שנימדדו כוללים ארגוניט

)(,bulk

מלחים מסיסים במים

וארגוניט שאריתי אחרי שטיפה .כמו כ,ן נימדדו דוגמאות גבס .הדגימה נעשתה בנחל פרצים.
הסטריליות של הסדימנטים ,הלמינציה הדקה) ,בלתי מופרעת ע IIי ביו-טורבציה( והתכולה

הגבוהה של המלחים הכלורידים מציעים כי אגם ליסאן היה סאליני ואולי היפר-סאליני.
נפיצות הארגוניט הראשוני בחתך מחוובת אספקה רבה של מים מתוקים לתוך גוף המים
המלוח .זאת ,על מנת לספק

· HC0 3ו .S042• -כתואצה מכך התפתח אגם משוכב .גוף המים

העליון שימש כ  IIקבל IIהאוגר • S042בתקופות של עלוות מיפלס האגם .בתקופות בהם הצטמצמה

אספקת המים המתוקים והאגם עבר ערבוב ואולי היפךר משמעותי  Ca2+,התווסף מגוף התימלחת
ושקע גבס .שינווום בין השקעת ארגוניט וגבס מוכתבים אפוא ע IIי האקלים.
ההיסטוריה של גוף המים העליון )הפחות מלוח( ושל גוף המים התחתון )התימלחת( משתקפת
בהרכב הכימי )לדוגמא יחסי  (Sr/Caובהרכב האיזוטופי של סטרונציום אברגוניט ובמלחים
המסיסים .יחסי 6Srן Srsך 8נעים במלחים המסיסים בין  0.70805-0.70807ובארגוניט השאריתי

בין  .0.70803-0.70806הגבסים מראים ערכים דומים למלחים המסיסים מלמינות ארגוניט
סמוכות.

תואצות אלה מצביעות על האפשרות להשתמש ביחסי האיזוטופים של סטרונציום כמוניטורים
מדוווקים של שינווום פלאולימנולוגוום ואקלימיים .כרונולוגיה מדוווקת של חתך תצורת ליסאן
)בשיטת סדרות האורניום( מראה כי שכבות הגבס העבות מתאימות בגילן לאפיזודות

אינטרסטוךאליות שנירשמו בגלעיני הקרח )(.GRIP

91

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנתי,

1997

תחנת מעקב קבועה של  GPSבארץ ,במצוקי דרגות
שחק., ,פ ןדןבינסקי., ,ש בבןר., ,נ בו-אברהם ,צ.

המחלקה לגיאןפיסיקה ןמדעים פלנטריים ,אןניברסיטת תל-אביב 69918 ,רמת-אביב
אזור ים המלח מהווה גבול ביו הלוח הערבי ותת-הלוח ישראל-סיני ולפיכך הינו מקום מסקרו

מההיבט הגיאולוגי והגיאופיסי .הערכת המהירות היחסית ביו הלוחות הללו המסתמכת על

תצפיות גיאולוגיות ) 6מ"מ לשנה( שונה משמעותית מזו המסתמכת על תצפיות סייסמיות ) -2
 0.5מ"מ לשנה( .כדי לפתור ולהביו את השוני ביו ההערכות השונות אנו מודדים ישירות את
המהירות היחסית בין הלוחות הטקטוניים ומעוות קרום כדה"א בסמוך לים המלח אבמצעות

טכנולוגית ה(. Global Positioning System) GPS-
אבמצע חודש אוגוסט  1996הותקנה תחנת GPS

קבועה במצוקי דרגות ,אבזור הצפוני של ים

המלח ,כחצי ק"מ מערבית משפת מצוק ההעתקים .התחנה הקבועה מיועדת למחקר גיאודינמי
ומחייבת רמת דיוק גבוהה ביותר .לפיכך אנטנת מקלט ה GPS -ממוקמת על גבי סלע ואין
שינוי במכשור המחקר במשך כל המדידה .הציוד באתר כולל מקלט  GPSגיאודטי דו-תדרי
) (TRIMBLE 4000 SSEומערכת תקשורת הפועלים בצורה סדירה אבמצעות אנרגיה סולרית.
אבתר התחנה ממוקם גם צירו סייסמי של המכוו הגיאופיסי לישראל (.י"גמ) הנתונים הגיאודטיים
נדגמים כל  30שניות ,נאגרים במקלט ,ואחת ליום מתבצעת הורדת הנתונים למאגר אבוניברסיטת
תל-אביב בעזרת תקשורת לטפונית.
המידע שנצבר במרוצת יממה

),00-24 UTC

לעיבוד נתוני  GAMIT ,RlNEX) GPSו-

זמו גריניץי( מעובד באמצעות תוכנות מדעיות

(.GLOBK

נתוני תחנת מצוקי דרגות )אוניברסיטת תל-

אביב( מעובדים בו זמנית יחד עם נתוני תחנות קצריו ותל אביב ,אשר מועברים לIGS-
)  (International Service for Geodynamicsדרך האינטרנט ע"י מרכז המיפוי לישראל ,וכ15 -
תחנות  IGSאזוריות נוספות של  GPSלקבלת פתרון יומי .עיבוד סופי של כלל הימים מבוצע עם
נתוני התחנות האזוריות יחד עם נתונים מ 40-תחנות  IGSנוספות ברחבי העולם..
תואצות ראשוניות של הנתונים מורות על רמת דיוק של  10-8ברכיבים האופקיים ,דהיינו קו

הבסיס ביו מצוקי דרגות לבין קצרי,ן שאורכו  158ק"מ ,נמדד בדיוק של  0.9מ"מ.
תחנה המעקב הקבועה ,מצוקי הדרגות ,מהווה את הבסיס לרשת של תחנות קבועות,

שבאמצעותם נמדוד את המעוות התןר-לוחי של תת-לוח סיני .פרויקט זה ממומן ע"י המרכז
לחקר ים המלח בשיתוף עם המרכז הגיאופיזי ) GFZפוטסדם ,גרמניה(.
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פסי בליעה פעילים ברמאו בתנודות המתיחה של
ההידרוקסילים בדיקיט
שובאל.,' ,ש מיכאליאו., ,ק zבודיאול ,מ 3 .פנצר,

.,ג 3

יריב,

ש4 .

'קבוצת הגיאולוגיה האוניברסיטה הפתוחה ,רחוב קלאוזנר  6139% ,16תל-אביב
 zמכוו  CANMETלמקורות אנרגיה ,מחצבים וחומרי גלם ,דבוו ,אלברטה ,קנדה TOC lEO
 ,LPCML, UMR5620 CNRS3אוניברסיטת קלוד ברנר,ד ליוו  ,1צרפת
 4המכוו לכמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים 91904 ,ירושלים
ספקטרה מוקרו-רמאן של דוקוט ותוצאות המתאם של השואום בעקומה מצוגום שושה פסו
בלועה בתנודות המתוחה של ההודרוקסולום .שנו פסו בלועה בערכום  3710ו'- 3700 -מ"ס
בקורוב תואמום לתנודה

vj

שבתדורות הגבוהה; שנו פסו בלועה בערכום  3648ו'- 3635 -מ"ס

בקורוב תואמום לתנודה  ;v 3ושנו פסו בלועה בערכום  3630ו'- 3623 -מ"ס בקורוב תואמום

לתנודה v4

שבתדורות הנמוכה .פסו בלועה בערכום  3648ו'- 3623 -מ"ס פעולום הן בספקטרום

אונפרא-אדום והן בספקטרום רמאן .לעומתם ,פסו בלועה בערכום  3635ו'- 3630 -מ"ס פעולום
בספקטרום רמאן בלב.ד הנתונום מורום שהופעת פסו בלועה אלה הפעולום ברמאן קשורה
במרכז סומטרווה של מערך ההודרוקסולום בסרוג הדוקוט.
קוומום הבדלום אחדום בון דוקוט לקאולונוט בפסו הבלועה של ההודרוקסולום בספקטרום
רמאן .פסו הבלועה הפעולום ברמאן של ההודרוקסולום החוצונוום-פנומוום מופעום בדוקוט

ב'- 3635 -מ"ס בקורוב ,אולם הם מופועום בקאולונוט ב'-. 3686 -מ"ס בשנו המקרום פסו
הבלועה הם של תנודות מחוץ-למושור .פסו בלועה פעולום ברמאן שמקורם בסומטרווה של
ההודרוקסולום הפנומוום קוומום רק בספקטרה של דוקוט .הסומטרווה הגבוהה וותר של

דוקוט ,בהשוואה לקאולונוט ,מאפשרת הופעת פסו בלועה כאלה גם עבור ההודרוקסולום
הפנומוום.
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ספקטרה מיקרו-רמאו המציג טיפוסי מבנה שונים

בקאוליניטים טבעיים
שובאל., ,ש  1בדויאול ,מ z.פנצר., ,ג zיריב ,ש,.נ מיכאליאן,

ק4 .

 1קבוצת הגיאולוגיה האוניברסיטה הפתוחה ,רחוב קלאוזנר  6139% , 16תל-אביב
'  ,LPCML, UMR5620 CNRSאוניברסיטת קלוד ברנרד ,ליון  ,1צרפת
נהמכון לכימיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים 91904 ,ירושלים
 4מכון  CANMETלמקורות אנרגיה ,מחצבים וחומרי גלם ,דבון ,אלברטה ,קנדה TOC lEO
בספקטרה מיקרו-רמאן של קאוליניטים טבעיים ,לתנודת המתיחה של ההידרוקסילים בתדירות
הנבוהה יש שני רכיבים ,חופפים חלקית ,שעוצמתם שונה .ערכי פסי בליעה אלה שסמלם  Aו-

 Zהם בהתאמה  3686ו3700 -

ס"מ -l

בקירוב .פס הבליעה  Aפעיל הן בספקטרום אינפרא-

אדום והן בספקטרום רמאן .לעומתו ,פס הבליעה  Zנצפה בעיקר בספקטרום רמאן .הנתונים
מורים שפס הבליעה  Zקשור במרכז סימטרייה של מערד ההידרוקסילים החיצוניים-פנימיים
בסרינ הקאוליניט .עצמתו של פס בליעה זה נדלה בקאוליניטים מסודרים היטב בשל נוכחות

מרכז סימטרייה זה .עצמתו של פס הבליעה  Aנדלה בספקטרום אינפרא-אדום של קאוליניטים
מסודרים פחות ובלתי מסודרים שהינם חסרי מרכז הסימטרייה בשל פנמים בנביש ,כדונמת
פנמי כשל בהיערכות הלוחיות.
שני סממנים ספקטרליים אלה מייצנים טיפוסי מבנה שונים של קאוליניטים .טיפוס המבנה
הראשו.ן שבו פס הבליעה  Zשליט ,היינו אופייני יותר לקאוליניטים שמקורם אותינני ונפוץ

בקאוליניטים הידרותרמליים הניחנים בנבישים נדולים יותר ומבנה מסודר יותר .לעומתו,
טיפוס המבנה השני ,שבו פס הבליעה  Aשליט ,היינו אופייני יותר לקאוליניטים שמקורם
בבליה ונפוץ בקאוליניטים סדימנטריים .שני טיפוסי מבנה אלה מופיעים יחדיו בקאוליניטים
טבעיים בכמויות יחסיות שונות .הופעתם יחדיו עשויה לייצנ נם מהלן היווצרות מורכב ,לדונמא,

בתהליכי בלייה שהתרחשו לאחר היווצרות הידרותרמלית נדל חלקו של טיפוס המבנה השני
על חשבון טיפוס המבנה הראשון המקורי.
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השכבה הצהיבה של חמרת נתניה( .האיכליסיה השלטת היא איכליסית ה  Saltation -יהשכיח

החילי נע ביו  150ל

-

ffiןג  .200ניכרת עליה בגדרל הגרגר השכיח ככל שהיחידה צעירה ייתר.

ההתפלגית נירמלית יהמייו של החיל טיב מאד בכל היחידית .ממאצים אלה מצביעים על
המקיר הדיינרי של כל היחידית .ביחידית הקרקע יש תיספת משמעיתית של וסלט יחרסית
שאפשרה התפתחית של תהליכים פדיגנים ,אם בצירה מפיתחת כמי בנתניה יאם בצירה

חלקית אי התחלתית כמי בנחשילים יבתעריכה .תיאצית האנליזה הפטריגרפית מצביעית על
תהליכי הליכיד שעברי יחידית הכירכר השינית יעל הרכבי של

חימר האב -

בעיקר גרגרי קיירץ

יכמית משמעיתית של גרגרים בייקלסטיים בדרגית השתמרית שינית .ניכר הבדל בכירכרים

בדרגית הליכיד יהשתמרית הבייקלסטים שלהם באיפו שהעתיקים ייתר עברי המסה ,החלפה
יהשקעה משנית בצירה אינטנסיבית ייתר מאשר הצעירים .בקרקעית ניתו היה לראית את

הביטיי לתהליכים הפדיגניים .תיצאית תיאריך היחידית) ,אייך( ,מראית כי היחידית

הסטרטיגרפיית שמתחת לחמרת נתניה ,בעיבי מצטבר של  25מטר ,הצטברי במהלך 10000
שנה לער,ן ביו  58ל  48 -אלף שנה לפני ההייה .חמרת נתניה היתה קרקע פעילה במשך כ 44 -
אלף שנה ,ביו  57ל  13 -אלף שנה לפני ההייה .גיל כירכר תל אביב היא כ  5000 -שנה .הגיל

שהתקבל לחילית התעריכה 2000 ,שנה בער,ן איני מתיישב עם ממאצים אראכיליגים קידמים
כנראה שביחידה זי מתרחשים תהליכים פדיגנים במידה מסיימת גם היים יאלי משפיעים על
תיאצית התיאריך.
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סטרטיגרפיה של מצוק חוף השרון :סביבות השקעה ותיארוך
בשיטות הלומינסנציה
ריטה., ,מ, zג פורת ,נ,.ג וגבירצמן,

גZ.

 1המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
 Zהחונ לניאונרפיה ,אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן
מחקר זה עוסק ברצף הסטרטיגרפי של הרביעון המאוחר שנחשף במצוק חוף השרו.ו הכולל

חילופי כורכר )איאוליניט( ,קרקעות פוסיליות )חמרה( ,וחולות איאוליים בלתי מלוכדים )איור(.
המטרות היו להתחקות אחר תהליכי ההסעה,
ההשקעה והדיאגנזה של היחידות הסטרטיגרפיות

I.R.S.Lage
'~J-.---o"--

השונות בשיטות פטרוגרפיות וסדימנטולוגיות,

ס~

תיארןר היחידות בשיטת הלומינסנציה וקשירה בין
אירועי השקעת היחידות לאירועים רגיונליים
וגלובליים .האתר הנבחר כחתך טיפוסי מייצג ,בו

O.J6t.O,02
A'ARUKHAז

SA.\;DS

2t.O.2

מופיעות כל היחידות הסטרטיגרפיות בדרגת

השתמרות טובה ,ממוקם צפונית לגעש ב  Jצ 1837-
 .1337במעבדה בוצעה אנליזה גרנולומטרית

)(Ka

TEL-AVIV

5.3t.O,3

KURKAR

לדוגמאות השונות .אבמצעות מקרוסקופ אופטי

J2.9I.J.3

מקטב בוצעה אנליזה פטרוגרפית לשקפים מתוך

39.5t.J.9

הדוגמאות .היחידות השונות תוארכו בשיטת

הלומי נס נציה במעבדה לתיארוך .בשדה ,ביחידות

NETANYA
HA~1RA

ן~_'i6
-I,~,5:T.-I

הכורכר ניכר השיכוב הצלוב האופיני לסלע שמקורו

בדיונה וההבדלים ביניהן הם בעיקר ברמת הליכו.ד
כורכר רמת גן ודור פריכים יחסית לכורכר תל
אביב המיסבי .יחידות הקרקע בנלדות זו מזו בדרגת

DOR

ס~

K(jRKAR

התהליכים הפדוגנים שעברו המתבטאים בבצע
ובמסיביות .חמרת נתניה הינה קרקע מפותחת

מאיסבית וקשה בבצע אדום .הגרגרים בה מלוכדים
היטב על ידי חרסיות .השכבה התחתונה של חמרת

נתניה בעלת אופי דיונרי ,בצבע צהוב

,

מהווה

כנראה את חומר האב של החמרה .נחשולים,

51,,~ !:J ,2
 5ב-I9,7.-z
:-iAHSliOLJ\1
~1f3,,

SA:'\DS

שעברה פדוגנזה חלשה ,מאופינת בצבע חום בהיר

_'3,

ץ":. 2ב  7-1י_

ופריכות יחסית ואילו חולות תערוכה,שעברו

. Yב  j:,ן57,

פדוגנזה התחלתית ,מאופינים בצבע חום צהוב

וכמעט אינם מלוכדים .תוצאות האנליזה
הגרנולומטרית מבציעות על חומר אב דומה בכל

;R,\\1T-GA:-
KL'RKAR

f2 .6ץ57 ,
מ

היחידות.

הסטרטגרפיה של מצוק חוף השרון

בכל היחידות נמצאו שלש אוכלוסיות )למעט
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הטקטוניקה של אגם הכנרת-תוצאות ראשוניות של סקר
סייסמי רב-ערוצי
רוטשטיין,

.,י 1

בן-גיא,

.,י 1

רזניקוב,

.,מ 1

הורביץ., ,ש zגבירצמן,

חZ .

 1המכון הגיאופיסי לישראל ,ת.ד 581%% , %%86 .חולון
 zהמכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
אגם הכנרת נמצא בתוך אחד האגנים העמוקים שנוצרו לאורך טרנספורם ים-המלח .מבנה
מפורט של תת-הקרקע באגן הכנרת היה ידוע עד כה רק מחתכים סייסמיים שבוצעו סביב
האגם וממספר קידוחים ,החשוב בהם הוא קידוח צמח  1-מדרום לכנרת שחדר  4,250מי של

מילוי .סקרים שבוצעו באמצעות מערכות חד-ערוציות אנלוגיות לא אפשרו חדירה עקב עומק
המים הקטן ,שאינו עולה על  47מ.י הסקרים הקיימים ביבשה הגדירו את שברי הגבול של
הבקע מצפון ומדרום לאגם כאזורי ריסוק רחבים ,אך לא ניתן היה עד כה לקשור שברים אלו,
ולבחון את המבנה הטקטוני תחת האגם.

בשנת  1990בוצע חתך סייסמי רב-ערוצי נסיוני בחלק הדרומי של האגם ,אשר הראה חדירה
לעומק של למעלה מ 1,OOO-מ.יבינואר  1997בוצע סקר מקיף ,בהזמנת נציבות המים ,אשר כלל

 20קווים באורך כולל של כ 180-ק"מ .הסקר בוצע באמצעות כבל ימי )(streamer
 600מי ובו  48ערוצים ומקור האנרגיה היה תותח מים ) (water gunבנפח של

באורך של
 400אינץי

מעוקב .מטרת הסקר היא למפות את מבנה תת-הקרקע באזור הכנרת לצורך בנית מודל
גיאוהידרולוגי.
תוצאות ראשוניות מסקר זה מראות כי במרכז האגם ניתן לקבל חדירה בתצורות הצעירות

המצויות בתוך הבקע עד לעומק של כ 2-ק"מ .החדירה מוגבלת במזרח ובמערב האגם ,והיא
עשויה להיות ביטוי למבנים של שולי הבקע .נראה כי שבר הגבול המזרחי תוחם בצפון הכנרת
גרבן אסימטרי הנטוי מזרחה ,שנוצר בפזה טקטונית קצרה וצעירה יחסית ,בעוד שבדרום

נראה גרבן סימטרי .בצפון מערב הכנרת נראים בלוקים נטויים ,האופייניים לגליל המזרחי.

85

החברה הגיאןלןגית הישראלית

הכנס השנתי,

1997

ההידרוגיאולוגיה של עמק זבולוו
רוגוזין ,ו,.ג קרונפל,ד י.ג כרמי.% ,י
גהחוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב
%מעבדת ה ,14C-מכון וייצמן למדע ,רחובות
נלמדו מהירויות וכיווני הזרימה של המים ויחסי גומלין בין האקוויפרים השונים באיזור מפרץ
חיפה .בעבודה משולבת של כימיה ואיזוטופים טבעיים נבדקו קידוחים מייצגים.

סלעי חבורת יהודה באזור הנסקר מהווים אקוויפר גירי אשר מקבל את המילוי החוזר שלו
מההרים שבמזרחו .חבורת יהודה מאופיינת על ידי יחסים נמוכים של  87Sr /86Srועל ידי ערכים

קלים יותר של האיזוטופים היציבים של  H ,C ,0בהשוואה למי האקוויפר הפלייסטוקני
הפריאטי אשר נחשף בסמוך לחוף הים .האקוויפר הפלייסטוקני מחולק לשני תת-אקוויפרים
על ידי שכבה חרסיתית.
תת-האקוויפר הפלייסטוקני התחתון ,אשר אינו חשוף ,מכיל מים מלוחים יותר ועתיקים יותר

)(14C - 8-33 pmc

בהשוואה לתת-האקוויפר

העליון )(.14C - 66-84 pmc

הבדיקות האיזוטופיות

מצביעות על כך שתת-האקוויפר הפלייסטוקני התחתון מקבל ,בעקיפי,ן מילוי חוזר מהאקוויפר
הגירי .כמו כן נמצא מתאם טוב בין גיל המים )אשר
של

.234U

מסתבר כי הגידול בעודף של

234U

הוגדר באמצעות (14C

לבין הכמות העודפת

במים נגרם ,ככל הנראה ,על ידי רתע

a-

כך

שהכמות אשר נכנסת למים היא פונקציה של זמן המגע בין קירות האקוויפר והמים .מוצעת
האפשרות להשתמש בכמויות העודפות של

234U

כשעון זמן הידר ולוגי .נראה כי באזור מפרץ

חיפה ניתן להשתמש בשעון זמן הידרולוגי זה לפחות למשך ההולוקן כולו.
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הגיאןלןגיה של צפןן פארן
קרץי,

.,צ 1,Z

ברטוב., ,י

l

גרפונקל,

צZ.

 1המכון הגאולוגי ,מלכי ישראל  ,30ירושלים
 zהמחלקה לגאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
מיפוי ניאולוני בקנ"מ  1:50,000בוצע בחלק הצפוו-מזרחי של נליוו פארו )הערבה התיכונה(.
באזור העבודה נחשפים סלעים מניל סנוו עד פלייסטוקו המשתייכים לחבורות הר הצופים,
עבדת וים-המלח .עיקר החשיפה הוא של סלעי חבורת עבדת )מעל

(. 70%

האזור נמצא תחת

השפעה של שלושה אלמנטים סטרוקטורליים אזוריים :העתקי טרנספורם ים-המלח ,העתקי
רצועת הנזירה של הננב ומרכז סיני ומערכת קוי השבירה בכוון צפון-מזרח.
החתך הסטרטונרפי הנחשף באזור העבודה נבדל מבחונת עובוו והרכבו מחתכום באזורים

אחרום בערבה .הבדל זה נובע מקיומו של אנן פנימי באזור פארו ,שקיומו נוכר מהסנון .אנו
זה השתפל טקטונית במהלך הסנון ,וותכו שאף באאוקן .באאוקו התחתון קצב הסדימנטציה
היה מהיר ,הפרודוקטוביות נבוהה ובקרקעות שררו תנאום שאיפשרו בווטורבצוה .לקראת סוף
האאוקן התחתוו ,חלה ורודה ברוכוז החמצן בקרקעית ,ובאאוקן התיכוו חלה ורודה משמעותית
בקצב הסדימנטצוה ובפרודוקטוביות של הום .באאוקן התוכו,ך נלשו לתךו האנן ,כנראה ממערב,

סדימנטים נוריים .תפוצת הוחידות השונות באזור העבודה מצביעה על קיומם של שני אננים
בעת נלושת הסךימנטים הניריים -צפונו ודרומו ,המופרדים על-ידו רמה שכוונה מזרח-מערב,
ומשמשת "קו פרשת נלישות" .כמו כן ,ניכרת חסימה באזור הר-כופה ,שנרמה להצטברות

הנלישות בחלקים המערביים של האזור ,ומנעה באופן חלקו הנעתן לחלקים המזרחיים .חסימה
זו עשווה הייתה לנבוע מפעילות טקטונית באזור במהלך האאוקו ,יתכן על שבר ברק .חשוב
לציין כו מנמת התנועה על השבר בעקבות פעילות זו ,הפוכה

למנמת התנועה הנוכרת על

השבר כוום.

באזור העבודה אותרו שתו מערכות עיקרוות של מבנום:

 .1מערכת דרום-מזרחית

-

על מערכת זו נמנים העתקים נורמלים מקוטעים ,שכוונם נע מ-

 130 0ועד  .150 0הזריקה הסטרטינרפית המירבית על העתקים אלו מניעה לכ 30 -מטרים,

אך לרוב איננה עולה על  15מטרים .להעתקים של מערכת זו זוקה לתוואי הניקוז באזור,
עובדה המרמזת על נולם הצעיר.
 .2מערכת צפון-מזרחית

-

על מערכת זו נמנים העתקי קו ברק ,העתקים נורמלים קטנים

ומבנה קימוט מאורך )אנטיקלינת פתחת עשוש( ,שכוונם נע מ 045 0 -ועד  .015 0ממצאו
העבודה הנוכחית מצביעים על מספר פאזות ,במהלכן נוצרו ופעלו מבנום אלו.
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קביעת משטרי ההשקעה במפרץ חיפה ובמפרץ איסקנדרוו

באמצעות רדיו-צזיום
קרונפלד,

.,י 1

נאמן., ,א zבוטנקו., ,ו zגודפרי-סמית,

.,ד 3

יניב,

.,ע 4

קורל., ,ה  5אגמי,

.,מ 6

ינקו ,ו.ז

 1החןג לגיאןפיסיקה ןלמדעים פלנטריים ,אןניברסיטת תל-אביב
 zהמשרד לאיכןת הסביבה ןאןניברסיטת תל-אביב
 3אןניברסיטת דאלהןסי ,קנדה
 4ביה"ס לפיסיקה ןאסטרןנןמיה ,אןניברסיטת תל-אביב
 5המחלקה לגיאןלןגיה ,אןניברסיטת איסטנבןל ,טןרקיה
 6המחלקה לבןטניקה ,אןניברסיטת תל-אביב
זהמכןן לשמירת הטבע ,אןניברסיטת תל-אביב
בעשה שימוש ברדיו-צזיום ,אשר בפלט לאחר אסון צירבוביל ,כדי לקבוע כיצד זורמים הסדימבטים

מהיבשה אל הים וזאת בשבי מפרצים במזרח הים התיכון

-

מפרץ חיפה בישראל ומפרץ

איסקבדרוו בתורכיה,

הרדיו-צזיום במדד באמצעות ספקטרומטר-גמא רגיש )עם מובה של

(Ge

בעזרתו זוהו  137CSו-

 ,l34CSהערך של  0,5אשר במאצ ליחס ההתחלתי  134CS/137CSמאפיין את הזיהום אשר בוצר על

ידי אסון הכור בצירנוביל ומעיד על מקור הרדיואקטיביות אשר נקראת בסדימנט,

באיזור מפרץ חיפה נמצא כי רדיו-צזיום קשור בעיקר במרכיבים הדקים של הסדימנט בקרקעית,
לבוץ ועל כו גם לרדיו-צזיום ריכוזים גבוהים יותר ככל שמתרחקים מהחוף ,ביתו אם כו לעקוב

באמצעות סמו זה אחר מגמות של בליה והובלה מהיבשה לתוך מפרץ חיפה,
במפרץ איסקנדרוו הרדיו-צזיום הובל מהיבשה לים בעיקר על ידי הנהר גייהאו הגדול ,המהווה
את התורם העיקרי של סדימנטים למפרץ ,בו קצבי השקעה נמוכים ועושר יחסי בבוץ,

הסדימבטים העשירים ביותר ברדיו-צזיום באיזור זה נמצאים בקרבת שפך הנהר )ערכים של
עד ) (60 Bq/Kgוזאת מאותה סיבה המצוינת לעיל ממפרץ חיפה ,נמצא כי הרדיו-צזיום מפוזר
בתוך מפרץ איסקנדרוו כנגד כיוון השעון,
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האם יכול ים המלח להתייבש!
קרומגאלז ,ב,.ג הכט ,א,.ג סטרינסקי., ,א zכץ,

אZ.

גחמכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה ,חקר ימים ואגמים לישראל ,תל שקמונה ,ת.ד, 8030 .
חיפה

 zהמחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
ההתפתחות ההידרוגרפית והגיאוכימית של ים המלח מותנה בתהליכי אידוי מי הים והרוויה

של המינרלים השונים בו .הודות לאידוי גובר החוזק היוני וקטנה הפעילות המים )water
 (activityבמצב הצבירה הנוזלי של מי הים .כאשר פעילות המים בפני הים והפעילות של המים
באוויר הסמוך לפני הים ישתוו ,האידוי יפסק .לכו קצב האידוי הנוכחי אינו יכול להמשיך ללא
גבול ואחת הבעיות המעניינות של האזור היא מה יהיה מפלס ים המלח אם וכאשר נגיע לשיווי
משקל זה .קיבלנו את התשובה ע"י בנית מודל פיסיקו-כימי הבוחו את הקשר ההדדי ביו
האידוי וביו שקיעת המינרלים בים המלח.
במשך שני העשורים האחרונים השתמשו רבות בשיטת האינטראקציה היונית של

,Pitzer

על

מנת לתרום להבנתם וחיזוים של תהליכים גיאוכימיים בגופי מים טבעים .שיטה זו מאפשרת
חיזוי שווי המשקל ביו מצבי צבירה במערכות מורכבות ויכולה לשמש בתחום רחב של בעיות
גיאוכימיות הקשורות להיווצרותם והתפתחותם של אגני אידוי .המחברים פיתחו מודל לחישוב

כמותי של אידוי המים ,שקיעת המינרלים ,וחיזוי ההתפתחות הגיאוכימית של מים טבעים
ומרוכזים .אידוי מים המלח ושקיעת המינרלים בו נחקרו בעזרת המדול הזה .החישובים נערכו

עד לפאקטור אידוי של כ SO -וחוזק יוני של כ -ד .Zנמאצ שהודות לאידוי שוקעים בים המלח
שלוש קבוצות של מינרלים :קרבונטים ,סולפטים ,וכלורידים )דולומיט ,בריט ,סלסטי,ך אנהידריט,

הליט ,קרנליט ,בישופיט ,טכיהידריט ,וסידו כלוריד טטרה-הידרת(.
מאז  199Zמחזיק חקר ימים ואגמים לישראל יחידה צפה לאיסוף מידע על פני ים המלח.

מדידות מטאורולוגיות סטנדרטיות יחד עם מדידות זרמים ומדידות טמפרטורות מתחת לפני
הים אנספו כל  ZOדקות .מסד נתונים זה ,ארוך טווח וכמעט רצוף ,מתאר באופו מפורט

תהליכים ומגמות בלחות היחסית מעל פני ים המלח .המודל שלנו מנצל מידע זה על מנת
להעריך את הירידה המרבית במפלס ים המלח בעקבות האידוי הטבעי של מימיו.
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לאחרונה עבור פתיחת אוקיאנוס ע"י ביקוע פאסיבי מציעים חשיפה של המעטפת היבשתית
העליונה ,כפי שנצפה בשולי היבשת האיבריים הנוכחיים .יתכן שסמיכותם של סלעי מעטפת
אולטרמאפיים לסלעי קרום יבשתי עליון בנקסוס היא תוצאת תהליך פרה-אוקיאני ,שלא לומר
פרה-אורוגני.
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הצבה במהלך עיבוי או דיקוק קרום!
קציר., ,י  1אביג,ד .,ד  1גרפונקל., ,צ

1

מטיוס., ,א  1אוונס ,ב .וו.

1997

-

Z

 1המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים 91904 ,ירושלים
 zהמחלקה למדעי האדמה ,אוניברסיטת וושינגטון ,סיאטל ,ארה"ב
סלעים אולטרה-בסיסוום לרוב מופיעים באורוגנים כבלוקים בתוך פליש או מלנגי של אגן

עמוק בפציאס בלו-שיסט ,באסוציאציה עם סלעים אחרים ממוצא אופיוליטי ,מקובל שמאספי-

סלעים אלו ,דוגמת אלו החשופים בצפון-מערב הקיקלדים ,נוצרו על-ידי הרמה של פרגמנטים
אוקיאנוום מופחתים לתוך יתד הסדימנטים של שולוום אקטיבוום ,בכיפה הסטרוקטורלית של
נקסוס )דרמ"ז הקיקלדים( ,לעומת זאת ,אופק של גופים אולטרה-בסיסוום מופיע בתוך חתך
פולי-מטמורפי ממוצא יבשתי ,במעבר מגלעין לויקו-גנווס לכיסוי פליטי ושוושי ,מחקר של
ההתפתחות המטמורפית של האולטרה-בסיסוום מציב גבולות לעיתוי ולסביבה הטקטונית בה

נוצר מאס-ףסלעים מרתק זה,
החתך החשוף בנקסוס ,הכולל תשתית הרצינית וכיסוי של מד-ףיבשת מגיל מזוזואיקון מוקדם,

עבר מעוות והתמרה אלפינים ניכרים ,הכוללים אירוע איאוקני בפציאס בלו-שיסט ) (, Ml
שנמחק ברובו ע"י אירוע ברוביאני מגיל מיוקן

מוקדם )(,M2

הדרגה המטמורפית ב M2-עולה

בסדרה של איזוגרדים מבלו-שיסטים ללא רישום מטמורפי מאוחר לסלעים בפציאס אמפיבוליט
ומיגמטיטים בגלעין ,מטה-פרידוטיטים ,המראים פוליאציה חלשה ,מופיעים מיד מחוץ לגלעין
המיגמטיטי בתוך סילימניט-גנווס ,אוליבין כפאזה שולטת

)(50-90%

יוצר מארג גרנובלסטי

פוליגונלי בעל כווניות מעדפת ברורה ,המעיד על גיבוש סינקינמטי של הסלע ,אורתופירוקסיי
-Caאמפיבול ו-Mg-כלוריט מארכים באותו כוון ומגדירים את השיסטוזיות העיקרית בסלע,
מישורי-שיסטוזיות קודמים בצורת  Sמוגדרים ע"י -Crספינל חום ,סלע זה מוגדר כפרידוטיט
בפציאס אמפיבוליט ,וכולל את מאסף שווי המשקל לריאקצית ההתפרקות של -Mgכלוריט:
כלוריט = פורסטריט  2 +אנסטטיט  +ספינל  4 +מים ,העדות הטקסטורלית תומכת בכך
שחמטמורפיזם פרוגרדי :ניאו-בלסטים אידיומורפים של אורתופירוקסן וספינל

גדלים על-

חשבון כלוריט פויקילובלסטי הכולא אותם ,וספינלים מאוזרים מגלעינים עשירי-כרום לשולוום
עשירי אלומיניום ,ב ,6-8 kbar-הלחצים המערכים עבור אירוע  M2בגלעין הכיפה ,ריאקציה זו
מתרחשת ב ,690-780·C -בתוך טווח הטמפרטורות שנקבע עבור סלע חסביבה הפליטי ,הדמיון

בדרגה ובמבנה חמטמורפים לסלעי-הסביבה מצביע על-כך שהמינרלוגיה והטקסטורות נוצרו
במט-פרידוטיטים במהלך אירוע  ,M2עם זאת ,רליקטים של פריד וטיט קדום מדרגה גבוהה
יותר שמורים היטב בסלעים :גבישים גדולים ,שווי-מי מדים ומעותים מאד של אורתופירוקסן
ואוליבין ,האורתופירוקסן הפרה-קינמטי מכיל למלות אקסולוציה של -Crספינל ,והוא בעל

תכולה גבוהה יחסית של

 ;Alשתי התכונות מעידות על מוצאו מסביבה עמוקה ו/או חמה

יותר,

פרידוטיטים עמוקים מן המעטפת קוררו אל מתחת ל 700·C-ושולבו בחתך היבשתי של נקסוס
לפני  ,M2אז הם חוממו מחדש והותמרו איזו-פציאלית עם סלעי-הסביבה ,מודלים שהוצעו
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חלוקה סטרטיגרפית חדשה לתצורת חצבה בנגב ובערבה
קלבו,

.,ר 2,1

פריזלנדר., ,א  3ברטוב,

י1 .

 1המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 , 30ירושלים
 2המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית 91904 ,ירושלים
 3המכון הגיאופיסי לישראל ,ת.ד 58122 , 2286 .חולון

על סמך עבודת שדה מפורטת בנגב הצפוני ,בנגב המרכזי ובערבה ולצ י דה פענוח של קווים
סיסמוום בהפרדה גבוהה ,ניתן לחלק את תצורת חצבה לפרטים הבאים )מלמטה למעלה(:
שחק ,משק ,גדרון ,צפע ,רותם וחופירה  .הפרטים שונ י ם זה מזה בהופעתם הליתולוגית ,דבר

המעיד על שינווום בסביבות ההשקעה במהלך הרבדת התצורה .ברוב המחשופים ,ובחלק ניכר
מהחתכים הסוומוום ,ניתן לזהות שלוש אי התאמות גדולות )בבסיס צפע ,בבסיס רותם ובבסיס

חופירה( .אי התאמות אלו הינן בעיקרן אירוזיביות  ,אך נ י תן למצוא גם מקומות בהם קוומת אי

התאמה זוויתית ,דבר המעי,ז ב מקרה של אזור הנגב הצפונ י  ,על המשך התפתחות ה מבנ י ם של
הקשת הסורית תוך כדי השקעת התצורה.

שלושת הפרטים הנמוכים )שח,ק משק וגדרון( שומרים על הופעתם ועובוום במעבר מהנגב
לאזור הערבה ,דבר המעיד על העדר אלמ נט מורפולוגי מיוחד לאו ר ך ה בקע בשלב זה  .שני
הפרטים העליונים )רותם וחופירה( משנ י ם את עובוום בצורה משמעותית במעבר מ מחשופ י

הנגב הצפוני )כמה עשרות מטרים בלבד( למחשופים בגרבנים של הנגב המרכזי )אגן פארן(
והערבה )עד '( 2000מ  .הבדל זה קשור כנראה בהשתפלות רבה י ותר באזורי הערבה והנגב

המרכזי ,במהלך השקעת הפרטים הללו ,וצבירה של חתך עבה יותר באזור י ם אלו ובהשתמרות
חתכים עבים כתוצאה משבורה מאוחרת ששמרה על הח תכו ם המלאים .
על סמך השינווום הליתולוגוום ,שינווו העובי במרחב והבדלי הנטווה של ה פרטים השונים

שוחזרה ההיסטוריה הגיאולוגית של ההתפתחות הטקטונית והסדימנטרית של אזור הנגב
הצפוני ,הנגב המרכזי והערבה במהלך תקופת חצבה  .תיארוך של חלק מהתופעות הקשורו ת
בתצורת חצבה )שבירה ,וולקניזם ,מאובנים וכ"ו( מכניס את ההיסטוריה המשוחזרת למסגרת
של זמן .בציורים המצורפים ניתן שיחזור היחסים בין הפרטים השונים )ציור  (1ויחסם לאירועים
הגיא ולגוום העיקרוום באזורנו )ציור (. 2
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שימוש במיקרוסקופ  (CL) Cathodoluminescenceלקביעת רצפי
צמנט ,מיקרופציאס ,פאזות דיאגנטיות ,ושינויי מפלס הים,
בחתך הטריאסי  -קידוח אשר עתלית 1
קורננרין ,

.,ד בנימיני ,ח.

המחלקה לניאולוניה ומינרלוניה ,אוניברסיטת בן נוריון בננב 84105 ,באר שבע

סטרטיגרפיית צמנט ) (Cement Stratigraphyבשמוש מיקרוסקופ (CL) cathodoluminescence
מאפשרת השוואה וורטיקלית והוריזונטלית בין איזורי צמנט )  (cement zonesמדוגמאות שונות.
בסטרטיגרפיית צמנט ,הצמנטים חייבים להכיל רצפים של איזור הרכבי קונצנטרי )sequential
 (. compositional concentric zones = SCCZאיזורים אלו מושווים בין דוגמאות ובתוכן ע"פ
צבע ובהירות הזהירה ,עובי האיזור והגיאומטריה שלו ,צורת התקבצותם וכן מוגדרים הגילים
היחסיים.

החתך הטריאסי בקידוח העמקה אשר-עתלית  1הינו קרבונטי גירני עם אופקים וולקניים
ורובו עבר תהליכים דיאגנטים שטשטשו ואף העלימו טקסטורה ופאונה מקוריים.

תחת מיקרוסקופ ה CL -נמאצ כי חלקו העליון של החתך מתחלק ל16-

.SCCZ

כל רצף מכיל

לפחות שני דורות בעלי איפיונים מובהקים המבדילים ביניהם .הם מחלקים את היחידות
הקרבונטיות אך אינם חוצים את השכבות הוולקניות .הדבר מעיד על צמנטציה בתהליך

דיאגנטי מוקדם עד תחילתו של תהליך ה"קבורה" ולכן ה SCCZ

בעלי משמעות של זמן.

בחלקו התחתון של החתך הצמנטים בעיקרם חסרי או עמומי זהירה ,ומעידים על היווצרות

בתנאים דלי חמצן יחסית.
בחלק גדול של השקפים ,הזהירה הבליטה טקסטורות ,פאונה ומרכיבים מקוריים שלא נצפו
תחת מיקרוסקופ אור וכך ניתן היה לסווגם למיקרופציאסים.
המיקרופציאסים שהובחנו ב"חלונות" שהותירה הדיאגנזה וב-

peloidal packstone .1

ו-

,CL

מתחלקים ל 4-קבוצות עיקריות:

- (sand cay facies) oolitic packstone / grainstone

מאפיינים את

שולי האיזור הנריטי השטוח שבתחום אנרגיית הגלים הגבוהה.

 colonial scleractinian framestones, bafflestones .2ו- blue-green algal bindstones -

מאפיינים

את קצוות האיזור הנריטי באיזור שבירת המדרון לכיוון הסביבה הפלגית.

- microbreccia .3

מאפיינת את המדרון היורד אל תוך האגן.

 volcaniclastics (silt, shales, tuff) .4ו- calcilutite (micrite ) -

מייצגים את הסדימנטים האגניים.

עקומת שינויי מפלס הים עוקבת אחר השינויים הפציאליים וורטיקלית בחתך .הקביעה כי
נובעת מהעובדה שכל מיקרופציאס מכיל

מדובר בשינויים פציאליים מחזוריים ולא בcaving -
 SCCZיחודי לו .בlong term -
 short termהובחנו  6ירידות מפלס ים המרוכזות בחלק העליון של החתך.

קיימת מגמה כללית של ירידת מפלס ים מבסיס החתך לגגו .ב-
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תוצאות אחרונות בשימוש גיאוראדאר בהנדסה אזרחית
ועבודות תשתית
קופמן ,ל.
כנען

-

שרותי הנדסה בע"מ ,ליבריה  34980 , 55חיפה

בזמן האחרון גדל מאוד השימוש במכ"ם חודר קרקע )Ground Penetrating Radar

או

גיאוראדאר( ליישומים שונים ובעיקר בהנדסה אזרחית ועבודות תשתית ,באמצעות הגיאוראדאר

אפשר בשיטת אל-הרס לסרוק באופן מהיר שטחים נרחבים ,שיטת GPR -

מאפשרת קבלת

מידע תת-קרקעי רצוף ,עם רזולוציה גבוהה ,על קיום בחתך של:

-

אזורים חריגים במבנה הקרקע ,המסכנים יציבות הביסוס ,כמו מערות וחללים קרסטיים,
אזורי שבירה וסידוק ,בארות ישנים ריקים ,חדרי קבורה ,כיסים ושכבות חרסיתיות )במיוחד
עם תכולת רטיבות מוגברת(;
צנרת וכבלים מסוגים שונים,

-

הריסות וממצאים ארכיאולוגיים,

בעבודה זו נדון בתוצאות מעשיות האחרונות שהתקבלו במדידות GPR -

באתרים שונים

לצורך איתור ומיפוי הנ"ל,
בדרך כלל האנטנות נגררות על פני הקרקע ובאותו זמן רושמים שינויים במבנה הקרקע
בסרטי תווין-שדה ,מתקבלים חתכים רצופים ,המייצרים תמונה תת-קרקעית דומה לחתך
גיאולוגי ,צנרת וכבלים נראים בסרטי תווין בצורת עקומות היפרבוליות ,קדקוד ההיפרבולה

מתאים למיקום הצינור בחתך הנסרק ,רואים היפרבולות אלה בבירור על רקע החזרים
אחרים ,למשל מפני מי-תהום או מן המשטח מגע קרקע-סלע,
בחלק מסוים מהסרטים ניתן לראות החזרים עם אמפליטודה בינונית בצורת דיפרקציה
מסובכת ,אזורים אלה מייצגים קיום קטעי סלע סדוק ,בדרך כלל הסדקים מלאים במלואם או
חלקית באדמה חרסיתית,
מקומות בהם רואים בבירור רב תמונות-תהודת גלים אלקטרומגנטים )עם אמפליטודת החזרים
גבוהה מאוד( מצביעים על קיום חללים ,בארות ישנות ,חדרי קבורה ,כיסי חרסית ,עצמים
מבטון-ברזל קבורים באדמה בחתך הנסרק ,חשוב לציין שבמקרים שבהם האנטנה עוברת

מעל עצמים ריקים ,ההחזרים החזקים הראשונים מהמקומות האנומליים האלה נמצאים
באותה פאזה של אימפולסים ששודרו עם אנטנות השידור ,במקרים של הימצאות מתכת
בחתך הפאזה של ההחזר הראשון נגדית לפאזה של האימפולס ששורר בתווך פנימה,

שימוש בגיאוראדר מאפשר לקבוע התמשכות של עצמים תת-קרקעיים וגם את העומק עד
תקרתם מפני הקרקע,

מדידות GPR -

שנעשו על-ידי כנען

-

שרותי הנדסה בע"מ בשנים האחרונות ,מצביעות על כך

שגיאוראדאר הוא כלי יעיל ובעל-ערך לפתרון בעיות גאוטכניות,
76
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199 7

טבעת מבנה של ג בעת מצח ומכתש רמוו  ,נגב(
קובל ,ל  .,ס ןד קוב  ,ב .

מרבז הנ ד סה  ,ת ע"א ,נת ב ,ג" לו,ד 70100
בי ו הת ופ עות ה מ ,כמ א ת יןת ב מ כת tנ רמ ו ו בנגב )בונו  ;1980 ,שגב ,

(1982

קוומיס ב ע יקר שפכ י

בז לת ו א י נ טר ן ז י ות ב ה רכ ב אלקל י נ י וסובאלקליני פוסט-יורסווס  .מתוך השפכיס נמצאו  :א .

צו ר ות אקס ט רוז י בי ו ת של בזלת המצביעות ע ל תהליכי חד י רת המאגמה כלבה צ מ י ג ה וה י ווצרות
כיפות ;

ב .סימ ני ס של ביטוווס אינטרוזיבווס ואפוזיבווס רב -שלביס  ,כולל וולקנ וו ס .

ב שנת  19 89ב ו צ ע ו לא ו ר ך מכתש רמוו תצפיות מו האויר על-יד י חישה מרחו ק בעזרת מיכשור

מ סו ג  ) GE R-IIמ ז ו ר ;19 90 ,קאופמו ואחריס.(1991 ,
 VNIRו .SWIR -א חד מיעפ י התצפית )יעף (#3

התצפיות בוצעו ב 63 -ערוציס ספקטר ל ווס
עבר בכיווו מדרוס-מערב לצפוו-מזרח של

המ כ תש ע ל -י ד ו במקב יל לגבולו הצפוו-מערבי ,עס חציית הסגירה הצפוו-מזרחית של המכתש.

ב שנת  1994נ תונ י יע ף  # 3עברו מח ד ש עיבוד מפורט בתע "א אשר כלל וויזואליזציה איכותית ש ל
נתו ני ס גו ל מ יי ם .את מ י ק ו ס גבעת מצח בגבולו ת המכתש ניתו לראות על הא י ור בצד שמאל  ,בו

מוצג א חד מהערוצ י ס האופטווס בח ל ק הצפו ני של המסלול  .בל י טת הבזלת של גבעת מצח
נמצאת ע ל -י ד הג ב ו ל הצפ ו ו-מערב י של המכתש כ 8 -ק " מהסגירה הצפוו-מזרחית  .לבזלת
החשופה ישנ ה צו רה איז ומטרית בקוטר ש ל כ 1 -ק"מ .

בצד ימיו של האיו ר מוצג קטע של תמונה המתאר את גבעת מצח בקנה מידה גדול יותר .פה
מ תגליס ב בי רו ר קט עי ס או סגיר ו ת שלמות ש ל לפחות  4טבעות קונצנטריות ווותכו שה ו
משק פו ת שלב י ם שו נ י ם של חדירה מרכזית .
מבנה גו ש ה ב זל ת ש צ וין קודס נצפ ה ב ר וב המוח ל ט של ערוצי  VNIRו .SWIR -חומר הצילוס ש ל

שנת  1989ז מ י ן וכל המע ו נ יין י כ ו ל ל קבלו ולשחזרו על צג מחשב  .PCבסוף שנת  80בצ 'י נג י ז

)ק ז חסטא ן המ ר כזית( ה ת ג ל ה מב נה ו ולק ני טבעתי של אורדאשוקא .הגילוי נעשה על בסיס

נת ו ניס א ו ויר ו גאופי ז וום מ דוי קים במי וח ד יע י בוד ספרתי מודרני )קובל ואחריס .(1991 ,1989 ,
בי ן ה מב נה ש ל ה ח לק המ רכ ז י ש ל א  iרדא ש וק א וגוש גבעת מצח נצפיס אלמנטיס דומ י ס רביס .
לה כרת א פ שרות ק י ו ס מ בכיס מג מ J.ז-ת וו ס טבעתיס באזורנו יש משמעות רבה גס לצורכי מיפוי
וג

לצ ' jכ י ח יפ ו שיס  .יש צורך בב די ק ה גיאולו ג ית מדוקדקת של ההשערה על טבעת מבנה ,
י ת קרוב ן לא מ ת .יש לכ ל ל תצ פ י ות גאופ י ז יו ת וגאוכימיות ב  2-או  4פרופיליס מוצלב י ס

באורך של כ  1.5-ק " מ העובר י ס דרך מרכזו ש J
הגוש ו במ ר חק ש ל כ 20-10 -מ ' ב י ן נקודות

התצ פ י ת.
מגנ

מער ד

ה ש דה

ןמטריה בדיוק ר

,

ה מ ינ ימלי

הוא:

גמ א  -ס פ קטר ומטר י ה ,

ב חי רת דגמי א נ ליז ת ה רכב חומ ר )כ ו ל ל אנ לי זה
מי נרלוגית

ופ טר ו ג ר פית( ו ה ג ~rרת תכונות

פ י זיקליו ת .
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פליאואקלים של ירושלים במחזור הגלאציאלי האחרוו לפי
איזוטופים יציבים של ספלאותמים
פרומקיו., ,ע

l

פור,ד .,ס.ד zשורץ ,ה.פ.נ

 lהמדור לחקר מערות ,המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית 91905 ,ירושלים

Department of Geography, McMaster University, Hamilton, Ontario L8S 4Kl, Canada z
Department of Geology, McMaster University, Hamilton, Ontario L8S 4Kl, Canada 3
שחזור פליאואקלימי לפי איזוטופים יציבים של משקעי מערות אפשרי כאשר הספלאותם שקע
בתנאי שיווי משקל איזוטופי .שבעה זקיפים משלש מערות באיזור ירושלים נבדקו לאיתור שיווי

משקל איזוטופי על ידי מדידת 0

0 18

ו-

013C

לאורך שכבות גידול .השקעה בשיווי משקל נמאצה

במערת ירושלים-מערב ,שבשכונת הר נוף .למערה קטנה זו לא היה פתח טבעי בטרם נפרצה

תוך סלילת כביש .המערה התפתחה בתצורת עמינדב במדרוו המאפשר חדירת מים מו השטח
הקרסטי הסמו,ך וכו ממחשופי תצורת כפר שאול שבמעלה המדרוו.

זקיף  AF12שאורכו  1.5מי תוארך על ידי אורניום-תוריום  ,TIMSונערכה אנליזת 0180
ו-

013C

לאורך ציר הגידול .הגילים נמצאו בסדר הסטרטיגרפי הנכוו ,ומעידים על שקיעת

הספלאותם במשך המחזור הגלציאלי האחרוו.
נתוני  0180מעידים על שינויי טמפרטורה ושינויים בהרכב האיזוטופי של המים המטאוריים
במשך תקופת הגידול .המאפיינים העיקריים של עקומת  0180דומים לעקומות האיזוטופיות

של גלעינים אוקייאניים וגלעיני קרח ,אך  AF12מספק לראשונה רקורד מתוארך היטב למחזור
הגלציאלי האחרוו.
נראה כי האקלים הנוכחי אינו קיצוני ,וזאת בניגוד לתאנים קיצוניים ששררו בשלבים האיזוטופיים
 2ו .5e-השינוי האקלימי הבולט ביותר התרחש במעבר משלב  6לשלב  .5eשינויי קטנים יותר
התרחשו ב 20,OOO-השנים האחרונות .מלבד שינויי טמפרטורה והרכב המים ,עליהם מעיד
 ,0180התרחשו ככל הנראה שינויים גדולים בהרכב הצומח המקומ,י ואלה באים לידי ביטוי
בתנודות גדולות של

•013C
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הכנת תרחישי רעידות אדמה
פלדמן., ,ל שפירא., ,א מליצקי., ,א זסלבסקי., ,י גיטרמן., ,י הופשטטר ,א.
אגף סייסמולוגיה ,המכון הגיאופיסי לישראל ,ת.ד 581%% , %%86 .חולון
מזה מספר שנום עוסק האגף לסווסמולוגוה במג"ו בפותוח אלגורותמום ובפותוח תוכנות
מחשב שושמשו להכנת תרחושום של רעודות אדמה חזקות .המחקר והפותוח מתרכזום בעור

אולת שוש בה כל המאפוונום של עור גדולה באזור פעולות סווסמות ,אד הוא קטנה מספוק
בכדו לאסוף אונפורמצוה מפורטת על התשתות והבנונום .שותוף הפעולה הפורה עם עורות
אולת מהווה גם הוא תרומה חשובה לקודום המחקר.

לאחר שנבדקו תוכנות GIS

מסח רוות ,הגענו למסקנה שהנושא מחווב פותוח עצמו של תוכנה

ועודות המאפשרת וצורת בסוסו נתונום ,עודכונם ,בוצוע החושובום והצגת תוצאות הערכה

במפות וטבלות .נכתבה התוכנה הועודות אשר בשלב הנוכחו וכולה "לטפל" בעור אולת בלב.ד
עוקר הפעולות בשלבום הראשונום של המחקר הוא אוסוף הנתונום ווצורת בסוסו הנתונום

ובכלל זה :מודע מפורט על הבנונום בעור )מוקום ,מומדום פוסוום ,שומוש ואפוון הנדסו כללו(,
מודע על פרוסת האוכלוסוה בעור ,מודע על תשתוות חשמל ,מום ,תקשורת ותחבורה ומודע על
תת הקרקע בהקשר של הערכת תגובת אתר בחלקום שונום של העור.
מוגבלות תקצוב מונעות השלמת כל המודע הנדרש ושוטות ההערכה לנזקום הצפווום מרעודת
אדמה שמוקומה וחוזקה ודועום ,נבדקו על בסוס מודע קוום .התוכנה הקוומת מכולה את
האופצוות החושובוות להערכת הסוכון הסווסמו קרו :מאפשרת הערכה של עוצמות תנודת

הקרקע וספקטרום התאוצות ברחבו העור .להערכת הסוכון הסווסמו מופעלת שוטה סטוכסטות
לסונטזה של תאוצות קרקע המבואה בחשבון את תגובת האתר .עדוון און בודנו שוטה מומלצת

ל"תרגום" הסוכון הסווסמו להוזק סוסמו )אומדן הוקף הנזקום ורמת הנופגעום( .מופעלת
שוטה נוסוונות המגדורה את רמת הנזק הצפוו על פו הוחס בון ספקטרום התאוצות המחושב

לספקטרום התאוצות ששומש )אולו( לתכנון הבנונום .במקבול מוערכת העוצמה הסווסמות

)(Seismic Intensity

תון שומוש בעקומות דעוכה נוסוונוות שפותחו מבסוס מודע ההוסטורו על

רעודות אדמה בושראל.
מסקנות ראשונוות הן:

א( הערכות של הסוכון הסווסמו תואמות בקורוב טוב את שהתרחש ברעודת האדמה

במפרץ

אולת בנובמבר . 1995
ב( הערכות ההוזק הסווסמו ע"פ העוצמות הסווסמוות גבוהות מאלה המתקבלות מהשוואת
ספקטרומו תאוצות הקרקע כאשר האחרון הנוב תואצות דו דומות למה שנוצפה ברעודת

האדמה של מפרץ אולת ב.1995-
ג( התוכנה החדשה אופשרה הכנת תרחוש לרעודת אדמה באולת אשר שומש לתורגול כוחות
ההצלה והחולוץ ומערכו החורום של עורות אולת ,פוקוד העורף ,מד"א ,כובוו אש ומשטרת

ושראל) .פעם ראשונה מזה  2000שנום(.
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איכון אוטומטי של ארועים סייסמים בשיטת חישובי מעטפת
האנרגיה הסייסמית
פינסקי ,ו.

אגף סייסמולוגיה ,המכון הגאופיסי לישראל ,ת.ד S81ZZ ,ZZ86 .חולון

שיטות איכון אוטומטי מתבססות על זיהוי וקביעת זמני הגעה של גלי  Pו .S -לשיטות אלה שתי
מגבלות עקריות( :א) קשה לזהות את סוג הגל ) Sn, Pg, Pnאו  (Sgו( -ב) זמו הגעת הגל הראשון
קשה למדידה בגלל רעש הרקע .שני גורמים אלה מהווים מקור לשגיאת איכון משמעותית.
שיטה אלטרנטיבית היא להתבסס על התפלגות זמו

-

מרחק של האנרגיה הסווסמית .ניסינו

לבחון שיטה המבוססת על קביעת זמני המכסימום של מעטפת האנרגיה הסווסמית של גלי P
ו .S -זו שיטה רוביסטית שתלויה גם בעומק הארוע ,ברעש הרקע ובמידת המורכבות של
הסווסמוגרמה .אולם ,התלות של זמני המכסימום בגורמים אלה ניתנת להערכה אמפירית
ברשת נתונה של תחנות.

ממדגם של ארועים סווסמים שהתרחשו בגליל ונקלטו ע"י הרשת הסווסמית של ישראל נבנו
פונקציות אמפיריות של תלות זמני המכסימום של גלי  Pו S -במרחק מהמוק.ד פונקציות אלה
שימשו לאיכון מספר ארועים סיסמוום שנקלטו ברשת הסווסמית של ישראל אכשר המעטפת

של האנרגיה הסווסמית וזמני המכסימום של גלי  Pו S -נקבעו בעזרת חישובי  RMSבחלון נע
וגלאי אופטימלי המבוסס על התפלגות

.x2

הופעלה שיטת החיפוש על רשת קואורדינטות

לקביעת המקום בעל סכום ריבועי הסטיה הקטן ביותר )(LSF

ביו זמו ההגעה שנקבע אוטומטית

מתוד הסייסמוגרמות לביו זמו ההגעה שחושב מהפונקציות האמפיריות .התקבלו תוצאות

איכון בתחום של :t

 6ק"מ מהמוקד שחושב ידנית על ידי מעבדי נתונים של אגף סייסמולוגיה.
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הקרבוו ,המחיקה המלאה של עקבות הביקוע במינרלי אפטיט בדוגמאות מקבוצה  11מחייבת
שבאיזןרים אלה חלו בפליאוזןאיקו,ך בנוסף לקבורה הסדימנטרית ,גם שנווום ניכרים בשפיעת
החום .המחיקה המלאה של  AFTבפלואוזואיקוו מונעת את האפשרות לבחוו בשיטה זו קשר
אפשרי ביו הההסטוריה התרמלית למכניזם הטקטוני של הווצרות האגנים הסדימנטרוום.

אולם ,מצד שני ,עשויה להיות לה משמעות רבה להתפתחות המטורציה התרמלית של סלעי
מקור והווצרות נפט באיזור.
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עקבות ביקןע במינרלי אפטיט ןההסטןריה התרמלית של
השוליים המערביים של השילד הקנדי בפנרוזואיקיו
פיינשטיין., ,ש

1

קון., ,ב zאוסדטץ ,ק,.נ בזיס., ,ר

4

וסליבן ,פ.

Z

 lהמחלקה לגיאולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,באר שבע
 zהמבון של ויקטוריה למדעי בדור הארץ ומדעים פלנטריים ,בית הספר למדעי בדור
הארץ ,אוניברסיטת ל'תרוב ,בונדורה ,ויקטוריה ,אוסטרליה
נהמבון הגיאולוגי הקנדי ,קלגרי ,אלברטה ,קנדה
 4המבון לאנרגיה ומחצבים ,וויני פג ,מניטובה ,קנדה
נתוני עקבות ביקוע במינרלי אפטיט ) (AFTמסלעי המסך הקריסטליני הפרק מברי מהשילך

הקנדי באיזור המחקר מתחלקים לשלוש קבוצות המאופיינות כולו על ידי טווח גילים רחב
מאד ועקבות בעלות אורך ) (HCTLבינוני ,קבוצות  Iו II -מייצגות סלעי מסך "רגילים" ,קבוצה
 Iאופיינית לאיזורים בהם סלעי המסד חשופים או בשולי האגנים הסדימנטריים ומאופיינת על

ידי גילי  300 < AFTמ,ש ,קבוצה  IIאופיינית לסלעי המסד מתחת לאגנים הסדימנטריים
וויליסטוו ,אלברטה ואתבסקה ומאופיינת על ידי גילי  200 > AFTמ,ש ,ו HCTL -מעט יותר
קצר ,קבוצה חן מייצגת סלעי מסד מארבעה איזורים של מכתשים שנוצרו על ידי התנגשות עם
אסטרואידים ,כולם בשולי אגו וויליסטוו ,עקבות הביקוע בקבוצה  Iמשמרות את ה"זכרוו"
התרמלי הארוך ביותר ,שראשיתו בקירור כתוצאה מההתרוממות והגידוע החריף שעיצב את

פני סלעי המסד בפרוטרוזואיקוו המאוחר והמשכו בפזות שונות של חימום וקירור במהלך
הפנרוזואיקוו AFT ,בדוגמאות של קבוצות  11ו III -עברו כיבוו ) (AFT-clock resetמלא במהלך
הפנרוזואיקוו ,הכינון המלא של גילי  AFTבקבוצה  IIנגרם כתואצה מקבורה וארוזיה מלווים
בשינוים בשפיעת חום ,ככל הנראה במהלך הפליאוזואיקוו המאוחר,

AFT

בקבוצה

1II

המחיקה המלאה של

נגרמה כנראה כתוצאה מההתנגשויות שיצרו את המכתשים מהם בדגמו

ונתוני ה AFT -מסיעים בזיהוים וקביעת גילם ,ה"זיכרוו" התרמלי שהשתמר בעקבות ביקוע
במינרלי אפטיט בדוגמאות של שתי הקבוצות  IIו III -מוגבל לתקופה המאוחרת לכינון שעברו,
יחד עם זה ,קטעי ההסטוריה התרמלית שניתן לשחזר על סמך ה AFT -שהשתמרו בדוגמאות
חשיבות לאחר שהתקררו לרמת טמפרטורות נמוכה יותר דומים לאלו המתקבלים מהדוגמאות
מקבוצה  ,1השילוב של התוצאות משלושת הקבוצות מצביע על מאפוונים משותפים להסטוריה
התרמלית של השילד הקנדי בכל איזור המחקר הכוללים קירור בפרקמבריום המאוחר ושתי

פזות עיקריות של חימום וקירור בפאליאוזואיקוו המאוחר ובתקופת הקר תיקוו המאוחר
טרציאר מוקדם ,המיתאם ביו הפיזור הגיאוגרפי של גילי עקבות הביקוע

-

ושל עובי החתך

חסדימנטרי הפנרוזואי ,ובין ההסטוריה התרמלית העולה מנתוני  AFTלעקומת הקבורה
) (geohistoryאביזור מצביע על כך שקבורה על ידי החתך הסדימנטרי הפנרוזואי וארוזיה שלו
חיוו גורם מאד משמעותי בחימום והמחיקה החלקית של עקבות הביקוע ,מכך נובע שמחזורי
החימום והקירור הבאים לידי ביטוי ב AFT -מווצגים במידה רבה מספר מחזורים של תנועות

אפירוגניות רגיובליות גדולות יחסית ;=):

 2,0ק"מ( של השילד הקנדי במהלך הפנרוזואיקוו,

בנוסף ,הפיזור הגיאוגרפי של ה AFT -מצביע על כך שהסדימנטציה הלרמידית השתרעה עמוק
לתוך תחומי השילד הקנדי ,הרבה מעבר לאיזורים בהם היא מיוצגת כיום ,בהתחשב במיגבלות
סטרטיגרפיות שונות על עובי החתך הסדימנטרי באיזור האגנים וויליסטוו ואתבסקה בתקופת
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הגיאולוגיה של תצורת מפלים י והשלכותיה על הבנת רצף
האירועים בסוף עידו הפרה-קמבריום באזור אילת
פז ,י" אייל ,מ,
אוני בן-גוריון בנגב ,באר-שבע

השלב האחרון בהתפתחות המאסיב הערבו -נובי בפרוטרוזואיקון המאוחר באזור אילת מאופיין

בוולקניזם בי-מודלי המשולב בהשקעת סלעים קלאסטים יבשתיים .באזור אילת הסלעים
הוולקניים החמוצים והסלעים הקלאסטיים הוגדרו כחבורת כתרינה ותוארו בפירוט בעבודות
שנעשו על סלעי חמאסיב באזור אילת .קבוצת הסלעים הוולקניים בהרכב בסיסי זכתה בתשומת
לב מועטה עקב שטחי החשיפה המצומצמים ,והנגישות הגרועה.

העבודה הנוכחית בדקה שני מחשופים ,האחד על המורדות הצפוניים של הר-שלמה ,והשני
בנחל רודד בסמוך לגיא האבוד .החתך שנמצא בשני המחשופים הוגדר כתצורת מפלים ושויך

לחבורת כתרינח .התצורה כוללת שני פרטים :התחתון ,פרט הר-שלמה ,בנוי ברובו מחילופין
של זרמי לבה ויחידות פירוקלסטיות )ברקציות וולקניות וטופים( בהרכב אנדזיט ובזלת ,בהן
משולבות יחידות קלאסטיות )קונגלומרט פולימיקטי וארקוזות( בעובי כולל של  312מי .הפרט
העליון ,פרט רוד,ד בנוי ממחזורים דקים של טופים בעובי כןלל של  80מי.

בשני המחשופים תצורת מפלים מונחת בתוך גראבנים בכיוון כללי מזרח-מערב ,כאשר המחשוף
ברודד ממלא קניון קדום .בגבעות שחורת אייל ופלץ )בע"פ( מתארים חתך הדומה בהרכבו
לתצורת מפלים בעובי  -400מי ,עליו מונח חתך של איגנימבריט ריוליטי בעובי  -30מי.
שילוב מידע זה במידע מהעבודה הנוכחית מציג את רצף האירועים בסוף עידן הפרה-קמבריום
באזורנו בסדר הבא:

תחילתו בשלב ארוזיבי שיצר רלייף חריף שכלל גם קניונים ,והמשכו בפעילות וולקנית שתוצריה

מונחים על גבי הרלייף באי התאמה המוכרת כ"אי ההתאמה של חמת עבדו" .הפעילות
הוולקנית החלה בוולקניזם בסיסי בהרכב בזלת ואנדזיט של תצורת מפלים ,תוך יצירת הרי
געש משוכבים .הפעילות הוולקנית לוותה בפעילות ארוזיבית ,שתוצריה מופיעים כיחידות

קלאסטיות בתוך החתך הוולקני .תוצרי הפעילות הוולקנית הצטברו בעיקר בחלקים הנמוכים
של הנוף ,בעוד בחלקים הגבוהים נשארו חשופים סלעי המאסיב הקדומים יותר והוו את
המקור לחלוקים הבונים את הקונגלומרט שבחתך .לקראת סוף התקופה השתנה אופי והרכב

הפעילות הוולקנית לאיגנימבריט ריוליטי תוך יצירת מבנים המאפיינים פעילות וולקנית מסוג

זה כמוvolcanic dome :

וקלדרה .לאחר הפעילות הוולקנית חלה שבירה נורמלית שיצרה

גראבנים אשר בתוכם נשמרו הסלעים של חבורת כתרינה לאחר שלב הפנפלניזצווה של סוף
הפרה-קמבריום.
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לבין התנהגותה תחת מאמצי לחיצה שפעלו במנהרה .במקומות בהם איכות מסת הסלע
הייתה ירודה על פי שיטות  Qו RMR -סלע חלש עד בינוני ,נמדדו התזוזות המכסימליות של
מספר מילימטרים.
ניסוי כפי שבוצע במנהרת הגפ"מ ,טרם נערך כמותו בעולם.
מהאמור ברור כי תוצאות המבחן והמדידות שבוצעו הן בעלות חשיבות עצומה למדע התאורטי
והשימושי גם יחד.
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התנהגות מסת סלע קירטונית סביב מנהרה הנתונה בלחץ
פנימי
פולישוק,

.,ב 1

פלכסר,

עZ.

 lחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

 zהחוג לגיאופיסיקה ומדעיט פלנט רייט ,אוניברסיטת תל-אביב
נבחנה התנהגות מסת סלע קורטונות סבוב מנהרת מאגר לגפ"מ )גז פחמימני מעובה( .מטרת
הבדוקה הוותה להגדור את וכולת מסת הסלע סבוב המנהרה להתנגד לעומס פנומי הנוצר ע"ו
לחץ הגפ"מ ב 7-8-אטמוספרות.
המנהרה בעלת חתך דמוו פרסה בממדים :גובה  9.5מי ,רוחב  6.5מי ואורך  285מי ,מצופה
בבטון לא מזוון בעובו נומונלי של  3.0מי ובחומר אוטום פולומרו.

מנהרת המאגר לגפ"מ כרווה במסת סלע קורטונות המשתנה במקומות מקורטון מצורר ועד

לקורטון

חווארי מתצורת צרעה גול אואוקן תחתון .מסת הסלע מאופוונת בשכוב אופקו

עד תת-אופקו ובסודוק ע"ו שתו סדרות סדקום ראשוות בעלות כווון ממוצע של  67°ו. 142°-
הסטרוקטורה של מסת הסלע בסבובה של המנהרה מורכבת וחסות ,עם שברום ואזורום
סדוקום החוצום את המנהרה.

מדידת התנהגות מסת הסלע סבוב המנהרה בוצעה לאחר שהמאגר עבר בדוקות אטומות

בלחץ של עד  8אטמוספירות .בדיקות אלו גרמו לסודוק עצום בבטון ולמעשה אובד הבטוו את
התכונות הקונסטרוקטוביות שלו.
מסת הסלע הקורטונית בה נכרתה מנהרת הגפ"מ אוננה הומוגנות וזאת מהסובות הבאות:

.1

שונווום לותולוגוום מקומוום.

.2

או רצופווות ,שברום ,סדקום ,מושורו שכוב סביב מרחב המנהרה.

.3

מצב מאמצום )כווון ועצמה( העשווום להשתנות בתחום המנהרה.

מדודת התנהגות מסת הסלע בוצעה באמצעות מדו התארכות שמוקמו בשלושה חתכום
במנהרה וזאת בהתאם לאוכות מסת הסלע .בכל חתך מוקמו מספר מדו התארכות .מדו

ההתארכות מטיפוס תיל רוטט כללו  4עוגנום שנקבעו בחור קודוח בתוך מסת הסלע בעןמקום

 1מי 2 ,מי 4 ,מי ו9-

מי מפני המנהרה.

מסת הסלע סביב המנהרה נבחנה וזאת תוך כדי ביצוע מדידות של כמות וכיוון התזוזה בה.
ממדידה באמצעות מדי התארכות הפזורים לאורך המנהרה ,מתקבל המידע של מסת הסלע
סבוב המנהרה כולה ולא כפי שמתקבל נקודתית בשיטות מדידה אחרות כמו

.flat-jacks

תואצות המדידה ומידת התזוזה של מסת הסלע מצביעות על קשר ושור בין איכות מסת הסלע
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תופעות הידרותרמליות בסמיכות לשבר בסלעי תצורת בירה
סנדלר ,ע.
המבןן הגיאןלןגי ,מלבי ישראל  95501 , 30ירןשלים
סלעים יוצאי דופ,ן פריכים ,בהירים ,בעלי צפיפות נמוכה מאד )  0.5 - 1.3גרי/ס"מ( ותכולת
סיליקה גבוהה ,התגלו באתר יחי,ד בחלק התחתון של תצורת בירה ,ליד מגדל העמק .החלק
התחתון בנוי מגיר רך לבנבן דמוי קירטו,ן ומכמה שכבות פצלים דקות ממוצא

אגמי -

בראקי.

הוא מונח על קונגלומרטים ,חרסיות אדומות ,או ישירות על הבזלת התחתונה ועליו מונח
הפרט העליון של התצורה הבנוי אבן גיר קשה ממוצא ימי .שרידי בזלת עליונה מונחים מעל
לפרט העליון.

סלעי סיליקה פריכים ובהירים ,ממואצ לא ביוגני ,ידועים כטריפולי או earth

 siliceousותכולת

חרסיות בהם עשויה להגיע ל .-20%-מאחר ולסלעים כאלה יש ערך כלכלי ,רוב הספרות
המתארת אותם עוסקת בהיבטים הטכניים ופחות בגיא וכימיה ובגנזה .לסלעים הנוכחיים ניתן

המינוח "מטיפוס טריפולי" מאחר והם עשויים מ 50 - 75% -חרסיות ומ 20 - 40% -סיליקה.
הסיליקה מופיעה הן כקוורץ והן כסיליקה אמורפית )אופל

(. A

החרסית היא בעיקר

מונטמורילוניט דיאוקטהדרלית עתירת מגנזיום מטיפוס  .CHETOהסלע הינו דק-גרגר 0.5 )-
 (151lillכשחלקיקי סיליקה לא רגולריים מופיעים בו בצמידות לחלקיקי חרסית עדינים .מבנים
מיקרוסקופיים ) (10 - lOOllillשל כדורים חלולים" ,כיפות וצלוחיות" שהן שרידים של כדורים
חלולים ,משקפים ,כנראה ,גיבוש סביב בועיות גז או נוזל .לא נמצאו עדויות לשלדי סיליקה של

בעלי חיים או כל פעילות ביוגנית אחרת.
דולומיט חרסיתי דק-גרגר עם טקטורות דומות נמצא באסוציאציה עם הסלעים דמויי טריפולי

ונראה שיש להם גנזה משותפת .שני סוגי הסלע ,כמו גם טיפוסי ביניים ,מרוכזים ליד שבר
נורמלי והולכים ומתמעטים לאורך כ 700-מי של מחשופים בכיוון מערב .השילוב הייחודי של
הרכב מינרלוגי ,כימי ותכונות פיזיקליות של הסלעים דמויי טריפולי מצביעים על היווצרות
שלהם ,וכנראה גם של הדולומיט ,כתואצה מאלטרציה של סלעי הגיר המקוריים באמצעות
תמיסות עתירות סיליקה ,מגנזיום ואלומינה .מוצע שהאלטרציה התרחשה בעקבות התפרצות
בזלת הכיסוי כאשר מי תהום התחממו בתת-הקרקע במהלך זרימתם .התמיסות ההידרו-

תרמליות המיסו סלעי בזלת תחתונה בסמוך למרכזים וולקניים שחדלו מלפעול אך עדיין היו
חמים ,והשקיעו אותם בעת ההתקררות לאורך מסלול העלייה ,כלומר ,מישור השבר.

אינטרפרטציה זו תואמת ממאצים מצטברים לגנזה הידרותרמלית לסלעי טריפולי.
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מיקרו-מארגים פדוגניים בפלקריט ,קלקריט ,וסילקריט של
היחידה הקלסטית הטורונית בנגב הצפוני
סנדלר ,ע.
המכוו הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 ,30ירושלים
מחקר מיקרומורפולוגי תומך היטב בעדויות השדה לפעילות פדוגנית ביחידה הקלסטית הטורונית,
הראיות המוצגות כאן הן משכבת הפצלים העיקרית של היחידה הקלסטית בנגב הצפוני,
שהורבדה על פני מישורי הצפה של נהרות רחבים שהובילו חולות ממוחזרים וחרסיות ,רגבים

מיקרוסקופיים מובחנים בפלאסמה )מאסת הקרקע החרסיתית כפי שהיא נצפית במיקרוסקופ(
כשמעטה של פליגורסקיט בעל כיווניות אופטית מצפה את פניהם ,ציפוי החרסית הלבנה
הבוהקת ,כפי שניתן להבחין גם בדוגמאות י,ד המכונה ארגילן ,הינו ראיה למקור פדוגני,
פלאסמת הפלאוסול עשויה אגדי חרסית )קווצות( בעלי שבירה כפולה גבוהה המשקפים כיווניות
אופטית חזקה ויוצרים מארג המכונה

,sepic plasmic

מארגים שונים כאלה מבטאים את

מידת ואופן התעצמות המשטחים המסתדרים על פי כיווניות אופטית כתוצאה ממאמצים
פנימיים בקרקע ,שטיפה לתוך בקיעים ,ובליה של פני הפדים ,חרסית בוהקת עשויה ליצור אגד
מבודד בגודל העולה על זה של חלקיק חרסית יחי.ד במהלך התפתחות הקרקע מתעצמים
האגדים ליצירת מארג שכולו אגדים בוהקים

)(, mosepic plasmic

סידור קווי סימטרי נוצר

כתוצאה מסגירת חללים בעלי ציפוי פנימי עקב לחצים בקרקע ,מארג של רשת כיוונים צולבים

)(clinobimasepic plasmic
במקרה זה( מצופים

מעיד על קרקע בוגרת ,המארג האחרו,ן וכן זה של גרגרים )קוורץ,

חרסית בוהקת )(skelsepic plasmic

הנם בלעדיים לקרקעות ,בקיעי קרקע

אחדים ממולאים לחלוטין בדור חדש של פליגורסקיט ,בעל צבע בהיר יותר וקווצות גדולות
יותר,

אופק קאלצי התפתח בפליאוסול כאשר גלבולות )תצבירים הנוצרים בקרקע בתהליך פדוגני(
עשויות קלציט התרבו ,וגדלו ,ובמקומות אחדים אף התחברו אופקית ליצירת שכבה רציפה

)קלקריט( הבולטת כדרגש בנוף ,לגלב ולות מבנה הירארכי :הגלב ולות הראשוניות קטנות ,ומכילות
יותר תחמוצות ברזל ,ואילו הגדולות ,בנות מספר דורות ,מכילות את הראשוניות ומראות
מארגים אופיינים כמו סדקים-סובבי-גרגר ,גרגרים מצופים ,ומארג כתמי,

סיליקה אותיגנית משנית )קוורץ ואופל  (CTנפוצה במקומות רבים כצמנט באבן החול של
היחידה הקלסטית ,אבל במקומות אחדים נוכחת סיליקה גם בפליאוסולים של שכבת הפצלים

העיקרית ,כשהיא מחליפה קלקריט )כולל המיקרו-מבנה האגלומרטי( ,או יוצרת שכבה דקה
רציפה של סילקריט ,שכבה זו נקובה חללים מילימטריים דמויי צינוריות ,המכילים פליגורסקיט,
ומשקפים ,ככל הנראה ,נוכחות שורשונים,

מגוון המארגים המיקרוסקופיים מצביע על כך שפליגורסקיט גדל בקרקע במהלך התפתחותה
ליצירת פלקריט ,וללא קשר ישיר להצטברות הקלציט ,קלקריט ,לפחות חלקית ,החליף פלאסמה
של פליגורסקיט תוך שימור המאפיינים הפדוגניים ,סילקריט ,התפתח מאוחר ,ובאופן מקומי,

כשהוא מחליף גם קלקריט וגם פליגורסקיט בשלבים הבוגרים שלהם,
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מערכת הברזל במי הכנרת העליונים
סיון., ,א  1אראל., ,י  1מנדלר., ,ד zנשרי,

ע3 .

 lהמכון למדעי כדה"א ,האוניברסיטה העברית 91904 ,ירושלים
 zהמחלקה לכימיה אי אורגנית ואנליטית ,האוניברסיטה העברית 91904 ,ירושלים
 3המעבדה לחקר הכנרת )טבחה( 1410% ,טבריה
לברזל יש שני מצבי חימצון יציבים במים טבעיים Fe(llI ) :ו Fe(II ) -בסביבות מימיות בעלות
תאנים מחמצנים ו-

pH

גבוה ,כמו באגם הכנרת,

)Fe(Ill

הוא הצורון הדומיננטי במים ,והוא

נוטה ליצור קולואידים של  ,Fe(II) .Fe(OH)3במידה ומופיע ,מסיס במים .בגלל ההופעה השונה

שלהם Fe(III ) ,ו Fe(II ) -משתתפים בתהליכים כימיים שונים כמו ריאקציות קטליטיות )בעיקר

)  (Fe(IIIספיחה )בעיקר)  (Fe(IIIותהליכים ביולוגיים )שניהם( .פוטוסינתזה היא אחד התהליכים
הביולוגיים בהם ברזל משתתף כנוטרינט ,כאשר הברזל נצרד ע"י פיטופלנקטון ובקטריות
הטרוטרופיות בריכוזים גבוהים משאר המתכות .הברזל הזמין לביוטה הוא הברזל המומס,
דהינו בעיקר )  ,Fe(IIכאשר בגלל ריכוזיו הנמוכים בסביבה כמו הכנרת ,הוא יכול להפוד לגורם
מגביל.

במחקר זה נמדדו לראשונה ) Fe(totוFe(II) -

במים העליונים של הכנרת .הדוגמאות נלקחו

במהלד שנת  1995וחלק משנת  1996מעומקים שונים ,בשעות שונות ובעונות שונות .בנוסף
למדידות במים גולמיים ,ברזל )  Fe(totו Fe(ll ) -נמדד במי שטח שסוננו במסננים שונים ,בניסיון
לאפיין את הברזל מבחינת גודלי החלקיקים בהם הוא נמאצ .בניסויי מעבדה נעשה ניסיון

לבודד את התהליכים המשפיעים על ריכוזי )  Fe(IIבמי הכנרת העליונים.
המדידות מראות שריכוזי הברזל המומס
השטח

»)M) -Fe(totןג (,O.l-l

»)  Fe(IIIאו ) (Fe(II

מהווים  2-3%מ Fe(tot ) -במי

ולכן יתכן שהברזל מהווה גורם מגביל בכנרת ,למרות שריכוזי

)  Fe(totגבוהים .תואצות השדה והמעבדה מלמדות שישנם שני מנגנונים הקובעים את ריכוז
הברזל הזמין במי הכנרת העליונים:

) (1המנגנון העיקרי :חיזור פוטוכימי של )  Fe(IIIלצורון המסיס Fe(II ) -בשעות האור ,כאשר
החיזור מתרחש על ממברנת האורגניזם במנגנון ביו-פוטי .בנוסף ,הביוטה מעכבת את קצב
חימצון ה Fe(ll ) -שנוצר )ריכוזי )  Fe(IIמשקפים מצב עמיד בין ייצורו ע"י חיזור פוטוכימי
מצד אח,ד וסילוקו ע"י צריכה וחימצון מן הצד השני(.

) (2חיזור פוטוכימי של )  Fe(IIIלצורון המסיסFe(II ) -
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מינרל הילגרדיט-סטרונציום  lTc-בתצורת סדום בהר-סדום
נתו., ,י

1

שובאל., ,ש zגפט ,מ.

Z

 1המבוו הגיאולוגי ,מלבי ישראל  95501 ,30ירושלים
 zקבוצת הגיאולוגיה האוניברסיטה הפתוחה ,רחוב קלאוזנר  6139% ,16תל-אביב
המינרל הילגרדיט-סטרונציום) 1Tc -כלור-בורט מהודרט של סטרונציום וסידו( ,נתגלה בשארית

הבלתי מסיסה של סלע מלח מתצורת סדום בהר סדום .המינרל יוצר גופים שאורכם עד 5
סנטימטרים .המינרל זוהה בעקיפת קרני ,X -ספקטרוסקופיית אינפרא-אדום ואנליזה כימית.
נוכחות מי-הידרציה אובחנה באנליזה תרמית .למינרל פלאורסנציה כחולה חלשה ופוספורסנציה

ירוקה חזקה שזמן דעיכתה שניות אחדות .תכונות אלה נובעות מנוכחות חומר אורגני הספוח
על פני שטח המינרל .הפספורסנציה חזקה במיוחד כשהמינרל מקורר לטמפרטורה של חנקו

נוזלי )(. 77 K
זו היא הפעם הראשונה שנתגלה מינרל זה בסלעי הארץ .הילגרדיט שבו סטרונציום מחליף
כמחצית מהסידן תואר לראשונה על ידי

(, 1959) Braitsh

בסלע מלח עשיר סילוויט מ-

) Reyerhausenצפון-מזרח גרמניה( .לאחר מכו הוא נמצא במזרח סיביר )(Kouligina, 1966
וב(.Malinko, 1981) Korchounov-
בכל המקרים ,המינרל נמאצ בסלע מלח שנוצר בשלב שבו מתחילה שקיעת מלחי אשלגן ו\או

מגנזיום .הדוגמא שלנו מכילה מלבד הליט גם סילוויט וקרנליט .בסמיכות לה זוהה בישופיט.
נראה כי ,הימצאות מינרל זה בתצורת סדום מאפיינת סביבה מלוחה מאוד שבה לאחר
שקיעת הליט התחילה שקיעה של מלחי אשלגן ומגנזיום.
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השפעת חומצה אוקסלית על קצב ההמסה של קאוליניט
ניר., ,ש גנאור ,י.

המחלקה לגיאולוגיה ,אוניברסיטת בו-גוריוו ,ת.ד 84105 , 653 .באר-שבע
במחקרים קודמים נמצא שחומצות אורגניות מזרזות את ראקציות ההמסה של מינרלים ,אך
מנגנון הזירוז אינו ברור עדין .המחקר הנוכחי מתמקד בהבנת מנגנון ההמסה של המינרל
קאוליניט בנוכחות חומצה אוקסלית ב  pHחומצי .מניסויים ראשונים שנערכו עם קאוליניט
עולה שקצב ההמסה תלוי בצורה לא ליניארית בריכוז יוני האוקסלט בתמיסה.

השערת

המחקר היא שיוני האוקסלט הספוחים לפני השטח מחלישים את הקשרים הכימים ,וגורמים
לזירוז קצב ההמסה.

מהשוואה בין תלות קצב ההמסה בריכוז יוני האוקסלט בתמיסה לבין תלות ריכוז האוקסלט
על פני השטח של הקאוליניט לריכוזו בתמיסה ,ניתן למצוא את הקשר בין קצב ההמסה של

הקאוליניט לבין ריכוז יוני האוקסלט על פני השטח של הקאוליניט.
על מנת לבדוק את התלות בין ריכוז האוקסלט על פני השטח של הקאוליניט לבין ריכוזו
בתמיסה ,עורבבו כמויות משתנות של קאוליניט עם  15 mlשל חומצה אוקסלית בריכוזים
שונים למשך פרק זמן של כשעתיים .התמיסה סוננה וריכוז החומצה בתמיסה נמדד אבמצעות

(.High performance Liquid Chromatography) HPLC

ריכוז החומצה על פני השטח של

הקאוליניט נקבע על פי ההפרש בין ריכוז יוני האוקסלט בתמיסה לפני הניסוי לבין ריכוזם
בתמיסה לאחריו.

מתוצאות ראשוניות עולה כי קיימת ספיחה חזקה של חומצה אוקסלית על פני השטח של
הקאוליניט .כבר בריכוזי תמיסה נמוכים של כ  21lMאוקסלט ,ריכוז האוקסלט על פני השטח

הגיע ל  .O.3Ilmo1e / m 2בריכוזי תמיסה גבוהים יותר נמצאה עליה קטנה מאוד בריכוז האוקסלט
על פני השטח של המינרל .יתכן שכבר בריכוזים נמוכים אלו של אוקסלט פני השטח קרובים
לרוויה.

דרושים ניסויים נוספים על מנת לקבוע את התלות המדויקת בין ריכוז האוקסלט

בתמיסה לבין ריכוז האוקסלט על פני השטח של המינרל.
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דיאפירים מדרום להר ארטוסתנס :מפתח למשטר הניאו-
טקטוני בחלקו המזרחי של הים התיכוו
מרט ,י.

המרכז ללימודי ים על שם ליאןן רקנאטי ,אןניברסיטת חיפה 31905 ,חיפה

דיאפירים של מלח באגן הדרום-מזרחי של הים התיכו,ן אגן הלבנט ,הם תופעה שכיחה ,כאשר

מרבית הדיאפירים בונים רכסים או שקעי המסה מאורכים ,ומיעוטם יוצרים מבנים עגולים,
כיפתיים או מכתשיים .בדיאפירים רבים מצויות עדויות של התרוממות שאיננה מכוסה
בסדימנטים ,כלומר הפעילות הדיאפירית היא עכשווית במקומות .מקובל להניח כי דיאפירים

הדומים לאלה שאבגן הלבנט קשורים במשטר טקטוני פעיל של מתיחה ,מה גם שבמקרים
רבים קשורה עליית דיאפירים בשבירה נורמלית .עדויות מחתכים סייסמיים לשקיעת קרקעיתו
של אגן הלבנט ברביעו,ן ולשבירה פעילה במספר מקומות לאורך מדרון היבשת של ישראל,
משתלבות עם מציאות הדיאפירים אבגן הלבנט .לאחרונה נבדקו מספר דיאפירים המצויים
מדרום להר ארטוסתנס ,והם נמאצו דומים לדיאפירים במקומות אחרים באגן הלבנט.
מאחר ואזור מזרח הים התיכון הוא תחום של התנגשות טקטונית בין הלוח האפריקני

והאירו-אסיאני ,צפויים היו באזור מבנים של לחיצה ,והעדויות למבנים של מתיחה מעוררות
שאלה באשר לאמינות תיארוך העדויות הגאולוגיות .שלושת הקידוחים של הספינה

JOIDES Resolution

בהר הימי ארטוסתנס מבהירים את מערכת היחסים הסטרוקטורליים

באגן הלבנט ובמזרח הים התיכון .ממאצי הקידוחים מוכיחים כי בעוד שכיום מצוי ההר הימי

בעומקי מים בתחום שביו  600-2500מי ,והקידוחים עצמם נקדחו בעומקי מים של 1000-2500
מי בקירוב ,הרי בתקופת המיוק,ן קודם להתייבשות הים התיכו,ן היה הר ארטוסתנס מצוי
בסביבת השקעה של ים רדו.ד כלומר בהנחה של דמיון בסיסי בין מפלס הים בהווה ובמיוקן
התיכו,ן היה הר ארטוסתנס מורם ב 600-עד  2500מי יותר ממיקומו הנוכחי .הממאצים גם

מראים כי לאחר התייבשות הים התיכון היה ההר הימי מצוי בסביבת השקעה של ים עמוק,
והצטברו בו סדימנטים בתיאלים .בו בזמן היה קפריסין מצוי בעומק בתיאלי במיוקן התיכון,
והאי התרומם ביותר מ 2000-מי בפליו-פלייסטוקן ,כאשר שעור התרוממותו של קפריסין

בפליו-פלייסטוקו תואמת את שעור שקיעת ההר הימי.
בעדו שהעתקים הפוכים מבציעים ,כצפוי ,על משטר טקטוני של לחיצה מצפוו להר ארטוסתנס,
הרי הימאצותם של דיאפירים של מלח מדרום להר מצביעה על מתיחה .אמנם המודל של
שקיעת ההר והפחתתו אל מתחת לקפריסין מס :ירה את השינוי במשטר הטקטוני בין שני

אגפי ההר ,אולם הפחתת ההר אל מתחת הץי איננה מובנת מאליה .סקרים של רפרקציה
סייסמית ושל גרבימטריה הראו שמבנה קרום כדור הארץ מתחת להר דומה לזה שמתחת

האי ,ולכן לכאורה ניתן היה לצפות להתנגשות חזיתית ולא להפחתה .אולם ניתן להניח כי
מאחר והר ארט וסת נס היה תמיד חלק מהלוח האפריקני ,השתרע מצפון לו אזור נרחב של
קרום אוקיאני .קרום זה הלך ועבר הפחתה מתחת ללוח של אירו-אסיה ברצף ,לפחות מאז
הקרטיקון התיכו,ן וכאשר הגיע הר ארטוסתנס למגע של התנגשות עם קפריסי,ן השפיע הקצה

הצפוני של הלוח האפריקני ,קצה שכיום אין לו כל עדות ,על ההר הימי ומשכו כלפי מטה.

כלומר היחסים הטקטוניים בין ארטוסתנס וקפריסין הם יחסים של חיפוי )(.obduction
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המעקב הסייסמי של מרכז המידע הבינלאומי אחר יישום
האמנה  CTBTבהשוואה לרשת הסיסמית של ישראל
מליצקי., ,א שפירא ,א.

המכון הגיאופיסי לישראל ,ת.ד 581ZZ ,ZZ86 .חולון
מרכז המידע הבינלאימי

mc

עיקב אחר ביציע האמנה לאיסיר ניסיוום גרעינ))ם )(CTBT

בעזרת רשת תחנית סווסמיית הפזירה ברחבי העילם .הנתינים הס))סמוום משמשים להכנת

בילטין של אריעים .ם))מס))ס השייני את מימאצי הבילטין של  IDCעם הנתינים של הרשת
סווסמית של ישראל למחצית הראשינה של שנת  .1996המסקנית העילית מהשייאה זי הן:
 .1המידע הסווסמיליגי השלם בייתר לאזיר מזרח הים התיכין )כ סס  8ק"מ רדייס סביב

ירישלים( מסיפק על ידי הרשת הסיסמית של ישראל.
 .2הרשת הסווסמית של ישראל מספקת את המידע השלם יהמדייק בייתר על אריעים שהתרחשי
באזיר הלבנט.

 .3המעקב הסיסמי

של mc

לאזיר מזרח הים התיכין בכלל יללבנט בפרט מציג יכילת גיליי

מאד נמיכה.

 .4למרית הכנסתה של התחנה הישראלית ) BGIOבר גיירא( כתחנה מישנית ברשת ה ,IDC
אין שיפיר ביכילת הגיליי של ה .IDC
 .Sמרבית האריעים שנקלטי יעיבדי על ידי ה  IDCהם עם שגיאת איכין גביהה .בחלק מהמקרים
מגיעה השגיאה למספר מאית ק"מ.

 .6בהרבה מיקרים ,הערכת השגיאה באיכין ע"י ה IDC
בהם מקים מיקד הרעש רחיק מאד מאליפסת השגיאה שחישבה על ידי ה .IDC

איננה נכינה .נמצאי מקרים רבים

 .7המערכת הניכחית של ה

,mc

למעקב סיסמיליגי אחר ביציע האמנה  CTBTבאזירני איננה

יעילה.
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המיפוי הגיאולוגי הממוחשב במכוו הגיאולוגי; מפות בקני
מידה

1:%00,000

ו·

1:100,000

המכןו הגיאןלןגי ,רחןב מלכי ישראל  95501 ,30ירןשלים

יחידת הממ"ג של המכון הגיאולוגי מציגה שלושה מתוך ארבעת הגליונות של המפה הגיאולוגית
החדשה של ישראל בקנ"מ  1:200,000וכו שלושה גליונות בקנ"מ  1:100,000של איזורים נבחרים
בהם נעשה עיבוד גיאולוגי מפורט גם של השטחים בסיני או בדרום ירדו .כל המפות מוכנות
לדפוס על גבי הרובד הטופוגרפי והרובד הגיאוגרפי ועד להדפסתו הו מתעדכנות בצורה ממוחשבת
באופן שוטף .המפות בתצוגה הופקו בהואצה פנימית בתווין המכון .להלן רשימת המפות:

-

מפת הגליל ,רמת הגולן והעמקים; גליון מסי  1של המפה הגיאולוגית של ישראל בקנ"מ

,1:200,000
-

מאת :סנה ,ברטוב ורוזנזפט.

מפת השומרון ,הרי יהודה ,מישור החוף ועמק הירדן; גליון מסי  2של המפה הגיאולוגית של

ישראל בקנ"מ  ,1:200,000מאת :סנה ,ברטוב ורוזנזפט.

-

מפת צפון הנגב ,בקעת ים המלח ,הערבה הצפונית ,הרי מואב וצפון הרי אדום; גליון מסי 3
של המפה הגיאולוגית של ישראל בקנ"מ  ,1:200,000מאת :סנה ,ברטוב ,וויסברוד ורוזנזפט.

-

מפה גיאולוגית של הנגב המרכזי והרמון בקנ"מ  ,1:100,000מאת :סנה ,ברטוב ,רוזנזפט,
אבני ,בר ,בקר ,סודרי ,וזילברמן.

-

מפה גיאולוגית של איזור בקעת עובדה ותמנע ואיזורים סמוכים באדום ובסיני בקנ"מ

,1:100,000
-

מאת :סנה ,ברטוב ,רוזנזפט ,גינת ,בייט ,שגב ,ווויסברוד.

מפה גיאולוגית של צפון מפרץ אילת בקנ"מ  1:100,000מאת :סנה ,ברטוב ,גרפונקל ,י .אייל,

מ .אייל ,וויסברו,ך שמרון ,דרוקמן ורוזנזפט.
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מבנים דמויי דייקים ברמת יראןו
מטמון,

.,א ,! 3

רון ,חZ.

!המכון הגיאולוגי ,רחוב מלבי ישראל  95501 ,30ירושלים
 zהמבון למחקר גיאופיסי ,ת.ד 581ZZ ,ZZ86 .חולון
 3המבון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית 91904 ,ירושלים
חללים דמויי דייקים חשופים בתוד סלעי סביבה איאוקנים ברמת יראוך בגליל העליוו .תצפיות
שדה ,ניתוח פליאומגנטי וניתוח פטרולוגי של החומר הממלא את ה"דייקים" הללו מרמז על כד
שחללים אלו נצרו במנגנוו הקשור גנטית לוולקניזם של רמת יראוך .הדייק שנחקר בעבודה
הנוכחית חשוף במחשוף הכביש העולה מנחל דישוו לקיבוץ יראוך .רוחב הדייק כ 2.5 -מטרים
וגובהו כ 12 -מטרים .מעל  95%מהחומר הממלא את החללים הוא סילקטי )חלוקי בזלת,
צורים ותרכיזי קוורץ( בעוד סלעי הסביבה הם קרבונטים .ניתוח פליאומגנטי של חלוקי בזלת
שונים מתוד המלוי מראה על אקראיות בכיווני המגנוט

)(.K=2

עובדה זו מעידה על הצבה של

החלוקים במקומם בטמפרטורות הנמוכות מטמפרטורת החסימה )(Blocking Temperature
של מנרלים מגנטים )ביו  520ל 580-מעלות צלזיוס( .ניתוח פטרולוגי של חלוקים מתוד המלוי
ושל דפנות החללים מעיד ,של תהליד של המסה והשקעה על ידי תמיסות בטמפרטורות של

מעל ל 300 -מעלות צלזיוס .נראה ,אם כ,ן שהחלוקים הוצבו במקומם בטמפרטורות שביו 300
ל 250 -מעלות צלזיוס .שילוב כל התואצות שתוארו מרמז על כד שיתכו ומדובר בחדרו של צינור
הזנה שלא פרץ אל פני השטח )שהיו כ 150 -מטר גבוהים יותר( .בחזית צינור ההזנה הובלו ,על
ידי תמיסות חמות ,פרגמנטים של סלע דרכם התפתח הסדק .מרבית הסלעים הקרבונטים
עברו דקרבוניזציה והמסה ובכד נוצר המאסף הסיליקטי הממלא את החלל.

58

החברה הגיאןלןגית הישראלית

הכנס השנתי,

1997

מערכות ניקוז פליו-פליסטוקניות בבקעת בית הכרם
מטמון ,א.

המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 ,30ירושלים
משארי קונגלומרטים בבקעת בית הכרם ושוליה הדרומים מעידים על קיומם בעבר של מערכות
ניקוז שניקזו אזורים נרחבים ממזרח לקו פרשת המים הראשית הנוכחית דרך בקעת בית

הכרם אל הים התיכון .משארי הקונגלומרטים נמאצו ב 13 -אתרים .משארים אלו מכילים
חלוקים ושברי חלוקים של בזלות ,אבני חול ,גיר ,דולומיט ,קרטו,ן קרטון ביטומני ,צור ותרכיזי

קורץ )כדורי אליהו( .חלוקי הבזלת תוארכו בשיטת  K-Arוטווח הגילים שהתקבל נע בין 4.4
מליון שנים ל 1 -מליון שנים .המקורות האפשרים לחלוקי הבזלת הם רמת דלתו,ן רמת כורזים,

שדות וולקנים שונים בגליל התחתון המזרחי ושדה וולקני קטן הנמצא סמוך לערוץ נחל עמוד
.צ.נ) מרכזי

(. I.T.M. 19520/25690

נערכה אנליזה כימית

) (XRF

על חלוקים בעלי גיל דומה.

תוצאות האנליזה הושוו לאנליזות של בזלות משדות וולקנים בעלי גיל דומה וזאת על מנת
לאתר מקור ודאי לחלוקי בזלת בעלי גיל דומה אך מקור שונה .חלוקי אבן החול נגזרו
ממחשופים של סלעי הקרטיקון התחתון הנמצאים לאורך מתלול צורים .חלוקי הקרטון
והקרטון הביטומני נגזרו מסלעים סנוניים .המקור האפשרי לחלוקים אלו הוא במחשופים של
סלעים סנוניים הנמצאים באזור הר צפת .תרכיזי הקורץ )כדורי אליהו( נגזרו מתוך סלעי
תצורת דיר-חנא .תצורה זו חשופה בהר כמון ולאורך מתלול צורים .מתוך מאסף החלוקים
שנמצא ניתן להסיק מספר מסקנות:

א .מערכת ניקוז צעירה מגיל  1.8מליון שנה ניקזה אזורים נרחבים בגליל המזרחי העליון
והתחתו,ן דרך בקעת בית הכרם ,אל הים התיכון.

ב .מתלול צורים היה קים בזמן שמערכת ניקוז זו היתה פעילה והיווה אלמנט מורפולוגי
משמעותי.

ג .הרכס הגובל את בקעת בית הכרם מדרום היה מפותח בחלקו המזרחי )רכס כמון-חזון(

.

לעומת זאת חלקו המערבי צעיר יותר ולא היה קיים באותה תקופה.

ניתן להבין את אופי ומידת הדפורמציה שעבר מפלס הזרימה הפליו-פליסטוקני בבקעת בית
הכרם על ידי השלכת כל האתרים בהם נמצאו חלוקים על מישור אנכי שכיוונו מזי-מע.י ניתוח

ההשלכה מצביע על מספר נקודות:
 .1מפלס הזרימה נשבר בחלקו המרכזי על ידי שברים החוצים את הר כמון.

.2

מפלס הזרימה עבר קימוט באורך גל של עשרות קילומטרים

).(Arching

האזור המערבי

קומט באופן החריף ביותר .קימוט באורך גל כזה נצפה ונחקר על ידי חוקרים שונים לאורך

כל אגפו המערבי של בקע ים המלח )לדוגמא (.Picard, 1943; Wdowinski and Zilberman,
 (. 1996הקימוט מציין את אחת הפאזות הטקטוניות הצעירות בגליל ומהווה את הגורם
העיקרי למעבר ממערכת ניקוז בודדת שזרמה ממזרח למערב לשתי מערכות נוקוז הזורמות
מזרחה ומערבה כאשר ביניהן קו פרשת מים ראשית.
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אפיון של אמרלדים ממרבצים שונים על ידי ספקטרוסקופית
הבליעה בתחום הנראה
מורח ,א,.נ רוט., ,מ zדייץי,

וZ.

 Jהמכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים 91904 ,ירושלים
 zמחלקה לפיסיקה יישומית של בית הספר למדע יישומי ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
 91904ירושלים
ערכו של אמרלד מושפע מגורמים רבים ובפרט ממקורה של האבן.

בשלב הראשון של המחקר אופיינו במיקרופרוב אלקטרוני אמרלדים מ 11-מרבצים באפגניסט,ן
אוסטרליה ,ברזיל ,קולומביה ,מוזמביק ,ניגריה ,רוסיה ,טנזניה וזמביה .המחקר בוצע כדי
להשוות את האמרלדים ,לאפיין את ההבדלים ביניהם וליצור בסיס נתונים שיאפשר קביעה
ברורה של מוצאם .טכניקה של מיקרופרוב אלקטרוני מאפשרת אנליזה בלתי הרסנית כימית
של נקודות דיסקרטיות בגביש ,מסוגלת לקבוע את היסודות יוצרי הצבע וכן לזהות איזור
בריכוזי היסודות בגביש .אחד מחסרונות עקרוניים של הטכניקה הוא בחוסר אפשרות להבדיל
בין מצבי חמצון שונים של היסודות כמו ברזל )לזהות יחסי ברזל דו-ערכי לתלת -ערכי(.

אותן דוגמאות נבחרו בספקטרופוטומטר לאור נראה ואולטרא-סגול קרוב Lambda-15

של

חברת  Perkin Elmerמצוי במעבדת פיסיקה של גבישים במחלקה לפיסיקה יישומית של בית
הספר למדע יישומי .טכניכה זו מאפשרת בדיקה בלתי הרסנית של אמרלדים ,כד שניתן לקבוע
את היסודות יוצרי הצבע.

מקור עיקר הצבע הירוק של האמרלדים הוא תואצה של שיאי בליעה רחבים ב  430וב 600nm
וגם בשיאי בליעה חדים ב  680ו  .683nmאצל אמרלד מברזיל-קראניבה אינם נמאצים שיאים

אחרונים והוא מאופיין בריכוזים נמוכים של כרום ,אד מרכיב עד 0.1%

3

 ,V 20שגם הוא יסוד

היוצר צבע( .לתופעות אלה ניתן הסבר בפרט על ידי תיאורית שדה גבישי.
דוגמאות רבות של אמרלדים מכילות ריכוזים ניכרים של ברזל )במיוחד אבנים מטנזניה-

מניארה ,מאפגניסטן ,ניגריה ,זמביה ,ברזיל וממוזמביק( .ספקטרום של אמרלדים מאופיין
בשיאים שונים של יוני הברזל .לרוב האמרלדים )חוץ מאבנים מקולומביה ,ברזיל-סנטה טרזינה
ואמרלד סינתטי( ישנו שיא רחב ב  810nmעקב

נוכחות יוני Fe2+

אבתר האוקטוהדרלי של

ישנם שיאי הברזל אחרים :שיא רחב ב  620nmעקב נוכחות

2+

.A13+

 Feבתעלות ,בליעה באזור

באתר האוקטוהדרלי וקו בליעה חד ב  374nmהמיוחס ליוני

ה  400nmעקב נוכחות יוני Fe3+
 Fe3+אבתר הטטרהדרלי של הסיליקון.

עצמאות יחסיות של שיאי  (600nm) Cr3+ו (810nm) Fe2+6מביעות יחס רכוזים Cr/Fe

בדוגמאות

האמרלדים .ספקטרום הבליעה של אבנים רבות הוא 'סוג מעורב' עם מדגם הבליעה המיוחס
למרכיב של אמרלד

)(Cr/V

ומרכיב של

אקומרין )(.Fe2+ ,Fe2+/Fe3+

ובכ,ן ספרטרוסקופית הבליעה בתחום הנראה מספקת מידע נוסף לאפיון אמרלדים המאפשר
הבנת ההבדלים באבנים ממרבצים שונים.
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כימיה מינרלית של אמרלדים ממרבצים שונים :מחקר
במיקרופרוב אלקטרוני
מורוז ,א,.ג מטיוס ,א,.ג אליעזרי ,י.

Z

גהמבון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים 91904 ,ירושלים
 zבלגים בע"מ 5%5%1 ,רמת גן
ערכו של אמרלד מושפע מגורמים רבים ובפרט ממקורה של האבן.
במחקר זה נבדקו באמצעות אלקטרון פרוב  JEOL JXA-8600 Superprobeאמרלדים ומינרלים
נלווים המופיעים באינקלוזיות מוצקות מ 11-מרבצים באפגניסט,ן אוסטרליה ,ברזיל ,קולומביה,
מוזמביק ,ניגריה ,רוסיה ,טנזניה וזמביה .מטרת המחקר היתה להשוות בין האמרלדים ,לאפיין
את ההבדלים ביניהם וליצור בסיס נתונים שיאפשר קביעה ברורה של מוצאם .בדיקת הרכבם
באלקטרון מיקרופרוב מאפשרת אנליזה כימית בלתי הרסנית נקודתית בגביש ,כך שניתן

לקבוע את היסודות יוצרי הצבע וכן לזהות איזור בריכוזי היסודות .חסרונות הבדיקה באלקטרון
פרוב נובעים מכך שלא ניתן לזהות בריליום שהוא יסוד עיקרי במינרל ,וכן לא ניתן לזהות

ליתיום ויחסי ברזל דו-ערכי לתלת ערכי.
האמרלדים בדרך כלל אינם הומוגניים ,לרובם יש איזור צבע שהוא קורלטיבי לריכוז הכרום.
איזור ברזל דומה לאיזור של כרום ,בעוד שהאיזור של נתרן ומגנזיום קורלטיבים הפוך אליהם.
מרבצי האמרלד באוסטרליה ,ברזיל ,מוזמביק ,רוסיה ,טנזניה )אגם מניארה( וזמביה נמנים על
יטיפוס השיסטי וממוקמים באזורים בהם מאגמות חמוצות חדרו בסמוך לסלעי הסביבה

הבסיסיים והאולטרה-בסיסיים המכילים מיקה-פלוגופיט וקשורים לאסוציאציה של גרייזן
המכילה אקטינוליט או טרמוליט וריכוזים משתנים של טלק ,כלוריט או קרבונטים .חלק
ממינרלים אלה נמצאו כאינקלוזיות באמרלדים מאוסטרליה ,ברזיל ,מוזמביק ,טנזניה וזמביה.
בסביבה כזו ריכוז תחמוצת המגנזיום באמרלדים נעה בדרך כלל בין  0.7%ל .30/0 -מגנזיום דו-

ערכי נכנס למבנה של בריל תוך שהוא מחליף אלומיניום תלת ערכי ,לכן הקורלציה ביניהם
הפוכה .החלפה כזאת של אלומיניום עןוי יונים דו-ערכיים כמו מגנזיום א/וו ברזל בריכוזים של

 0.3-1.8%דורשת כניסה של יון חד-ערכי ,בדרך כלל נתרן בריכוזים של  2.0עד . 2.8%
בניגוד לאמרלדים מטיפוס השיסטי ,האמרלדים מקולומביה ,ניגריה וחלק מהאמרלדים במרבצים
מאפגניסטן מכילים ריכוזים נמוכים של מגנזיום ) (0.00-0.7%ונתרן ) (, 0.00-0.65%עובדה המצביעה
כי מקורם בסלעים בעלי ריכוז מגנזיום נמוך .בסביבה כזו האינקלוזיות המינרליות באמרלדים
הן של ספלריט ,אאוקלז ,טופז.

היסוד כרום גורם לצבע הירוק של האמרלדים .באמרלדים מקולומביה ,רוסיה ,טנזניה )אגם
מניארה( ,אפגניסטן ,ניגריה ,זמביה וברזיל )קראכיבה( ריכוזי הכרום נמוכים ,אך הם מכילים

ריכוזים יחסית גבוהים של ונאדיום ,שגם הוא יסוד הגורם לצבע .הואריאביליות בריכוזי הברזל
באמרלדים נובעת כנראה מכניסת ברזל דו או תלת ערכי לעמדות שונות בשריג.
תוצאות המחקר הנוכחי תעזורנה בהבנת המקור למרבצי אמרלדים ממקומות שונים בעולם.
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התפתחות טקטונו-מטמורפית של סלעי בלושיסט בדרום
אוויה י האורוגו ההלנידי )יווו(
לנסקי., ,נ

1

אביגד., ,ד

1

גרפונקל., ,צ  1אוונס ,ב.ו.

Z

 1המכוו למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית 91904 ,ירושלים
Department of Geological Sciences, University of Washington, Seattle WA 98195, USAz
המטמורפיזם והדפורמציה של סלעי בלושיסט החשופים כפרוסה טקטונית במסיב הציקלדי
שביווה הם תוצאה של קבורת סלעים שמוצאם בפני השטח במהלך האורוגנזה האלפינית בזמן
האיאוקו .סלעי הבלושיסט במסיב הציקלדי מייצגים חשיפה עמוקה של הקרום בחלקיו הפנימיים
של האורוגן ההלנידי ומאפשרים מעקב אחר ההתפתחות המטמורפיזם והדפורמציה בקומות

השונות בקרום .אנו מציגים תוצאות פטרולוגיות חדשות מדרום אוויה שבקצה הצפוני של
המסיב הציקלדי.
שחזור מסלול הקבורה והחשיפה נערך על סמך מחקר פטר ולוגי של שלל טיפוסי סלעים שמופו
ביחידת הבלושיסט ,וביניהם סלעים מטבסיסיים ,אולטרבסיסיים ,מטוולקניים ,מטסדימנטריים

ומטסומטיים .נימצא שעוד בטרם הקבורה לעומק המרבי ,עורבבו והוצבו הסלעים הללו זה
לצד זה )מלבד המטסומטוום שנוצרו מאוחר יותר במקום( ומאז חלו עליהם תהליכים דומים.

תנאי P-T
kbar

של אירוע הלחץ הגבוה )  (M1הוערכו לטמפרטורה של  Cס  380-450וללחץ של לפחות

 10-12השקול לעומק קבורה גדול מ 30 -ק"מ .הערכה זו מבוססת על מציאת סלעים

הכוללים את מאסף המינרליםomphacitejd30.7S'Y.+glaucophane+garnetspesss.3o'Y.+
 .epidote+phengiteשלב זה מלווה בדפורמציה ניכרת היוצרת קמטים איזוקלינלים רוכנים,
 sheath foldsומארג מטמורפי הכולל גם לינאציות .glaucophane
אירוע מטמורפי רטרוגרדי )  (M2התרחש במהלך הדקומפרסיה של הסלעים וכלל גיבוש סטטי

של "pumpellyite
ה פר וגרדי בלבד .נערך חישוב לשיווי משקל במערכת CAMSH
באירוע  ,M2ונימאצ שאירוע זה התרחש בתנאי לחץ של 5-8 kbar
אשר לא דווח עד כה במסיב הציקלדי ,וכו

lawsonite

אשר מוכר מהשלב

עבור מאסף המינרלים שהתגבשו
וטמפרטורה של

°c

300-365

בהתאמה .תצפיות אלו אשר מעידות על קירור סלעי הבלושיסט בשלבים ראשוניים של הפחתת
הלחץ ותנועת הסלעים חזרה לעבר פני השטח ,לא דווחו עד כה באי אוויה,

מתיחה במשטר פריך החלה לאחר האירועים המטמורפים וכללה סדקי מתיחה )מלאים
בחלקם בקוורץ( ושברים נורמלים תלולים .המתיחה פעלה כאשר הבלושיסטים היו בעומקים
רדודים וכנראה קשורה בשלב מאוחר בחשיפתם וביצירת הים האאגי.

במהלך העבודה נמצאו עדויות פטרוגרפיות לשלשה אירועים מטסומטוום בין סלעים בסיסיים
לביו המטריכס הסרפנטיניטי המכיל אותם.

(1

יצירת שולי ריאקציה מונומינרלוום מטיפוס
גיבוש מאסף

) blackwallכולל סלעי  chlorititeעם פוליאציה מפותחת( לאחר אירוע (2 .M1
מינרלים הכולל פורפירובלסטים פוסט-קינמטים של lawsonite+pumpellyite
כלוריטי ,עדות להעשרה ב  Caוסילוק  Mgבמהלך אירוע  (3 .M2החלפה פסוידומורפית
 muscoviteאחרי  ,lawsoniteהקשורה לתוספת  Kוסילוק  .Caהתצפיות הללו מעידות

על חשבון סלע

מוביליות של יסודות ותנועת נוזלים תוך כדי תנועת הבלושיסטים בחזרה אל פני השטח.
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מבנים טבעתיים ובקע ים המלח
ליפשיץ., ,.י בו-אברהם., ,צ אפלבאום., ,ל פלכסר ,ע.
החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב 69978 ,רמת-אביב
מבנזם טבעתזזם הנו תופעה מוכרת וחשובה ע"פ כדור הארץ .המבנזם זכולזם להווצר מתנועות
מגמתזות וטקטונזות בקרום הכדור או כתוצאה מפגזעת גוף אקסטרטרסטז .מספר מבנז

טבעת הובחנו לאורך בקע זם המלח )צזור (. 1
זשנם מבנזם ששטחם כ-

20-30

קמ"ר שנוצרו

מדזאפזרזזם של מלח והמצוזזם בחלקו הדרומז של

זם המלח .באזור תמנע מצוז מבנה שקוטרו כ8-9 -

35° E

Lisan
salt
diapir

ק"מ וקשור קרוב לודאז בדזאפזרזזם מגמתז .זשנו

Mt. Sdom
salt diapir

כפות סטרוקטורלזות קטנות במרכז הערבה הקשורות
לתנועות טקטונזות בבקע.

א310

31°

לאחרונה הובחו באזור עזו-זהב מבנה טבעתז גדול
 20-25ק"מ קוטרו .למבנה צורה מעוגלת ודומה וזש
בחלקו סדור טבעתז מוכפל וזאת לפז הדמאות לווזז.ן
מפות גזאולוגזות וסטרוקטורלזות וכו ע"פ אנלזזה
ראשונזת של נתונזם מגנטזזם וגרבזמטרזזם .מבנה

טבעתז זה מולא לאחר הזווצרותו על זדז צורת חצבה
המזוקנזת.

לא נזתו לשזזך מבנה זה זשזרות לתהלזכזם טקטונזזם

של הבקע ,וזתכו והוא מראה דמזוו מה למבנה הקשור
בפגזעת מטאורזט .עדזזו מוקדם בזותר לכנות מבנה
זה כאזמפקט של מטאורזט ,אבל מחקר הבא לגלות
עקבות פגזעה אקסטרטרסטזת ראוז שזעשה.

א300

30°

מצזאות של ברקצזה ,סזמנז התכה ,מטמורפזזם של
פגזעה חזקה אנומלזת אזרזדזום ,כל זה עשוז לחזק
את הרעזוו המובע כאו.

פתזחת זם-סוף החלה

בסוף אולקוגו -

ראשזת מזוקו.

ומאז התפתח שדה מאמצזם חדש באזזור.

'~

אם אכו מבנה עזו-זהב קשור במטאורזט ,האנרגזה

~,.:

.I

הקשורה בפגזעה שכזו הזא עצומה ,וזכולה הזתה

3 °E

לעודד אולז תנועה טקטונזת לאורך שברז הבקע
ציור

המתפתחזם.
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 .5דרגת הטחינה של הקרטון לא משפיעה בצורה משמעותית על אחוז רטיבות השארית.

נמאצ שרטיבות השארית בדוגמאות בעלי טחינה לקוטר גרגיר קטן יותר נמוכה במקצת.

לקבלת התואצות הטובות ביותר במיצוי מים אינטרסטיציאליים מהתווך הנקבובי של קרטון,

מומלץ להשתמש בצנטריפוגה במהירות של  15.000סיבובים לדקה )לחץ יותר מ(1*108 Pa -
במשך שעתיים ולהשתמש ב  Arcloneכנוזל דוחף .הרטיבות ההתחלתית המינימלית של הקרטון
לגבי אפשרות מיצוי בשיטה הנ"ל ,חייבת להיות מעל .20%
*העבודה הנוכחית נעשתה במסגרת עבודת דוקטורט בהדרכתם של פרופי א .איסר ,ד"ר י .גרייצר וד"ר א.
יקירביץ·
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מיצוי מים אינטרסטיציאליים מהקרטון האאוקני בעזרת
צנטריפוגה )אקוויפר עבדת ,נגב צפון -מערבי(*
ליבשיץ., ,י כץ ,ל.
מכון לחקר המדבר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב 8410S ,באר שבע
במסגרת המחקר של המים האינטרסטיציאלוום קוומת חשיבות מרובה לגבי בחירת שיטת

מיצוי המים מהמסלע שמטרתה להוציא את מרבית המים מהמסלע וללא שינוים בהרכבם
הכימי במהלך המיצוי .אחת מהשיטות היעילות הנה שיטת המיצוי בעזרת צנטריפוגה ושימוש
בעזרת נוזל הדוחף החוצה את המים מהתווך הנקבובי של המסלע .שיטה זו נבחרה על ידינו
עבור מיצוי המום האינטרסטיציאלוום מהתווך הנקבובי של הקרטון האאוקני מאקוויפר

עבדת .במטרה לקבל תוצאות טובות ,נבחנו השפעתם של מספר פרמטרים המשמשים במהלך
המיצוי הקובעים את כמות המים הניתנת להוצאה וכמות המים הנשארת בקרטון לאחר

המיצוי )רטיבות השארית( .הפרמטרים שנבחנו הנם .1 :סוגים שונים של נוזלים דוחפים; .2
מהירות וזמן פעולתה של הצנטריפוגה;  .3רטיבות התחלתית של הקרטון;  .4דרגת הטחינה של
הקרטון·

דוגמאות הקרטון נטחנו לגרגירים בגודל של ', 2-4מ"מ  0.5-2מ"מי ו .' .0.25-0.5מ"מ והוספו להם
מים מזוקקים עד לדרגות הרטיבות של  35% ,30%ו  .40%הדוגמאות טולטלו בצנטריפוגה

במשך פרקי זמן שונים משעתים ועד  18שעות .כנוזלים דוחפים השתמשנו בEthyl-
}  benzoylacetate {EBAוב {. Arclone} 1,2-Trichlorotifluroethane -בניסוי הופעלה הצנטריפוגה
במהירויות שונות של  15.000 ,10.000ו  20.000סיבובים לדקה .בתום פעולת הצנטריפוגה נאספו

מי המיצוי וחושבה רטיבות השארית .נמצא שתחום השגיאה האנליטית הנו כ.30/0-
 Arclone .1נבחר כנוזל דוחף הטוב ביותר משתי הסיבות :א .קל יותר להפריד את מי המיצוי
מאשר מ

מ Arclone
 Arcloneמאפשר להגיע ללחצים גבוהים יותר )לחצים של Pa 2.7*108 ,Pa 1.5*108 ,Pa 6.6*107
במהירויות של  15.000 ,10.000ו  20.000סיבובים לדקה בהתאמה( מאשר שימוש ב EBA
)לחצים של  Pa 4.7*10 7 ,Pa 2.6*10 7 ,Pa 1.2*107במהירויות של  15.000 ,10.000ו 20.000

.EBA

ב .לגבי אותה מהירות סיבוב באותה הצנטריפוגה שימוש ב

סיבובים לדקה בהתאמה(.

.2

הלחץ האופטימלי למיצוי מים מהקרטון הנו  .Pa 1.5*108בלחץ של  Pa 6.6 *107רטיבות
מתקבלת רטיבות שארית של כ  .20% -יחד עם

השארית הנה כ  30% -ובלחץ של Pa 1.5*108
זאת עליה לחץ ל  Pa 2.7*108לא מורידה את אחוז רטיבות השארית בקרטון.

.3

משך זמן פעולה של הצנטריפוגה הגדול משעתים ,בלחץ של

,Pa 1.5*108

לא משפיע בצורה

משמעותית על אחוז רטיבות השארית בקרטון.

 .4הרטיבות ההתחלתית המינימלית של הקרטון לגבי אפשרות מיצוי בשיטה הנ"ל חוובת
להיות מעל  20% ) 20%זו רטיבות השארית המינימלית שהתקבלה( .כאשר רטיבות ההתחלתית

של הקרטון גבוהה הדבר לא משפיעה בצורה משמעותית על רטיבות השארית ,אומנם
רטיבות השארית בדוגמאות רטובות נמוכה במקצת.
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מחשבות חדשות על אינברסיה סייסמית
לבנטל ,ד.

הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר ,החוג לגיאופיסיקה ולמדעים
פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב 69978

גישה חדשה לאינברסיה של מודלים משוכבים אפקית עם מקור קווי המכונה גם מודל 1.5
ממדי )היות ורק המקור הוא דו ממדי במרחב ואילו עובי השכבות לא משתנה ולכן תלוי בציר

האנכי בלבד ולא בציר האופקי( נדונה כאן .כמו כן אנו מטפלים גם בבעיה הידועה כ2.5 -
ממדים ,המופעלות על ידי מקור נקודתי .דהיינו מודל אקוסטי איזוטרופי ללא בליעה וללא

פיזור במודל מרחבי תלת ממדי של שכבות משוכבות אפקית ולכן תלוי במימד העומק בלב.ד
על מנת לבצע את האינברסיה,

דהיינו -

קביעת מהירות ההתפשטות של גלי  Pוצפיפות השכבות,

אנו מבצעים חבור כל ערוצי הסייסמוגרמות תוך השארת הסדר של הדגימות כפונקציה של
הזמן .חיבור זה יקרא  (ZERO MOVEOUT) ZMOהיות ואין תיקון על ידי הזזה של סדרת הזמן

או הערוצים הנקלטים בשורה של גיאופונים כפי שנעשה בתהליך הידוע בתור NORMAL) NMO

(. MOVEOUT

בתהליך ה NMO -אנו מזיזים ערוצים כלפי מעלה כדי להביא לכך שההיפרבולה

הנוצרת בערוצים כתואצה מהפיצוץ תיושר לקו אפקי )ככל שההסט מהמקור לקולט גדול
יותר ,יש השהייה של זמן בהגעת הפיצוץ שלפי משפט פיתגורס מהווה היפרבולה( אחרי יישור
ההיפרבולה מחברים את כל הערוצים ,תהליך זה גורם לחיזוק ההגעות הישירות ומקטין את
כל האירועים הכפולים .אירועים אלה נובעים מהחזרות מרובות בין רפלקטורים שונים ובדרך
כלל ללא  NMOהם מממסכים את ההגעות הישירות של ההחזרות הראשונות המאפשרות לפי
זמני הגעתם לבצע את האינברסיה.

הפילוסופיה של ה ZMO -שונה .סיכום ישיר של כל הערוצים ללא תיקוני זמן נותן באופן די

מפתיע סייסמוגרמה חד ממדית מרחבית כאילו המקור היה לא קווי או נקודתי אלא מישורי-

אופקי .לבעיה זו כבר ידוע בספרות )רובינסון  ;1994ברנוב וקונץ  1960וקלרבוט (. 1968
כך מתאפשרת אינברסיה שתתן את כל מקדמי הרפלקציה של תת הקרקע .אם אנו קולטים
הן את הלחץ והן את מהירות החלקיק נוכל לחלץ את הפרמטרים האקוסטיים של תת
הקרקע.

ספרות :ראה בתקציר האנגלי.
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הכנס השנתי,

1997

ניסויי מעבדה וסימולצית מחשב לשיקום אקוויפר המזוהם
בתירכובות אורגניות נדיפות
כץ., ,י

גבירצמן ,ח.

המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים 91904 ,ירושלים
הבעיה האקולוגית הנובעת מזיהום מי תהום הולכת ומחריפה בד בבד עם הגידול באוכלוסיה
והתפתחות ענפי התעשייה והחקלאות .מחקר זה מתרכז במספר מזהמים אורגניים נדיפים

שכיחים ,במטרה להבין את הגורמים המשפיעים על תנועתם בתווך נקבובי ולבחון שיטת
טיהור שתסלק את המזהמים מהתווך בצורה יעילה.
בשנת  1992הוצעה שיטת טיפול במזהמים אורגניים נדיפים המבוססת על מעבר מזהמים ממי

תהום לבועות אוויר הבאות עימם במגע

)(. Gvirtzman and Gorelick, 1992

אוויר המוזרק

לתחתית באר מנדפת ,הממוקמת בתווך הרווי ,יוצר תערובת בועות ומים בעלת צפיפות נמוכה
מזו של המים הנמצאים סביב הבאר .הפרש הצפיפויות גורם לתנועת התערובת במעלה הבאר
אל פני השטח ,הבועות ועימם המזהמים משתחררים לאטמוספירה והמים המטופלים מוחזרים

למי התהום באתרי חלחול.
במסגרת המחקר נעשו מספר ניסויי מעבדה ,במהלכם הוזרמו שלושה מזהמים אורגניים
נדיפים ) TCE ,Tolueneו  (Chloroform -דרך מערכת המדמה אקוויפר פראטי חולי ומשוקמת

על ידי באר מנדפת .אנליזה של דוגמאות מים שנלקחו במהלך הניסוי מעשרים ושמונה נקודות

תצפית ,

הממוקמות בתוך אברות במערכת ,אפשרו קבלת עקומי פריצה והתפלגות הריכוזים

במרחב האקוויפר עם הזמן .במקביל נעשתה סימולצית מחשב המנבאת את תוצאות הניסויים
בשיטות נומריות .נעשה שימוש בתוכנת

MODFLOW

הפותרת את משוואת הזרימה במרחב

התלת ממדי באמצעות הנתונים ההידרולוגיים המוזנים לתוכה )גודל המערכת ,נקבוביות,

מוליכות הידראולית ,התפלגות עומדים הידראוליים התחלתית ועוד(  ,ובתוכנת  MT3Dהפותרת
את משוואות הסעת המומסים על סמך הנתונים הכימיים של המזהמים )קבועי הנרי ,קבועי

חלוקה בין החומר הספוח למומס ,דספרסיביות אורכית וניצבת ,התפלגות ריכוזים התחלתית
ועוד(.

תואצות ניסויי המעבדה וסימולציות המודל הנומרי מראות השפעה ניכרת של באר הנידוף על

הרובד האמצעי והעליון של האקוויפר ,בהם נמדדו ריכוזי מזהמים הנמוכים עד כדי 100/0
מערכם המקורי בתום שמונה שעות ניסוי .לפיכך מהווה שיטת שיקום זו מחסום משמעותי

בפני התפשטות המזהמים האורגניים שנבדקו ,ועשוייה להיות אפליקטיבית גם במערכות
אקוויפריות טבעיות דוגמת אקוויפר החוף.
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הככס השכתי,
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גיאוכימיה של מי תהום באיזור הפו הביני של אקויפר החוף
הים תיכוני
יחיאלי ,י"ג רונן ,ד"  zוונגוש ,א,

1
Z
3

-

3

המכון הגיאולוגי ,רחוב מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
המחלקה למדעי הסביבה ,מכון ויצמן למדע ,רחובות 96100
השרות ההידרולוגי ,ת,ד ,6381 ,ירושלים 91063

ההרכב הכומו והאוזוטופו

)0

14C, 13C, 18

וטרוטוום( של מו תהום באוזור הפן הבונו נבדק

במחקר ראשונו שנערך באקוופר החוף של ושראל .ההרכב הכומו ונתונו 0

18

מראום כו רב

המום המלוחום באוזור הפן הבונו נגזרו מתהלוכו ערבוב בון מו ום למו תהום מתוקום .רב
המקרום שבהם נמצאה סטוה מקו ערבוב פשוט הוו בדוגמאות שנלקחו מקודוחום ללא
שאובה .ותכן כו דוגמאות מום אלו הושפעו מתנאום מקומוום בתוך הקודוח עצמו ואונן
מווצגות בהכרח את התכונות של האקוופר האזורו.
למרות הקרבה של קודוחו התצפות לום )מרחק של  100-500מטר מהחוף( ,הרו רוכוזו הטרוטוום

הנמוכום ברב המום המלוחום )פחות מ (3 T.U . -מלמדום כו און חדורה של מו ום רצנטום .גם
רוכוזו פחמן  14של המום המלוחום )בדרך כלל בתחום  (40-60 PMCהשונום באופן משמעותו
מהערכום במו ום

)(100-117 PMC

מלמדום כו און חדורת מו ום רצנטום בשלושום השנום

האחרונות .ערכו פחמן  14נמוכום במווחד שנמצאו בתת אקוופר עמוק אחד מרמזום על כך כו
זרומת מו התהום לום הונה מוגבלת .גול מו התהום המתוקום במקום זה הוערך בלפחות

17,000

שנה .ההטרוגנוות בערכום האוזוטופום שנמצאה במו תהום ממספר תת אקוופרום

מצבועה על קצבו תנועה שונום בחלקום השונום של החתך .הפרש של  11 T.U .נמצא אפולו
בתוך שכבה שנחשבה כחלק מתת אקוופר אחד.
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הערבת תגובת אתר באזורים }'יויביית
זסלבסקי., ,י שפירא ,א.

אגף סייסמולוגיה ,המכון הגיאופיסי לישראל ,ת.ד , %%86 .ג S8 %%חולון
בוצעו הערכות של תגובת אתר במקומות שונים בירושלים ,תל אביב ,חיפה ,טבריה ,לו,ד מגדל

העמק ,קרית חיים ,מעבר ארז ברצועת עזה ואילת .הערכות התבססו על שיטת נאקאמורה
דהיינו קביעת פונקצית התגובה של האתר מהיחס הספקטרלי ביו התנודות האופקיות לאנכיות

של רעש הרקע הסייסמי .מכיוון שמדובר ברעש רקע ,יישום השיטה באזור עירוני מחייב ידע
והרבה מיומנות.

בנוסף למדידות רעש הרקע והאנליזה שלה,ן נאספו נתונים גיאופיסיים )חתכי רפרקציה( ונתוני
קידוחים ומהם נבנה מודל חד מימדי לתת הקרקע אשר שימש לחישוב פונקצית תגובה
אנליטית .ממחקרים אלה עולות המסקנות הבאות:
 .1שיטת נאקאמורה מאפשרת הערכה אמינה של תדר התהודה של שכבות הקרקע מעל

לשכבת הסלע .השיטה גם מאפשרת הערכה ,בקירוב ראשון בלב,ד של מידת ההגברה.
 .2הוערכו הגברות ברמה של עד פקטור  7בתחום רחב של תדירויות )  0.8-7.0הרץ( בהתאם
לתנאי הקרקע.
 .3נמאצ כי על פני מרחקים קצרים )עשרות מטרים( מתקבלות עקומות תגובת אתר מאד
שונות.

 .4לעיתים איו במידע על תת הקרקע )מסקרים גיאופיסיים או קידוחים( לתת הערכה נכונה
של פונקצית תגובת האתר )בעיקר בגלל מיגבלות עומק והשפעה של אזורים סמוכים(

.

תמיד חשוב לבחון את הערכות האנליטיות לעומת הניסיוניות .כאשר איו התאמה ,המודל
האנליטי כנראה לא נכוו.

.s

עקומות תגובת אתר ניסיוניות מאפשרות ביצוע הערכה של המאפיינים הגיאופיסיים של
שכבות בתת הקרקע ובודאי מאפשרות להגדיר טווחים של מהירויות של גלים סיסמיים
ועובי שכבות קרקע מעל לשיכבת הסלע.

47

החברה הגואולוגות הישראלית

")נט ה 'ilנתי,

1997

אפקט הטופוגרפיה על גכים סיסמ)ים
זסלבסקי., ,י שפירא ,א.

אגף סייסמןלןגיה ,המבון הגיאופיסי לישראל ,ת.ד S81lZ ,ZZ86 .חולוו
התןפעה הדרמטית ביותר של השפעת הטופוגרפיה על עוצמת התנודה של גלי רעידות אדמה
ניצפתה בעת רעידת האדמה של נורתירידגי כאשר על גבעה קטנה בטרזאנה נמדדה תאוצת
שיא של  1.7 gכ  6ק"מ ממוקד הרעש .גם בישראל אפשר לצפות להשפעות של הטופוגרפיה על
עוצמת התנודה הסיסמית.

בחנו את השפעות הטופוגרפיה בתחנות סווסמיות תלת רכיביות של הרשת של ישראל .התחנות

שנבדקו הן בהר עצמון ,הר ברד ועל הרמה מעל ים המלח ,בקרבה למצוקים .התחנות מוקמו
כולן על גבי

סלע .

את אפקט הטופוגרפיה בחנו בשלוש שיטות:

א .יחס ספקטרלי של התנודות באתר הנבדק לעומת אתר ווחוס מרעידות אדמה ורעשי רקע
סווסמוום.

ב .וחס ספקטרלי בין התנודות האופקיות לאנכיות של רעידות אדמה שנמדדו באתר הנבדק.
ג .יחס ספקטרלי בין התנודות האופקיות לאנכיות של רעש הרקע )שיטת אנקאמורה(.
באתר ליד ים המלח ניצפתה הגברה של פי  3.5בתדר של  2-3הרץ .ההגברה בהר עצמון היא
פי  4בתדר  1.3-2.0הרץ ובהר ברד ההגברה היא בתחום  3.0-3.5בתדרים שבין  1.5ל  4.0הרץ.
משלוש שיטות ההערכה התקבלו אותן פונקציות הגברה .עיבוד של רישומי רעידות אדמה

איפשר גם זיהוי של תדרי רזוננס גבוהים יותר )(.Higher Modes
קשה מאד לבנות מודלים תיאורטוום לחישוב אנליטי של פונקציות ההנברה בגלל אפקט
הטופוגרפיה .הבעיה סבוכה יותר כאשר יש להביא בחשבון את המורכבות הגיאולוגית של
האתר הניבדק וסביבתו .מאיד,ן השיטות הניסיוניות )מדידות סווסמומטרוות( הן פשוטות
זולות )יחסית( ומהימנות.
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הככס השכתי,

1997

מאפיינים של רעש סייסמי ממקורות תעשיתיים
זסלבסקי ,י.
המכון הגיאופיסי לישראל .ת.ד S81ZZ ,ZZ86 .חולון
לסייסמולוגום כמו גם לבעלו מקצועות אחרום ,שצרוכום לתת דעתם לרעש הסייסמו במתקן
ייצור ,במווחד רעש שעלול לפגום באוכות המוצר ,וש ענון רב באופוון רעש זה .את מאפיינו
הרעש הסוסמו אפשר להגדור רק ממדודות סייסמומטרוות רגושות.

לדוגמא :בחנו את מאפיינו הרעש הסייסמו בנקודה מסויימת על גבו מבנה פלדה המחזוק את
דוד הקוטור בתחנת כח .הבדוקות בוצעו בזמן פעולתה של וחודת הכח בתחנה .מצאנו שרמת
הרעש )שורש סכום רובועו התנודות (RMS ,בשעות הוום מגועה לכדו  1.5-2.2מוקרון לשנוה

)בתחום  0.5-30.0הרץ( ווורדת לכדו שלוש בשעות הלולה .ערכום אלה התקבלו עבור תנודות
אופקוות בעת שהתנודות האנכוות הוו ברמה של כמחצות מרמת הרעש האופקו .ערכו התנודות
המורבוות הן בערך פו

3

מערכו

.RMS

את רמת הרעש בשעות הלולה כ פונק צוה של טווח תדורווות התנודה חושבנו עבור  9תחומו

תדורות שונום .רמת הרעש הגבוהה בוותר )  0.1-0.2מוקרון לשנוה( התקבלה בתחום 2.7-4.0
הרץ והוא גבוהה כמעט פו

10

מרמת הרעש בתחום התדורווות

9-13

הרץ.

התנודות בשוא גובה המתקן )  75מי( הוו גבוהות מאד והגועו ל  1700-2000מוקרון לשנוה.
בגובה של  56מי ובגובה של  30מי דעכו התנודות כמעט פו  2ופו  ,3בהתאמה.
נתונום אלה ואחרום הם בעלו חשובות לתפעול רצוף ובטוח של המתקן.
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תמיסות סידו-חנקתיות מלוחות מהאיזור הבלתי רווי מתחת
לפרדס במישור החוף
זילברברנ,ד .,מ פנקרטוב ,א.
השרות ההידרולוגי ,ת.ד 91063 , 6381 .ירושלים

התמוסות נדגמו תוך שאובת ואקום דרך כלו חרס )(porous cup samplers

אתר דוגום התמוסות

הוה באר רחבת-קוטר )שוחה( שעומקה כ 9-מי .הבאר נמצאת בפרדס קובוץ פלמחום בתוך
בנוון עזוב ,בסמוך לקור הבנוון .תחום הדוגום הוה בעומק של  6-9מי ,במרווח של כ 50-60-ס"מ.
בנוסף ,נבחרו כמה נקודות דוגום בעומק אחד :מתחת הפרדס ומתחת הבנוון .הדוגמום

הוכנסו דרך מפתחום בדופן הבוטון של הבאר למרחק של כ 70-ס"מ.
החתך הלותולוגו באוזור הבלתו רווו הונו חול חרסותו )חמרה( הנחצות על ודו עדשת חרסות
בעומק של  10-12מ.י תחתות השוחה נמצאת מעל עדשה זו .מו התהום באוזור נמצאום בעמק
של כ 20-מי ורוכוז החנקה בהם לא עולה על  50-70מג"ל.
רוכוז חומר נמס כללו בתמוסות שנדגמו בחתך הלא רווו מעל לעדשת החרסות הונו גבוה
משמעותות מאשר במו התהום ונע בון  7300ו 11250-מג"ל .רוכוז החנקה בתמוסות מהווה

 5000-8000מג"ל )כ 90%-מכלל האנוונום( בעוד שבון הקטוונום שולטום סודן )  1200-1800מג"ל,
 55-70 010מכלל הקטוונום( ומגנזוום )  110-325מג"ל 10-24% ,מכלל הקטוונום( .ה pH-ברוב
הדוגמאות נע בון  2.5לבון  .6רק בחלק העלוון הוא מתקרב ל .7-רוכוזו האמונוום והברזל הונם
זנוחום .אשלגן עולה על נתרן )וחס
ומהווה

KJNa

שווה

ל(. 1.04-1.38-

וחס

Na/Cl

הונו גדול מהומו

.0.95-1.55

חושובום שנערכו בהשתמש בשוטת מאזן מסה של כלור מצבועום על כך שדושון והשקוה

בפרדס לא וכולום ,אפולו במקרה קוצונו ,לוצור באוזור הבלתו רווו רוכוז חנקה העולה על

-

 350-1200מג"ל .זאת אומרת ,שקוום מקור נוסף של החנקה.
התמוסות נוצרו ,כנראה ,כתוצאה של פעולות בווגנות )רצנטות או עתוקה( .חוסר האמונוום

בתמוסות מעוד על זמן מספוק לנוטרופוקצוה מלאה של תוצרו פורוק חומר אורגנו .הpH -
הנמוך של התמוסות וכול להצבוע על פעולות בווגנות .הוא מבטוח העשרת התמוסות בסודן

)ובמודה קטנה וותר

-

במגנזוום( כתוצאה של המסת קרבונטום.
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 t.yי~ייים' ~קנ!ב הף~ג~לות הטקטוני~ ה~יגירה לאורז שבר עזז
שבר השרכי Iיי~ המזרחיים של גרבו החולה

ןילברג,', t

-

י';; &<.;? lן., ~,1ו תיימו•Z~ ,

י~ I'.Ijןד ~;)',ליא~גה ~;,דכי ~שרא<~

~ 95501 ,1)(1וישל~כt

שבר עזז היכן הצעיר מבין שברי השוליים המזרחיים של אגו החולה והמערבי שביכיהם .השבר

נמשך מתל אנפה שבדרוס ,לאורד שולי הגולן וחובר לשבר שיאון החוצה את החרמוו שלא '"iכו
נמדדה הסטה אופקית שמאלית של כ 1000 -מ.י לאורך השבר מצויות מספר גבעות שנרצרו
כתואצה מלחיצה שהתפתחה ביו סיגמנטים של השבר המדורגים לימיו .ברמת הבניאס מסיט
השבר טרןורטיניס שגילם  30-25אלף שנה .מצפון לתל אנפה אותרה בקרבת פני השטח,
בעזרת סקר סייסמי רדוד בהפרדה גבוהה ,שבירה של סדימנטים צעירים,

במטרה לפענח את ההיסטוריה הטקטונית הצעירה של שבר עזז ,נחפרו שתי תעלות בניצב
לתוואי השבר מצפון לכפר סאל,ד במקום בו מסיט השבר בזלות שגילו  0.4מ.ש .ויוצר מתלול
שבירה שגבהן  20-15מ.י התעלות ,בעומק ', 4-3מ חשפו חתך של סדימנטים מדרוניים

ואלובואלוום שהצטברו על גבי הבלוק הירו,ד לרגלי מתלול השבירה ממערב לקו השבר.
בתחתית החתך חשוף גגו של זרם בזלת בלוי הקורלטיבי ככל הנראה לזרם הבזלת בגג הבלוק
המזרחי המורם .מעל הבזלת מונח רצף משוכב של סדימנטים אלוביאלוום המכילים שכבות

של חלוק> בזלת קטניס ,מעוגלים עד תת מעוגלים שמוצאם מבלייה של הבזלת בקרבת מקום
וכן שכבות של סילט וחרסית בהן צפים חלוקי בזלת קטנים .קרקעות שנמצאו בחלק זה של
החתך מצביעות על הרבדה איטית ובלתי רציפה .מספר שבריס בעלי הסטה של עד מטר אחד
חוציס את החתך המשוכב,

•
מעל החתך המשוכב מןנחיס במגע חד סדימנטיס קולוביאליים לא ממוווניס ,המכיליס בולדריס
בקוטר של עד  1.5מטר .הקולוביוס אינו משוכב ואין בו קרקעות והדבר מעיד על הרבדה
מהירה המלווה בתהליכי התמוטטות על גבי מדרוו בלתי יציב.
השינוי באופי הסדימכטים על גבי הבלוק היר'ו,ד מסדימנטיס דקי גרגר משוכביס וממוינים

•

המכילים קרקעות לסדימנטיס קולוניאליים גסך ם ,לאממויניס ,משקף שינוי בתבליט הטקטוני
לא'Iרך שבר עזז .היחידה התחתונה הצ:.ו'ברה באיטיןת על גבי נוף בזלתי מתון בו יצרו תהליכי

שבירח תבליט שגבהו המירבי היה מטר או שנייס ךדמעבר החד לסדימנטים מדרונוום מצביע
על הרמה מהירה של הצד המזרחי של השבר וי'נ'ו'ת המתלול הנוכחי .התהליך הטקטוני לווה
ברעידות אדמה חזקות שמנעו את התיצבות המדרון וגרמו למפולות תדירות של הסדימנט
המדרוני.

ניתוח החתך הסדומנטרי שהצטבר בשולי מצוק השבר מצביע על כך שקצב הפעילות של שבר

עזז הלך וגבר עם הזמן .גיל הפעילות הטקטונית הצעירה יתברר כאשר יתקבלו גילים של
הסדימנטים המדרונלים.
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השתנות שטחי פנים של סדקים בקייטון מדברי
ויסברוד,

.,נ 1

נתיב,

.,ר 1

אדר,

.,א 2

רינן,

ד3 .

 1מרבז סיגרם למדעי הקרקע והמים ,האןניברסיטה העברית בירושלים,

ת.ד,1% .

רחובות

16100
 2המרבז למשאבי מים ,המבון לחקר המדבר בשדה בןקר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 3המחלקה למדעי הסביבה ןחקר האנרגיה ,מבןן ייצמן למדע ,רחיבית

תכונותיו הפיסיקליות של סדק ,כגוו מפתח ,תעלות זרימה וחספוס פני השטח נחשבות כמאפיינים
קבועים שאינם תלויים בזמו עבור סדק מסויים .השערת העבודה במחקר המוצג היא כי מים
המחלחלים לאורך סדקים בקירטוו לא רווי עשויים לשנות את מאפייני הסדק שהוזכרו.
ניסויים מעבדתיים המבוסיסם על מחזויר יבוש והרטבה של גלעיו קירטוו סדוק מקידוח באזור
רמת חובב ,הראו כי פני השטח של הסדק אומנם משתנים באופו מובהק .מחזור הרטבה של
 10דקות מלווה ביבוש של  24שעות גרם לירידה ממוצעת של  150עד  350מיקרון בפני השטח
של הסדק הנחקר .מחזור נוסף ,שכלל הרטבה של  14שעות גרר ירידה נוספת בפני השטח של
אחד הצדדים בסדק .לעומת זא,ת בצידו השני של הגלעיו הסדוק נוצרו כתואצה ממחזור זה
סדקים משניים שגרמו להרמת פני השטח אבזורים מסויימים .מחזורי ההרטבה והייבוש לוו
בשינויים בחיספוס פני הסדק ובעלייה בירכוז החלקיקים במים כתואצה מתהליכי בלייה על

פני השטח של הקירטוו .השינויים שנצפו על פני השטח נבדקו בעזרת מכשיר סריקת לייזר
ועובדו בעזרת מערכת מיפוי

.GIS

המסקנות הראשוניות מניסייי המעבדה מראות כי הפרמטרים הפיסיקליים של סדקים בקרטון
לא-רווי עשויים להשתנות כתואצה ממחזורי יבוש והרטבה ,כמו אלו המתרחשים בתווך הלא
רווי באזורים צחיחים .התואצות המעבדתיות שנתקבלו במחקר זה מעלות ספקות לגבי היכולת
והמשמעות שבהגדרת מאפיינים מייצגים לסדקים באזור הלא-רווי בסלעים רכים ,כגוו קירטו,ן
חוורים ,פצלים או טילים קרחוניים .תצפיות שדה אבזור בקרטוו הסדוק הלא-רווי אבזור רמת-
חובב תומכות במסקנות אלו.
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מיפוי גיא וכימי של הלית וספירה ותהליכים תוד-ליתוספריים
בצפון-מזרח ישראל
ןינשטיין., ,י

l

נבןן., ,ע

l

שטיין., ,מ  lאלתר., ,ר zןןרנר ,ג.ג

 .1המכןן למדעי כדןר הארץ ,האןניברסיטה העברית ,ירןשלים
 .Zהמכןן למינרלןגעה ןפטרןגרפיה ,האןניברסיטה של היידלברג ,גרמניה
 .3המכןן לגיאןכימיה ,האןניברסיטה של גטינגן ,גרמניה
בזלות מגיל מיוקן תיכון עד פלייסטוקן עליון מכסות שטחים נרחבים בצפון-מזרח ישראל.
לימוד גיא וכימי מראה ,כי קיימים הבדלים בין היחידות השונות .בגולן נצפתה השתנות מבזלות-

אלקליות בדרום לבסניטים בצפון-מזרח .הבדלים אלה מקבילים לשינויים בגיל הבזלות ,מפליוקן
תחתון בדרום לפלייסטוקן בצפון-מזרח .הבדלים בין יחידות בזלתיות מתקבלים גם ממערב
לטרנספורם ים-המלח .הפעילות הוולקנית מתחילה עם בסניטים בעמק יזרעאל )מיוקן תיכון(,
עוברת לאלקלי-בזלות יותר צפונה )פליוקן תחתון( ומסתיימת בבסניטים במזרח הגליל העליון.
יחסי יסודות אינקומפטיביליים ,כמו גם היחסים האיזוטופיים של  Srמלמדים ,כי המגמות
נוצרו על ידי ערבוב של נתכים ,שנגזרו משני מקורות .המקור האחד הינו פרידוטיט רטוב,

המתאפיין בריכוזי יסודות אינקומפטיביליים קרובים לפרימיטיביים ,וממנו נוצר מרכיב קצה
בהרכב דומה לזה של האלקלי-בזלות .המקור השני מועשר ברוב היסודות האינקומפטיביליים
)  (Ba, Th, U, Nb, Sr, LREEחוץ מ  Rbו .K -תכונות אלה מעידות על נוכחות של אמפיבול
)פרגסיט( בסלע המקור .שיפועים חריפים של  M-HREEואנומליות חיוביות של  pמיוחסים
לנוכחות של אפטיט .אנו מציעים ,כי המקור המועשר מורכב מעורקים של אמפיבול-פירוקסניט
נושאי אפטיט .נוכחות של אמפיבול מצביעה על כ,ך שהמקורות ממוקמים בעמקים ליתוספריים,
עובדה הנתמכת על ידי עדויות גיאוכימיות אחרות.
יחסי  Sr/86Srך 8בבזלות האלקליות גבוהים מאלה של הבסניטים )  0.70337ו  ,0.70313בהתאמה(

ומשתנים ביחס ישר ליחסי ה  .Rb/Srשני מרכיבי הקצה מראים יחסים דומים של איזוטופים
של  .Ndאנו מציעים ,כי שני המקורות נגזרו ממאגר אחיד )איזוטופית( והתאפיינו ביחסים

דומים של איזוטופים של  Srבזמן יצירת וייצוב הליתוספירה הערבית )סוף פרוטרוזואיקון(.
מחישובי גיל מודלי ניתן ללמו,ד ששני המקורות נפרדו זה מזה בין הפליאוזואיקון המוקדם

לטריאס .הפרדה זו קרתה ,ככל הנראה ,על ידי התכה חלקית של בסיס הליתוספירה והצבת
הנתכים בעמקי ליתוספירה רדודים יותר .אנו מציעים ,כי ההשתנויות בכימיה של הבזלות בין

צפון לדרום משקפות הבדלים בתכולת העורקים בליתוספירה מתחת לאזורים שונים .גם
בגליל וגם בגולן הליתוספירה מתחת לחלק הצפוני מכילה יותר עורקים מאשר זו שמתחת
לחלק הדרומי .הליתוספירה מתחת לעמק יזרעאל דומה לזו שמתחת לאזורים הצפוניים.
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ואף לפלואוקן נמצאו בסבובות גבול אאוקן תחתון תוכו,ן דבר שותכן שהוא בעל השלכות
פלואוגואוגרפוות ופלואואקולוגוות,

עוקר המגוון בגבול ( NP14/15) Ypresian!Lutetianנמצא במשפחת  Rhabdosphaeraceaeועבודה
מורפומטרות על הסוגום במשפחה הראתה שוש אפשרות לעדן את הגדרות המונום המקובלות,
מה שואפשר תת -חלוקה בווסטרטוגרפות טובה מזו המקובלת כוום,
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הביוtי'טרטיגרפית >Jל(; ה~  .tJiJלב ~ fJין זךג?רני ביawיבת גבול
אאןקו תחתוו ;N /יכון נבג~ג '}ניכ)~ .~.בישר~ל
וינבוי'lנ-ח1וץ ,מ,.ג ו,ניז!י~ק

'.,ז 1

~וו'ק~בז~~ ,~W

 •1אוניברסיטת ן!' :גור~ו~ , "I,ב.ג~ באר ~YJי~ •8Lj·l if)5
 .2הזנכון הגאולךגי הי~'ר~לי ,ר\ח' גכלבי ישר Uל ~י~'~רוי,כ~ •95501
מחקר מפורט על הביוסטריטגרפית של הב  Jופלנקטןן הגירני בסביבות גבול אאוקו

ת I;'i:ן "

תיכון נערך בנבג הצפיני .המחקר התמקד באזור מישיר עבדת ובמסגרת  jנדגiכ ',',ט סלעי
הקרטיגJןיר במספר חתכי משנה .חתכים אלי נעשו אבותם המקימות שבהם נערכו

ע:בדווך j

קידמית )  (Romein, 1979; Benjamini, 1979; Schaub et al, 1995ובנוסף נם אזור בורוו:ג ,ח/למ',

כדי לנסרת ילהניע לקירלציה ביו שיטות ביוסטרסיגרפירת שונית.
ערביר הכרלל של החתך  250מ' עם היחידית הליתןסטרטינרפיית של חבורת עבדת :תצ' מור,
תצ' ניצנה תצ' חררשה ותצ' מטרד

)(. Braun, 1967; Benjamini , 1979

הדנימית שנלקחו במריוח

ממרצע של מטר בנדקי במיקריסקופ אור נראה יבמיקרוסקרפ אלקסריני סדרק.

המחקר הניכחי הראה שחיחידות חלית Iססרטיגרפירת הנ"ל מכסות את זחיאנציה NP12-
 NP16של הנניפלנקטרן הגירני בפליאונן )  (Martini, 1989; Okada and Bukry, 1980וכוללות את
בגיל אאוקן תחתו!ך תיכון .חבירת עבדת נמאצה כבעלת פלורה מגוינת בשימיר סיב ו·  60מיני

נניפלנקטין גירני היגדרן בתחום עבודה זן ,תביוזואנציח של קניון האפרק הלאומי של עין

עבדת מתאימה לזי שנקבעה על ייד (. 1979) Romein
 NP12בעיבי של  38מ' נמאצ בתצירת מיר בחלקי התחתיך של המציק NP13 .נמאצ בעיבי 30
מ' בתצירת ניצנה ו  NP14 -נמאצ בעובי  30מ' בחלקי העלייך של המצוק בעיו עבדת ,בתצןרת
ניצנה .מעבר לכך נמאצ כי  15NPהמצוייו על ידי היפעת הסמו

 N.julgensמשתרע לעיבי כילל

של  55מ' החל מקצהי העליין של מציק עין עבדת ,דרך תצירת חורשה בבירית רמליה יעד
לחלקה התחתיך של תצורת מטר.ד  NP16מתחיל בנגב הצפיני יבשפלה עם היפעת חסמו
 R. umbilicusלפי

(1982) Ehrlich and Moshkovitz

יכן  (1995) Moshkovitzוהיא כ 15 -מי מעל

בסיס תצירת מטר,ד אכשר בגולי העליון לא נחשף בעבדוח זי.
העבידה הניכחית מראה שבאזור עבדת קיים מיתאם ביו הליתוסטרטיגרפיה יביך

הבייסטרטיגרפיה של הנניפלנקטוו בסביבית גבול אאיקן תחתו!ך תיכו,ן אילם בד בבד חיא
מחזקת את חיסר ההתאמה המיבהק שבין הגדרת נביל אאיקו תחתו!ך תיכין לפי שיג'ת

הנניפלנקטין הגירני )  I5ן (NPI4יביו שיטת הפירמניפרים הפלנקטייס ,חיסר האתמה שמאצה

ביטיי אצל  (1979) Benjaminiיכן אצל (. 1995) Schaub et al.
העבידה הניכחית מראה עליה ברמת השימיר ,תפוצת

המינים ,

ומנווו המינים בסביבית נבול

אאיקן תחתי!ך תיכין )  I5ן (NP14למיל יירדה חריפה בנורמים הללי בחלקי העליין של החתך

לקראת תצירת מטרד ) (.NPI6צירות מןרפיליגיות של ככןפלנקטון ,האופייניןת לאאיקן המיקדם
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לסכום ,המדודות שכעשו עד עתה מצביעות על כן· שעוקר התזןזה בתת הקרקע מתרחשת על
מלשור ההלקה המצוי בין יחידת הסלע התחתונה לזחידה העליונה ,בנוסף לכה מתרחשת
דפןרמציה בתוך יחידת הסלע העליונה באזורים בהם הסידוק צפוף ,שעור התזוזה אינו אחיד
במרחב .ובזמן והוא מואץ בהשפעת מי הגשמים,
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מעקב אחר מדרונות לא יציבים בצפון ישראל :קצב ופיזור
התזוזות והדפורמציות הא-סייסמיות בזמן ובמרחב
ווסט., ,ה וקס ,ד.

המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 ,30ירושלים
מעקב אחר תזוזות א-סייסמיות מתמשכות של מדרונות לא יציבים מהווה בסיס להערכת

התנהגותם בזמו רעידת אדמה .בגוש חלב ,בגליל העליו,ן נבחר מדרוו לא יציב לשמש כאתר
תצפית ללימוד אופי התזוזות ושעורו בזמו ובמרחב .בעשרות השנים האחרונות דווח על גלישת
המדרוו בעקבות גשמים חזקים ,וכמו כו ישנו עדויות המתייחסות לתזוזת המדרוו ברעידות

אדמה .המדרוו בנוי משתי יחידות סלע הנטויות בכיווו המדרוו )(.dip slope
המעקב אחר התזוזות במדרוו והתופעות הקשורות אליהו ,מתבצע בארבעה אופנים :מדידת
שעורי ההעתקה של פני השטח ,מדידת תזוזות בתת הקרקע ,מעקב אחר שינוי מפלס מי
התהום ומדידת שינויים בשעורי הפליטה של גז הראדוו באתר.
תזוזות פני השטח נמדדות בעזרת מכשיר

.EDM

רשת המדידה מורכבת מתחנות יחוס קבועות

ועוד  15רפלקטורים הפזורים על פני השטח .תואצות ראשונות מעידות על תזוזה של הרפלקטורים
בכיווו מורד המדרוו בשיעור של  8עד  25מילימטר בשנה .באזורים בהם צפיפות הסדקים
גדולה יותר עלית מפלס מי התהום מלווה בשעורי תזוזה גדולים יותר .פיזור התזוזות על פני
המדרוו מצביע על חוסר אחידות בזמו ובמרחב בתנועת יחידת הסלע העליונה .הדבר מצביע
על אפשרות שאזורים שונים לאורן המדרוו כושלים בנפר.ד ריכוז אזורי המאמץ במישורי
ההחלקה ויצירת המעוותים ביחידה העליונה המחליקה ,משנים את מקומם במרחב ובזמו.
מדידת התזוזות בתת הקרקע נעשית בעזרת אינקלינומטר ,במטרה להשלים את המידע המתקבל

מפני השטח ולקבוע היכו נמאצ המישור עליו מתבצעת ההחלקה .תואצות ראשונות ממדידות
אלה מראות שהדפורמציה ביחידת הסלע העליונה מזערית ,דבר המעיד על כד שמירב ההעתקה
נעשית במישור ההחלקה שביו שתי יחידות הסלע.
בנוסף למדידת התזוזות על פני השטח ובתת הקרקע ,נעשה מעקב אחר שפיעת המעיינות
ושינויי מפלס מי התהום .באזור המחקר קיימים מעוונות שכבה ,חלקם עונתיים ,הנובעים
לאורן המגע ביו שתי יחידות הסלע הבונות את המדרוו .שפיעת מעיינות ומפלס מי התהום
מאופיינים על ידי שינויים עונתיים ניכרים )יותר מ  50סנטימטר( ,המושפעים מכמויות הגשם
כאשר ירידת גשם מלווה תמיד בעליית המפלס .כצפוי ,עלית המפלס מלווה לעתים בגידול
בשעורי ההעתקה של פני השטח.

לאחרונה נפרס באזור המחקר מערד של  20תחנות למדידה של שפיעת גז ראדוו .הראדוו
שמקורו בשכבות הסלע בתת הקרקע מוצא אתדרכו לפני השטח דרד הסדקים ומישורי

החולשה .תואצות ראשונות מעידות כצפוי על שפיעת ראדוו גדולה יותר באזורים הסדוקים
יותר.
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בזלת שזרם מהגולן (2 ) .מיקומם של מעיינות עינן נקבע על ידי המפגש בין שבר יסוד המעלה
ושבר קרית שמונה.

לפיכ,ך אנו מציעים ששבר יסוד המעלה מהווה את השבר הדיאגונלי הנוכחי של אגן החולה
אשר מקשר את שבר הירדן לשבר קרית שמונה שנמשך צפונה אל שבר ימונה .נראה שהשבר

הדרומי של אגן החולה היה ממוקם בתחילה בצפון בלוק כורזים ורק מאוחר להשקעתה של
תצורת חצור הוא נדד צפונה אל עבר מיקומו הנוכחי .על פי הנתונים הקיימים היום נראה
שיצירת החולה קשורה בכפיפה בצפון האגן ושבירה בדרומו.
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~"rי ~  vך'ך  fjמעלה-שבר ינו~~ל ,\,ראשי וצעיר בדרום אגן
ר 1חןלfו :השפעתו על הבנת מבנה והתפתחות האגו והשתרעות
האגם
היימן ,א,.ג זילברמן ,ע,.ג אמית ,ר,.ג פריזלנדר,

אZ.

גהמכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 , 30ירושלים
 zהמכון הגיאופיסי לישראל ,ת.ד 581%% , %%86 .חולון
אנן החולה הינו אחד ממבני המתיחה

)(pull-apart basin

המוכרים לאורך בקע ים המלח.

התפתחות האגן החלה לפני כ 4 -מ.ש .והפעילות הטקטונית בו נמשכת נם כיום .שברי האורך
ממזרח וממערב ברורים מורפולוגית בעוד ששברי הרוחב ברורים הרבה פחות .בדרום האגן

מוכרים בפני השטח השברים של צפון בלוק כורזים עם הסטה אנכית מצטברת של עד מספר
מאות מטרים .בצפון האגו מוכרים שני שברים קטנים שסך ההסטה האנכית עליהם קטן מ-
 20מ.י לפיכ,ן שברים אלו אינם שברי הרוחב הראשוום הנוכחוום של אנו החולה.

בשנות החמישים הוצע על ידי אבנימלך קיומו של קו שבר שהנביל לדעתו את האנם והיה
הנורם להיווצרותם של מעיינות עינן .באזור יסוד המעלה הובחנה לאחרונה מדרנה מורפולונית
בנובה של  3-1מי הפונה צפונה ,ונמשכת מאזור נשר הפקק באזימוט כללי של  315 0לכיוון
מעוונות עינן .מוצע שהמדרנה זו היא הביטוי על פני השטח לשבר עמוק המהווה כיום את
הנבול הדרומי של אנו החולה .הצעה זו מתבססת על העובדות והתצפיות הבאות:
 .1הקו מפריד ביו שני מבנים בתוך אנן החולה :מדרום נחשפת על פני השטח תצורת חצור

הפלוביאטילית )מניל .( 0.9-1.6ש.מ בעוד שמצפון מצוי חתך של מספר מאות מטרים של
סדימנטים אנמוום צעירים מגיל פלווסטוקו עד ההולוקן.
' .2קו סווסמי ,שבוצע על ידי חברת אבזיק ,חוצה את הלינאמנט באזור יסוד המעלה ומראה
אי-רציפות של המחזורים הסווסמוום באזור החציה .בין היתר ניתן להסביר אי-רציפות זו
על ידי קיומו של אזור שבירה .במטרה לבדוק את קיומו של השבר בקרבת פני השטח
ולהסיק על נילו יתבצע בעתיד הקרוב סקר סווסמי בהפרדה נבוהה באזור שמורת החולה.
 .3מספר נבעות הממוקמות לאורך הקו מוסברות על ידי לחיצה המתפתחת לאורך שבר בעל
מרכיב של תנועה אופקית.

ממדידות פרופיל המדרון ניתן להעריך ניל שבירה על פי הקשר שבין שיפוע המדרון ,סונ
המסלע והאקלים .מסתבר שמדרנת השבר הנוכחית נוצרה ברעידת )או רעידות( אדמה במהלך
 1000השנים האחרונות .הפעילות הסווסמית הנוכחית באזור מעידה על המשך הפעילות
הטקטונית.

מדרגת השבר מסבירה מספר תופעות (1) :המדרגה יצרה את קו החוף הדרומי של אנם החולה

ובכך הנבילה את התפשטותו דרומה .מדרנת השבר שימשה למעשה כסכר ומנעה את ניקוז
העמק .ה"פקק" שנפרץ במהלך יבוש החולה הוא ,אם כ,ן מדרנת שבר ולא כפי שהוצע ,קילוח
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ש~~~'י~ ',,סקר רפלקציה ייייס~;ית להבנת ~)ערבת מי התהום
~~זור הכנרת
הורביץ,

.,ש 1

גבירצמן,

.,ח 1

רןטשטיי" .,י zבן-גיא.,' ,י רזניקוב,

מZ.

גהמבוו למדעי בדןר הארץ ,האןניברסיטה העברית ,ירושלים
~המבו' הגיאןפיסי לישראל ,ת.ד 58122 , 2286 .חןלןו

הכנרת מספקת כשליש מתצרוכת המים של מדינת ישראל .מליחות מי האנם היא 200-230
מגכ  IIל ,בסדר גודל אחד יותר ממליחות מו הירדו הנכנסים לאנם .מקורות ההמלחה העיקריים

חם מעוונות חוף ,מעיינות תת-ימיים ומקורות לא מנוטרים בקרקעית האגם .למרות המחקרים
·,:1בים שנערכו עד היום ,חילוקי הדעות בענייו מנגנוו נביעת התמלחות לאנם עדייו בעיצומו.

במ}מוו נציבות המים נערך מחקר שמטרתו לבחוו את יחסי הגומליו ביו המבנה הגיאולוגי
למערכת מי התהום בכנרת וסביבתה.
בעבודה הנוכחית נבחנים יחסי הגומליו ביו המבנה ,הסטרטיגרפיה וההתפתחות הטקטונית

ב.כנרת לתבועת מי התהום באזור ,על ידי שילוב נתונים גיאופיסיים עם מודל הידרוגיאולוגי
לאגנים סדימנטריים גדולים .ביתר פירוט תתמקד העבודה בבעיות האבות (1) :זיהוי רציפותם
של היחידות האקויפריות והאקויקלודיות מתחת לכנרת ובסביבתה; ) (2מיפוי שברים ובחינת
יכולתם להעלות תמלחות מהעומק; ) (3אתור גופי מלח וגופים מגמתיים ובחינת השפעתם על
הד'!!> הזרימה.

כדי ללמוד על המבנה הניא ולוני מתחת לאגם ,בוצע במהלך חודש ינואר 1997 ,סקר רפלקציה
סווסמית רב ערוצי .הסקר בוצע כאשר מפלס המים בכנרת היה כ', -211.50-מ  2.5מ' פחות
מהרום המרבו של האנם .מתואצות ראשונות ניתן ללמוד כי מילוי הבקע ,אשר היינו אקויקלודו

בעיקרו ,הוא עבה בדרום האנם ובחלקו הצפוו מזרחי .בחלק הצפוו מערבי ,בהמשך לבקעת
ננוסר ,המילוי הצעיר הוא דק יחסית ,בעובי של מאות מטרים אחדות .ניתו להבחיו באזור זה

במערכות שבירה מורכבות ,אשר ייתכו שחלקו פעילות ועשויות להוות צינורות תולכה לתמלחות
מו העומק·
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תפןצת אןסטרקןדה

הכנס השנתי,

-

1997

שינןיי מפלס ןמעברי ים

)קנומו-פאליאוקו  jדרום הטתיס ,דרום האוקיאנוס האטלנטי
הוניגשטיין., ,א  1רוזנפלד.,: ,א פלכסר ,ע.

3

 lמשרד לתשתיות לאומיות ,מחלקת נפט וגז ,יפו  ,%34ירושלים
:מכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 , 30ירושלים
 3החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב
המסובום הערבו-נובו והאפרוקאו חוו בתקופות הקנומן עד הפאלואוקן סדרה של הצפות
ומוות.

מסכות שקועת הסדומנטום ותפוצת הפאונה הוכתבו במודה נוכרת על ודו שונווו מפלס הום

העולמו והטקטונוקה הרגוונלות .תפוצת אוסטרקודה מוגברת בתקופות של עלות פנו ום
מעודה על קשרום גואוגרפוום מהורום ונרחבום .בתקופות של ורודת מפלס הום ,מונו
האוסטרקודה מראום אנדמוות באוכלוסוותם 13 .בווזונום מרונום של אוסטרקודה נמצאו
ברצף הסדומנטרו של ושראל מתקופת הקנומן ועד לפאלואוקן והם מכולום כ 140-מונום
אונדוקטובום .הטבלה

הבאה -

מצוגה את אחוזו מונו האוסטרקודה מושראל וסונו )צפון מערב

המסוב הערבו( המשותפום לצפון אפרוקה )מרוקו ,תונסוה ,אלגו'רוה ומצרום( ולמערב אפרוקה

)גבו,ך קמרון ,נוגרוה ,חוף השנהב ,גמבוה וסנגל(.
צפון אפריקה

מערב אפריקה

התקופה

פאלואוקן

77%

220/0

סנטון-מסטרוכט

19%

4%

קונואק

41%

8%

טורון

15%

>8°A

קנומן

45%

6%

בעזרת תפוצת האוסטרקודום נותן להבחון בשלושה שואום טרנסגרסובוום .שנום מהם ארעו

בקנומן )עלוון( ובקונואק והם מקבולום גם לאורועום אנוקסוום עולמוום ) (OAE2, OAE3שוא
הטרנסגרסוה השלושו הנרחב בוותר אורע בתקופת הפאלואוקן והוא בא לודו בוטוו בזהות
מורבות בפאונת האוסטרקודה לאורך אזורום נרחבום .נדודת מונו האוסטרקודה נתאפשרה
בעזרת זרמום לאורך החופום של דרום הטתוס ודרום האטלנטוס וא/ו דרך המעבר הטרנס
סהרו.
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Fig. 1. Burial curve for the Triassic at Makhtesh Ramon. Cycle tops for 11 sequences
exposed at Makhtesh Ramon are shown, from within the exposed part of the Gavanim
Formation to the top of the lower member of the Mohilla Formation. The Zafir, Raaf and
lower part of the Gavanim section are added from the Ramon-l borehole, and are not
subdivided into cycles; likewise the upper part of the Mohilla is added. Events of rapid
subsidence early in the Late Anisian and in the rnid-Carnian correspond to lowstands of
the Germanic Triassic (Aigner and Bachmann, 1992); however, the Late Ladinian lowstand
is not observed.
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השפעת השינויים במפלס הים ובהשתפלות הטקטונית על
הסדימנטציה בטריאס בדרום ישראל
דרוקמו ,י,.ג בנימיני., ,ח zובוכבינדר ,ב.ג

גהמכוו הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 , 30ירושלים
 zהמחלקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה ,אוניברסיטת בו גוריוו 84105 ,באר שבע
בעבודה זו מוצגת אינטרפרטציה חדשה של סביבות ההשקעה והדינמיקה של הסדימנטציה
בחתך הטריאסי במכתש רמון והר עריף.

החתך של תצורות גוונים )חלק עליון( ,סהרונים ,ומוחילה )פרט תחתון( הטריאסיות במכתש
רמון חולק לאחד עשר רצפים סטרטיגרפיים .הרצפ)ם הורכבו על סמך פענוח מחודש של
עומקי המים של הליתו-והב)ואפציס השונים .גבולות הרצפים נקבעו בנקודות הרדודות ביותר
מבחינת עומק המים או במישורי ארוזיה.

לפחות שני רצפים סדימנטרים הובחנו בתצורות רעף וגוונים .עומקי המים במחזורים אלה
משתנה מסופראטיידלי )בשתי עד ימי מובהק בליתואפציס של קרבונטים ושל קלסיטים יבשתיים.
בחלק העליון של תצורת גוונים ובתצורת סהרונים הובחנו מחזוריים ימיים עם עומקי מים עד
מתחת לבסיס הגלים בזמן סערה ,בליתואפציס קלסטיים וקרבונטיים מעורבים .החלק האמצעי
והעליון של תצורת סהרונים מכילים מחזורים בסביבה סופראטיידלית המעמיקה אל מתחת
לבסיס הגלים ,בליתואפציס קרבונטי שולט עם מספר אופקי גבס.

דיאגרמת הקבורה המוצגת להלן )ציור  (1הורכבה על בסיס טבלת הזמנים של Gladstein),

(1995

ועל בסיס גבולות הרצפים )בהם גובה המים

(. 0

הקורלציה הביוסטרטיגרפית מבוססת

על אמוניטים ,קונודונטים ופורמיניפרה .שתוארו בספרות.
שתי תופעות בולטות בדיאגרמת הקבורה של הטריאס:

.1

בתקופת האניזיאן המאוחר עד הקרניאן המוקדם קצבי הסדינטציה הם נמוכים באופן

בולט עד כד) קונדנסציה .תצפית זו עומדת לאכורה בסתירה לעובדה שאפציסים קרבונטיים
דומים בחתך הגיאולוגי ישקעו בדרך כלל בקצב המדביק את קצב עלית פני הים.

 .2השתפלות מהירה של הקרקעית הובחנה בתקופת השקעתן של תצורות גוונים הקלסטית
)בזמן האניזאן( ומוחילה האופוריטית )בזמן הקרניאן( .ניתן היה לצפות שההשתפלות המהירה

תגרום ליצירת ליתואפציס של מים עמוקים .חרף זאת ,עלו קצב) הסדימנטציה במדה כזאת
שאגני ההשקעה מולאו לגובה פני הים.
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האם אפשר להשתמש בסטרטיגרפית רצפים
) (SEQUENCE STRATIGRAPHYלחקר החתך של הקריטיקון
במישור החוף הדרומי

!

נרדוש., ,מ פלכסר ,ע.
המחלקה לניאופיסיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב
החתך הקריטיקוני בתת-הקרקע של מישור החוף מורכב מכ  15תצורות ,המחולקות באופו
כללי לשתי קבוצות :תצורות של משקעי פלטפורמה ,בדר"כ קרבונטים ,שהצטברו במדף היבשת

במזרח ותצורות של משקעים בסינליים ,בדר"כ קלסטים עדינים ,שהתפתחו באגן במערב .אלה
הן יחידות סלע ליתוסטרטיגרפיות אשר גבולות הזמן שלהן אינם מוגדרים באופן מדויק.
כתוצאה מכך אופי המעברים מהמדף לאג,ן השתרעות סביבות ההשקעה ותפוצתם של סוגי
סלע שונים ניתנים לתאור כללי בלבד.

סטרטיגרפית רצפים

)(SEQUENCE STRATIGRAPHY

מציעה כלים למחקר מקיף ומפורט
מדרגות שונות .כפי

יותר ,המבוסס על זהוי רצפי השקעה )(DEPOSITIONAL SEQUENCES
שהציעו  P. VAILושותפיו מחברת ,EXXON
) (. SEISMIC STRATIGRAPHYשתי פרוצדורות עקריות מופעלות בדרך כלל:

רצפי השקעה מוגדרים באופן בסיסי בחומר הסייסמי

ניתוח של סיומי

החזרות וניתוח של אופי ההחזרות או הפציאס הסייסמי .בראשונה סיומי החזרות מסוג
 TOPLAPS ,DOWNLAPS ,ONLAPSו TRUNCATION -משמשות לזהוי גבולות רצפים

) (. SEQUENCE BOUNDARIESפציאסים סייסמים מסוג SIGMOIDS, CLINOFORMS,
 MOUNDS, WEDGESואחרים משמשים לתאור המבנה הפנימי של רצפים וזהוי SYSTEM
.TRACTS
לוגים חשמליים מציעים כלים נוספים .מגמות הלוגים ,קבוצות פרה-רצפים )PARASEQUENCES
 (STACKING PATTERNSופענוח לית ולוגי משמשים לזהוי מישטחי מפתח כגוו גבולות רצפים
ומישורי הצפה מירביים ) (. MAXIMUM FLOODING SURFACESלאחר הפיכה לזמן ניתן להתאים
את אלה למשטחים הסייסמים.
ישום של פרוצדורות סטרטיגרפית רצפים על קוים סייסמים יבשתיים מאזור כפר דרום מביא

לתוצאות מבטיחות .עשרה קוים פוענחו ,חלקם קוי דיפ הניצבים לקו החוף וחלקם קוי
סטרייק המקבילים לו .בכל קוי הדיפ מופיע מדף היבשת הקריטיקוני .סיומי החזרות מסוגים
שונים נראים בברור ומשמשים לסימון גבולות רצפים משוערים .פאציאסים סייסמים כגון
 SIGMOmSו  CLINOFORMSנראים גם כן .לוגים חשמליים של שלושה קידוחים מהאזור :כפר
דרום ,1 -כיסופים ,1 -ונירים 1 -מראים מישורי הצפה מירביים ,גבולות רצפים משוערים
וקבוצות פרה-רצפים שונות .אלה הותאמו למשטחים הסייסמים בעזרת סייסמוגרמות סינתטיות.

בשני סוגי הנתונים ניתנים לזהוי כ  10רצפי השקעה מדרגה שלישית .נדרשת עבודה נוספת
לקבוע את תפוצתם המרחבית של רצפים אלה ואחרים ,יחד עם זאת על בסיס התוצאות
הראשוניות אנו מסיקים שסטרטיגרפית רצפים ניתנת לישום ויכולה לשמש ככלי חדש ובעל
עוצמה לחקר החתך הקריטיקוני בתת הקרקע של מישור החוף הדרומי.
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מודלים תאורטיים

-

גנאור ,י.

המחלקה לגיאולוגיה ,אוניברסיטת בו-גוריוו ,ת.ד ,653 .באר-שבע84105 ,
להבנת קצבי המסה של מינרלים חשיבות רבה בניתוחם של תהליכים גיאוכימים בפני כדור

הארץ ובקרום .מודלים של המנגנונים המשפיעים על תלות קצב ההמסה בטמפרטורה ,בדרגת
החומציות ,בריכוזי זרזים ובמרחק משיווי משקל ,נדונו בהרחבה בספרות הגיאוכימית .תהליכי
עיכוב ,לעומת זאת ,אינם מובנים די צרכם.

במחקר הנוכחי ,מוצע מנגנון ראקציה המערב מעכבים וזרזים .המנגנון כולל שלב מהיר של
ספיחה של מעכב ו/או זרז ולאחריו שלב איטי של שבירת קשרים כימיים .קצב שבירת הקשרים
תלוי באופיים ובריכוזם של החומרים הספוחים לפני השטח של המינרל .שילובם של איזותרמות
ספיחה במודל מאפשר ליחס את קצב ההמסה לריכוזי המעכבים והזרזים בתמיסה .איז ותרמות

הספיחה של הזרז והמעכב עשויות להיות תלויות זו בזו או בלתי תלויות .בהתאמה ,ניתן לתאר

שני מודלים .במודל הראשוה הזרז והמעכב מתחרים זה בזה ולכן קיימת תלות )שלילית( בין
ריכוזיהם על פני השטח .במודל השני ,ספיחתם של הזרז והמעכב אינם תלויים זה בזה.

תוצאות המודלים מוצגות בציורים .1-4
המודלים המוצעים הושוו לתוצאות של ניסויי המסה של קאוליניט ואלביט .נמצאה התאמה
טובה .בין התחזיות של שני המודלים לתוצאות הנסיוניות .בסיס נתונים רחב יותר הכולל
ניסויים בדרגות חומציות וריכוזי אלומיניוח  1v ,ויח
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המבנה העמוק של ים המלח
גינצבורג., ,א בו-אברהם ,צ.

החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב 69978
נערך ניסוי רפרקציה סווסמי בים המלח שמטרתו היתה קבלת מידע מבוסס על העומק

לתשתית הקריסטלינית .במהלך ניסוי זה הוצבו  9סווסמומטרים של קרקעית הים ו11 -
תחנות סווסמיות יבשתיות נוודות לאורך חתך באגן הצפוני של ים המלח ושטחי היבשה מצפון
ומדרום לו .החתך שכוונו צפון-דרום נמשך לאורך הגבול הירדני-ישראלי ומיקומו הוכתב על ידי

המגבלות הפוליטיות .משום כך אין מיקום החתך אידיאלי והתוצאה היא שבמחציתו הצפונית
של החתך האנרגיה הסווסמית שנקלטה לא הגיעה מחלקו העמוק ביותר של האגן.
המהירויות הסווסמיות שפוענחו מהסווסמוגרמות הן 20 :ק"מ/שניה המווצגת את החתך

הפליסטוקני ומתחתיה מהירות של  4.2ק"מ/שניה שנרשמה במספר סייסמומטרים .מהירות זו
מיצגת שכבות אופוריטים .מתחת לשכבה זו באה שכבה שמהירותה  3.0ק"מ/שניה ואשר בה
קוום גרדיאנט מהירות אנכי חזק .שכבה זו מיצגת את חתך המשקעים הפרה-פליוקני .הקרום

העליון מיוצג על ידי מהירות של  6.01ק"מ/שניה.
פענוח הסוומוגרמות מורה על מציאותם של שני דיאפירים של מלח בתוך מילוי האגן .התשתית

נמצאת בעומק הרדוד יחסית של  5-6ק"מ מתחת לאגן הצפוני .מדרום לאגן הצפוני נמצאה
שבירה חזקה שהשפיעה על התשתית .שבירה זו שזריקתה  4-5ק"מ גרמה להעמקת התשתית
והחתך הקרטיקוני והפרה-קרטיקוני המונחים עליה מתחת לאגן הדרומי של ים המלח .לאחר
השבירה הושקעו כ 8 -ק"מ של משקעים טרציארים ורצנטיים כך שהחתך הסדימנטרי מתחת

לאגן הדרומי של ים המלח מגיע לעומק של כ 14 -ק"מ .מתוצאות המחקר הסייסמי והנתונים
הגרבימטריים והמגנטיים באיזור נבנה מודל של המבנה העמוק של ים המלח .החזרות חלקיות
מהמוהו מורות שעובי הקרום באיזור מתאים לעובי המחושב של  27-30ק"מ שהתקבל במחקרים
סווסמוום קודמים.

תוצאות מחקר הרפרקציה הסווסמית נתמכות על ידי הנתונים הגרבימטרוום והמגנטוום
המשולבים .הנתונים הסווסמוום ומודל החתך העמוק של ים המלח מוצגים כאן.
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מאגר נתונים ממוחשב של מפות מתחומי מדעי האדמה
בישראל וסביבותיה
גינזבורג., ,ד אקר., ,ע רחנזפט., ,מ שטייניץ ,ג.

המכוו הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 , 30ירושלים
מאגר נתונים של כ  1500 -מפות מתחומי מדעי האדמה בישראל וסביבותיה פורסם בשנת
 1986ע"י גינזבורג ופקארביץ '.דו"ח זה מוחשב לאחרונה במכוו הגיאולוגי .הנתונים מאוחסנים

במשולב בתוכנת בסיס הנתונים  Accessובמערכת  GISשל המכוו .בעזרת מערכות אלו ניתו
לשלוף כל נתוו הקיים במאגר ,בצורת טבלה ,טופס ,או כמפת תיחום המתארת את גבולות
המפות המבוקשות.

מאגר הנתונים הנדוו כולל מידע ,כפי שיפורט להלו ,על מפות :גיאולוגיות )בעיקר( ,סטרוקטורליות,
גיא ופיזיות ,סייסמיות ,מחצבים ,הידרוגיאולוגיות ,בתימטריות ועו.ד
המידע המקודד כולל את הנתונים הבאים :שם המפה ,נושא המפה ,שם )שמות( מחבר)י(
המפה ,קנה המידה ,שנת ההואצה לאור ,המוסד המוציא לאור ,גבולות המפה )לפי .(,צ.נ מספר

המפה )(, 1:50000

שכבה מנחה במפות סטרוקטורליות ואיזופכיות ,מרווח ביו קונטורים והערות.

בנתונים המקודדים שולבו גם המספרים הקטלוגיים של המפות בספרית המכוו הגיאולוגי.
המאגר הממוחשב מעודכו עד סוף שנת  1985ומכיל מידע על כ 1500 -מפות שונות .נתונים
ממוחשבים על מפות שהתווספו לאחר מכ,ך עד לשנת  ,1996נמצאים בהכנה.

למאגר מידע זה חשיבות רבה מאחר והוא מכיל את כל המידע הקיים עד שנת  1985באזורים
מסויימים ומשמש כחומר רקע לעבודות שונות בגיאולוגיה שימושית ומחקרית ,בגיאופיזיקה,

בהידרוגיאולוגיה ,אבתור מחצבים ,בחיפושי נפט ,בהנדסה גיאולוגית )סכרים ,מנהרות ,כבישים,
קוי ביוב וכוי( ,באיכות הסביבה וכיוצ"ב.

Ginzburg, D., Pekarevitch, 1. 1986. Inventory of Geological maps of Israel and Sinai. Revised
Edition. G.S.I. / 17/86.
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שלהם( ,והתעשרות ב Eu-או

הכנס השנתי,

ב Eu-ו.Ce-

1997

תופעה זו אי אפשר להסביר ע"י חלוקה מחדש

במערכת סגורה של "מטמורפיזם יבש"; היא יכולה להיות רק תוצאה של שינויים שנגרמו

בהשתתפות כמות גדולה של נוזלים )(. Cullers et al., 1979; Michard et al ,. 1979
מוצע מנגנון אלטרנטיבי הרואה במטמורפיזם מטיפוס חתרורים ,תהליך מורכב שהתחיל עם
הכנסת נוזלים חמים )מעל ל (lOOo-ע"י תנועות טקטוניות .נוזלים אלה גרמו לסדקי "פיצוץ",

ראקציות אקזוטרמיות )אלומויסליקטיזציה( וחלוקה מחדש של יסודות והתגבשות מחדש של
סלע סביבה; החומר האורגני מוצה מן

הפצלים )(,refining
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תצורת חתרורים :מודל אלטרנטיבי להתפתחות המטמורפיזם
גילת ,

א.

המכוו הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 , 30ירושלים
סלעים מטמורפים של תצורת חתרורים התפתחו בחלק המרכזי של ישראל; בדרך כלל הם
מצויים במיקום סטרטיגרפי קבוע )תצורות עירב וטקיה מגיל קמפן-מאסטריכט( וסטרוקטרלית
)בבלוק הירוד מול פלקסורה או בצמוד לשבר ראשי( .התצורה בבויה מפרט תחתון בעובי
 85-10מי שמורכב מקירטונים וחוורים מחותררים צבעוניים מגובשים מחדש ,ומשלוש

יחידות מיפוי מאופיינות ע"י סלעים מטמורפיים בדרגה גבוהה ,השייכים לפצייאס פירוקסן

הורנפלס וסנידיבט )בורג(. 1990 ,
סלעים אלה בדרך כלל מיוצגים ע"י קלציט-ספוריט ,גהלניט ,ליזרדיט או לרניט ,שנוצרו בתהליכי
דקרבונטיזציה ,דהידרטציה ואלומוסיליקטיזציה .כל החתך עשיר במינרלים מישניים של גבס
וולקונסקואיט ,בריט ,ברזל ובמקומות אורניום.
הגורם לההתפתחות המטמורפית נדון מסוף המאה הקודמת; ההיפותזה המקובלת בד"כ
היום )הוצעה ע"י בנתור ,גרוס והלר (1963 ,היא שריפה תת-קרקעית של פצלי שמן אשר גרמה
למטמורפיזם מאופיין בחום גבוה ולחץ כמו,ן שאחריו בא תהליך רטרוגרדי )הידרציה,

קרבונטיזציה וסולפטיזציה( .השריפה היתה אינטנסיבית ,התרחשה קרוב לפני הקרקע במקום
שהיה בו חמצן ,ונמשכה תקופות קצרות יחסית; התהליך התרחש בהרבה נקודות מקומיות
מוגבלות.
השאלות הבאות נשארו לא מוסברות:

א .כל הדוגמאות של פיצלי שמן הלא שרופים שנלקחו מתחת לחתך המטמורפי מראים תכולת
חומר אורגני של פחות מ) 2.5%-בורג

(, 1990

שלא יכולים לבעור.

ב .התהליך המטמורפי התפתח לא בדיוק בצמוד לסלע הביטומיני ,מה שהיה אמור לקרות
אילו הוא היה תוצאה של שריפת הפצלים ,אלא בחלק העליון של החת,ך במקומות במרחק

של עשרות מטרים משכבת פצלי השמן.
ג .מהו המנגנון האחראי לחימום הסלעים לפני השריפה ותהליך ההדלקה.
ד .כיצד חדרו מים קרים בלחץ אטמוספרי לתוך סלע מחומם עד מאות מעלות צלזיוס ותרמו

להתגבשות מחדש של חתך שיש קלציט-ספוריטי עד לעובי של  85מי ,או אחרת ,מה גרם

ל"מטמורפיזם רטרוגרדי" !
גילת )  (1992מצא ,שרוב התהליכים ההידרותרמלים באזור מדבר יהודה ,כולל אלה שהתפתחו
באזורים גבוליים לבקעת חתרורים ,גרמו להתעשרויות חזקות באיטריום ובעפרות נדירות; כל

האלטרציות שנילמדו כולל מטמורפיזם בדרגה גבוהה של תצורת חתרורים גרמו להבדלים
רציניים בהתחלקות

של איטריום -

עפרות נדירות בסלעים מחותררים )בהשוואה לפרוטוליטים
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הדרושות המקובלות בגרמנוה לבחורת מקום קבורה של פסולת רעולה קובעות" :לקבורת
הפסולת חווב להבחר מקום שבודאות לא והוו בו שונווום טקטונוום בעתוד הרחוק עד כמה

שאפשר ,ווש להמנע מאזורום פעולום מבחונה סווסמות" )(Langer, 1995

שם גם נדרשת התרחקות

מ"אזורום בעלו ערכו טבע מווחדום ,אזורו אוצרות טבע ואזורום בעלו חשובות מווחדת למשק
המום ,חקלאות או ועור" .ההמלצות האמרוקאוות לקבורת פסולת רדואקטובות בתוך מלח
הס (1") :להשתמש במלח משוכב הנמצא במקום גואולוגו סטבולו; ) (2שכבות כמעט אופקוות
הנתונות ללחץ דופרנצואלו מוגבל בוותר" .וש להומנע בשומוש בדואפורום של מלח מכווון
"שגם אם לא תהווה בהם התרוממות בעתו,ד קוום פוטנצואל לבעוות הודרולוגוות משמעותוות
בגלל המורכבות בצורקולצוה של מו תהום באזור הסודוק הצמוד לדואפור ובגלל האפשרות

לחדורות מגוף המלח בהקשר לאזורו גזרה" )(. Gera, 1972
וש להערוך מחדש את התכנוות לשומוש בהר סדום כאתר לפסולת רעולה ,על פו הנתונום
המוצגום.
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דיאפיר הר סדום :הערכה של תהליכים גיאולוגים עכשויים
וסוברצנטים בהקשר לשימושו האפשרי לקבורת פסולת
רעילה
גילת ,א.

המכון הגיאולוגי ,מלבי ישראל  95501 , 30ירושלים
גוף המלח של דיאפיר הר סדום משך את תשומת ליבם של המתכננים כמקום אפשרי לקבורת
פסולת רעילה בגלל הסיבות הבאות:

 .1אין כרגע בארץ מקום קבורה לטווח ארוך של פסולת רעילה הבנוי בהתאם לדרישות
המודרניות.

 .2בעולם קיים עניין רב בקבורת פסולת רעילה במחצבות תת-קרקעיות של מלח.

.3

הר סדום נמצא בתוך שקע ים המלח ,מי תהום מסביב לדיאפיר הם תימלחות רוויות מלח
אשר לא יכולות לגרום להמסה נוספת של גוף ההר.

שאלת המפתח היא :האם קיימים בתוך הסטרוקטורה של הר סדום וסטרוקטורות הצמודות

לו ,תנאים לבידוד לטווח ארוך של רעלים מ הביוספרה ומההידרוספרה ,או עד כמה פעילים
התהליכים הגיאולוגים העכשווים והסובריצנטים .הנתונים הבאים הם חשובים:

 .1שברים רבים באזור ים המלח פעילים כיום; ישנו ריכוז גבוה של מוקדי רעידות אדמה

דווקא באזור הזה .התנועה של  107ק"מ לאורך הבקע גרמה בן היתר לרוטציה של בלוקים
הצמודים לו נגד כוון השעון ולהווצרות של סדקים ואזורי גזירה רבים ,וביניהם כאלה של

מתח ,לחץ ותנועות אופקיות כולל תזוזות עכשויות .השבר הראשי והפעיל של הבקע עובר
לאורך הדיאפיר של הר סדום עצמו.
 .2התימלחות הארטזיות מהמעינות הצמודות להר סדום מאופינות בהרכבים שונים; במקרה
של לפחות קידוח אחה תימלחות האלה הגיעו למפלס שהוא כמעט  200מי גבוה ממפלס ים
המלח .תמלחות חומציות חמות שנדחסו מעל למיפלסי מים ע"י משקל המשקעים שהצטברו
בעת היווצרות הבקע ,גרמו להיוצרות של מינירליזציות הידרותרמליות  -מטסומטיות ,העשירות
ב ,REE ,U-Th-יסודות קורט ואצילים ,כמו אלה שנמצאו על השברים העקריים של ים

המלח ומערבה להם )גילת (. 1992
 .3בחתך של הר סדום מצויים משקעים שונים )למשל סילטים( בעלי חדירות גבוהה יותר משל
המלח.

 .4-רעידות אדמה גרמו בעבר ההיסטורי להיוצרות סידקי מתח ,לחץ ,שקעיםseiche ,

והורדת

בלוקים גדולים.

.5

הדיאפיר של הר סדום שגובהו  170מי כולל ,בנוסף לגוף המלח ,גם שאריות המסה של

המלח בעובי של עשרות מטרים ,התרומם במשך ההולוקן ) 10,000שנים(; כלומר :המהירות
הממוצעת של ההתרוממות חייבת להיות  2-3ס"מ בשנה.
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הכנס השנתו,
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הערכת תגובת אתר מנתונים של מדי תאוצה בישראל
גיטרמן., ,י שפירא ,א.

המכןן הגיאןפיסי לישראל ,ת.ד 581%% , %%86 .חןלןן
בנובמבר  1995ובאוקטובר  1996התרחשו רעידות אדמה חזקות במפרץ אילת ומדרום לקפריסין,

בהתאמה .רעידות אדמה אלה הפעילו מספר תחנות של מדי תאוצה ,שמפעיל האגף לסיסמולוגיה

במג"י כאשר הושוו הערכים המדודים של תאוצת השיא Horizontal Peak Ground) PGA
 (Accelerationעם הערכים שציפינו לקבל ממשואות ניחות שפורסמו בספרות הסיסמולוגית
התברר מי,ד שנמדדו ערכי  PGAהרבה יותר גבוהים ממה שאפשר היה לשער .המשמעות
הכלכלית של ממצאים אלה עלולה להיות חמורה מא.ד על פי מימצאים אלה מפת התקן
הישראלי  ,413שפורסמה ב  1989והמבוססת על מישואות ניחות לקוחות מהספרות ,היא
מקלה מידי ויש מיד להחמיר את דרישות הבניה בכל חלקי הארץ.
כרגיל ,מיגבלות תקציב מונעות מאיתנו לחקור במפורט את פשר ההבדלים ולעדכן את מפת

התקן ובשלב זה בצענו ניסויים ראשוניים בלב,ד שנועדו לאשש את הערכתנו שהערכים הגבוהים
שנמדדו הם תואצה של אפקט הגברה מקומי בנקודת המדידה ,דהיינו :תגובת אתר.

את תגובת האתר ניסינו להעריך בשיטה ידועה על פיה פונקצית התמסורת של שכבות הקרקע
מעל לשכבת הסלע היא בקרוב טוב זהה ליחס הספקטרלי בין התנודות האופקיות לתנודות
אנכיות.

האכסלרוגרמות ממד התאוצה באילת מראות תגובת הגברה של פקטור  4-6בתחום תדרים
של  2.2 - 2.7הרץ .ערכים אלה תואמים בקרוב ראשון הערכות המתקבלות ממדידות של רעש
רקע סיסמי בעזרת סיסמומטרים ששימשו גם להערכת מודל חד מימדי ממנו חושבה פונקצית

תגובה אנליטית) .הערכות ממדידות רעש הרקע בוצעו לפני רעידת האדמה במפרץ אילת(.
בעזרת המודל החד-מימדי חישבנו איזו אכסלרוגרמה היתה מתקבלת בתחנת מד התאוצה

באילת אילו מוקמה על סלע .מהאכסלרוגרמה המתוקנת קיבלנו ערך PGA

קטן עד כדי

מחצית ממה שנמדד ברעידת אדמה בהתאמה סבירה למישואות ניחות לתנאי סלע.
מעודדים מתואצות האנליזה של אכסלרוגרמות התחנה באילת ,בדקנו גם את האכסלרוגרמות
שנרשמו בקיבוץ להב ,מצד תמר ותחנת הכח ברידינג (א"ת) במרחקים שבין  320ל  460ק"מ

ממוקד הרעש בים התיכון מדרום לקפריסין .גם כא,ך על בסיס חישובי היחס הספקטרלי,
קיבלנו הגברות גבוהות מפקטור  4בתדרים שבין  0.8ל  3.2הרץ ,בהתאם לאתר הנבדק.
להערכתנו אפשר יהיה להוכיח שהתאוצות הגבוהות שנמדדו הן תוצאה של תגובת הגברה
באתרי המדידה ,ניתן יהיה להעריך את פונקצית תגובת האתר ,לתקן את המדידות החריגות,

לכייל את משוואת הניחות המתאימה לאזורנו ולעדכן את מפת התקן לבניה .בשלב זה ,הבעיה
היא תקציב.
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זיהוי פיצוצים גרעיניים שבוצעו באירו-אסיה ונמדדו ברשת

הסיסמית של ישראל
גיטרמו., ,י פינסקי ,ו.

אגף סייסמולוגיה ,המכון הגיאופיסי לישראל ,ת.ד S81ZZ ,ZZ86 .חולון
מרישומי הרשת הסיסמית של ישראל לוקטו  29מקרים של פיצוצים גרעינוום בסיה קזחסטאן
ומדינות חבר העמים .כמו כן נאספו  27מקרים של רעידות אדמה ,שנמדדו בישראל ,מאזורים
קרובים )יחסית( לאתרי הניסווום הגרעינוום .כל הארועים הסיסמוום הם בתחום מגניטודות

של . 6.5 - 5.2
עבור מערך של תחנות סיסמיות נבדקו שיטות הזיהוי שמתבססות על קורלצית סמבלנס ועל
היחס האנרגטי הממוצע בתחום התדירויות הנמוכות לעומת הגבוהות .עבור תחנות בודדות
נבדקה שיטת הזיהוי המבוססת על היחס שבין האנרגיה הסיסמית בתחילת הסיגנל )גלי  (Pלזו
שהגיעה מאוחר

יותר )(P - CODA

היחסים האנרגטוום וערכי הקורלציה עבור רעידות אדמה

גבוהים מאלה שהתקבלו מהפיצוצים הגרעינוום )התנודות שנרשמו מרעידות אדמה עשירות
יותר באנרגיה בתחום התדרים הנמוכים( .מימצא זה הפוך לזה שהתקבל במקרים בהם הושוו
רעידות אדמה חלשות וקרובות עם פיצוצי מחצבות בישראל .אנו מעריכים שמקור ההבדל
בשוני באורך הזמן של פונקציות המקור של רעידות אדמה חזקות לעומת חלשות בשעה

שבמקרה של פיצוץ כלשהו ,פונקצית המקור תמיד קיצרת זמן .המקור בעל משך זמן קצר יותר
משחרר יותר אנרגיה אלסטית בתדרים גבוהים ואלה מושפעים יותר מחוסר ההומוגניות בתת
הקרקע מתחת לפני השטח של תחנת המדידה.
את שיטות הזיהוי ניסינו עבור תחומים ספקטרלוום שונים והוגדרו תחומי התדירויות בהם

האנליזה מאפשרת זיהוי אמין של פיצוצים גרעינוום ברישומי הרשת של ישראל .על תוצאות

האנליזה בשיטות זיהוי שונות של רישומי אותו ארוע הופעלה סכימת החלטה .ממדגם 56
הפיצוצים ורעידות האדמה שנבדקו רק ארוע אחד לא זוהה נכון.

בספקטרום תנודות הקרקע של פיצוצים גרעינוום ניצפה במקומות שונים בעולם מינימום
ספקטרלי בתדר המשוווך להפרש הזמנים בין גל  Pלגל ) pPגל  pPהוא גל החזרה מפני השטח
ונראה בברור בסיסמוגרמות של ארועים עמוקים( .בחלק מרישומי הפיצוצים זוהה מינימום

ספקטרלי בתדר של בערך  1הרץ המתאים לפיצוץ בעומק של מאות מטרים אולם מימצא זה
אינו סיסטמטי ואינו מאפשר הפרדה בין פיצוצים לרעידות אדמה הנרשמים בישראל.
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באתרים בהם זוהתה שקיעת טופה ללא הפרעות סביבתיות "נזרעו" בסוף הקיץ "מלכודות

טופה" שהו חלוקים מסומנים מסלעים שונים )גיר ,בזלת ,בטון( .בסדימנטים שוישקעו עליהם
נוכל לבדוק את הרכב וכמות הטופה הרצנטית.
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סביבת השקעה של טופה )טרוורטיו(

גור, ,ג.,ד zשש ,א,.ג מטיוס ,מz.

גהמחלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
 zהמבון הגיאולוגי ,משרד התשתיות
בשנת  1996-97נעשה מעקב )שעדווו ממשוך( אחר המום והמשקעום הרצנטום בשנו נחלום,
בנואס ודו ,במטרה להכור את המערכת ההודרולוגות ואת המנגנונום של השקעת טופה
)טרוורטוו( .המום נדגמו מדו חודש בנקודות קבועות שכללו את מו הנבועות ,הוובלום והנחלום.
בנחל דו נדגמו שנו מעונות ,שפכום של ברוכות הדגום בד,ן ותשע נקודות בנחל .בנחל בנואס
נדגמו שנו מעוונות ,שלושה וובלום ,ושבע נקודות בנחל .על כל דוגמאות המום בוצעו אנלוזות
כומוות של הוסודות הראשוום ווסודות הקורט ,ונבדק ההרכב האוזוטופו של חמצו במום .כמו

כו החלה מדודת הרוכוז של פחמו מומס במום ) (DICוהרכבו האוזוטופו.
מהשוואה בוו ריכוזו המלחום בשנו הנחלום עולום שנו הבדלום ברורום :נחל דו מדולל במלחום,
ורוכוזם קבוע בדרך כלל לאורך הזרומה .בנחל בנואס רוכוז המלחום גבוה וותר ורוכוזם

משתנה ,כנראה בגלל תרומת המום מנבועות ווובלום כדוגמת ברוכת הקצונום )אוור (. 1,2
בנוסף זוהו אתרום בהם מתרחשת שקועה רצנטות של טופה לאורך הנחלום .נמצא כו טופה
רצנטות נותו לחלק לשנו סוגום:

 .1חול קרבונטו

-

נמצא במעוונות התל בדו ולאורך נחל ד,ן בברוכות מעונות הבנואס ובברוכת

הקצונום בבנואס.

 .2חלוקים ובולדרים

מצופום -

נמצאו בעיקר באזור נחל דו :נצפו בולדרום מצופום ,בעובו של

 0.01-0.5מטר ,בכל וובלו הדו שזורמום לחצבנו ולאורך נחל דו .הציפוי בנחל דו הוא במרכז
הזרומה ובשולוה ,תמוד תחת פנו המום ,טר,י ולא נוכרום בו תהלוכו בלוה .נמצאו צורות
גודול אופוונוות הדומות בחלקו לצורות גודול בטופה עתוקה ,וחלק וחודוות לטופה הרצנטות.
נמצאה פעולות בוולוגות רבה על הסלעום המצופום בטופה ,בעוקר בחודשו הקוץ ,ווותכו
שפעולות זו תורמת לתהלוכו השקועה .בחלק מהאתרום נלכדום חלוקום או שברו חרסום

בתוך הטופה ,ו"מולחמום" אל הסלע .זו תופעה ווחודות לסלעום הצעורום כוווו שבסלעום
העתוקום לא נצפו וחודות מעורבות של טופה וחלוקום .השקועה ווצרת לעתום אוום קטנום
של טופה ,עד עשרות מטרום ,שגורמום לפוצול הזרומה בנחל .נראה שמו הדו אונם ווצרום
בלוה על סלעום אלה לפו שהקצוות עלוהם זורמום המום חדום מאד ונראים כממשוכים

לגדול.
בנחל בנואס כמעט ולא נמצאו בולדרום מצופום .כנראה שהשקועה מופרעת על ודו בלוה,
הנובעת מאנרגות המים הגבוהה בקנווו .במקומות בדודום באוזור הקנוונו )אחרו מפל הבנואס(
נמצאה שקועה רצנטות ובאוזור הטנק הסורו נמאצו משקעום על הגדות באוזור שהוום מעל
פנו המום.
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השפעתו של נמל אשדוד על קו החוף ,קרקעית הים
והסדימנטים שבסביבתו
גוליק ,א,.ג רוזן ,ד.ס,.ג גולו ,א,.ג שושני,

מZ.

גחקר ימים ואגמים לישראל ,המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה ,ת.ד 31080 ,8030 .חיפה
 zהמחלקה לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת בר אילן 5%900 ,רמת גן
מטרתו של מחקר זה היא להעריך את השפעתו של נמל אשדוד על סביבתו הפיסית .שלושה

מאנרי נתוניס שימשו לצורך המחקר :צילומי אויר של קו החוף ,מיפוייס ימייס בקרבת הנמל
ונתוני נליס שאנספו ליד הנמל.

השינוייס שחלו במיקומו של קו החוף בשל הקמת הנמל נמדדו באמצעות השוואת צילומי אויר
שנעשו ב ,1988 ,1983 ,1980 ,1976 ,1971 ,1964 ,1958 -ו .1992 -נמאצ שבין  1958ו 1992 -חלה
התרחבות של רצועת שפת היס בכ 100 -מי מדרוס לשובר הנליס העיקרי של הנמל .לעומת

זאת מצפון לנמל לא חל שינוי משמעותי במיקומו של קו החוף .הסיבה ליציבות קו החוף בקטע
זה נעוצה בכריית החול הנמרצת משפת היס ,שחלה באזור זה טרס הקמת הנמל )כ  5מיליון
מ 3חול נכרו לאורך חוף פלמחיס-ניצניס ב-

(. 1949-1964

כרייה זו דלדלה את החוף מחול,

נרמה לו להיות סלעי ,עוד בטרס הקמת הנמל ,ולכן לא ארע בו סחף.
תואצות שמונה סקריס ימייס ,שנערכו באזור הנמל בשניס ,1980 ,1975 ,1970 ,1959 ,1957
 1985 ,1983ו ,1995 -שימשו להכנת מפות הפרשיות של עומק המיס בתקופות האלו .מפות אלו
מראות כי זמן קצר לאחר הקמת הנמל חלה ארוזיה בקרקעית היס בעובי של  2.5מי בין קו
החוף ועומק מיס של כ 10 -מי ,מהנמל צפונה עד למרחק של לפחות  3ק"מ .כ  2מיליון מ 3של

סדימנטיס הצטברו בהדרנתיות על קרקעית היס מדרוס לנמל עד  1983עס שינוי מועט בין
 1983ו ,1985 -ואז ,בין  1985ו ,1995 -חלה הצטברות נוספת של כ  2מיליון

מ .3

מרבית

ההצטברות המסיבית הזו ארעה ב ,1992 -כאשר  3סערות ,יואצות דופן בעצמתן )באחת מהן
הניע נובה הנל האופייני במיס עמוקיס ל  7.2מי( ,פקדו את החוף הישראלי .לכל אחת מסערות
אלו הייתה יכולת הסעת דסימנטיס לאורך החוף נבוהה בסדר נודל מאשר בסערות בשניס
"נורמליות" .נוסף לכ,ן בעת הסערה של פברואר  ,1992אגה נחל לכיש לשיא מאז החלו רישומי

מפלס נחל זה ,והוא הביא עמו כמות גדולה של סדימנטיס לפתחו אשר מדרוס לשובר הנליס
העיקרי של נמל אשדוד.
מפת הפרשי העומק לתקופה  1957-1995מראה שמתאר תפוצת הסדימנטיס אשר הצטברו

בתקופה זו עוקב אחר קונטור הנמל וכי הסדימנטיס "זוחליס" לאורן שובר הגליס העיקרי
וממשיכיס צפונית לנמל .על סמך מדידת נפח ההצטברות והנחות שונות לגבי קצב תנועת

הסדימנטיס ,ההערכה היא כי למעלה ממחצית מנפח הסדימנטיס שנעו לאורך החוף ב -1995
 ,1985חלפה על פני נמל אשדוד בדרכה צפונה.
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תופעות הידרוגיאולוגיות והידרותרמליות באגו הכנרת:
מודלים ספרתיים
גבירצמן ,ח.

המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים 91904 ,ירושלים
התפלגות גיאוגרפית בלתי ברורה של שטפי חום התגלתה באגו הכברת 70-80 :מילי ואט למ"ר
במרכז האגם 36 ,מילי ואט למ"ר בדרומו )במרחק  10ק"מ זה מזה( ,ואבופו מפתיע במיוחד כ-

 135מילי ואט למ"ר בקידוחי מיצר בדרום רמת הגולו ,במרחק  6-8ק"מ ממזרח לשברי הבקע.
מעבר לכ,ן תופעות הידרולוגיות בלתי מובבות התגלו במעייבות החמים במערב הכברת .לאחר

עובת הגשמים ,כאשר מפלסי מי התהום עולים באקויפרים האזוריים וספיקת המעייבות גוברת,
ירכוזי המלחים יורדים במעייבות הטבחה ,אולם באופן מפתיע עולים במעייבות הפוליה.
לצורך המחקר ,הוכבו חתכים גיאולוגיים מפורטים החוצים את הבקע לרוחבו .ההידרודיבמיקה
של מי התהום בבחבה בחתכים באמצעות מודל הידרוגיאולוגי דו-ממדי ספרתי הפותר את
משוואות זרימת המים )בצפיפות משתבה( במשולב עם משוואות הולכת והסעת החום .מודל
זה משחזר באופן כמותי את העומד ההידראולי ,מהירות וכיוון הזרימה ,ספיקה כוללת

וטמפרטורה בכל אלמבט בחתך .ההדמיות הספרתיות מלמדות על קיומם של שבי מבגבובי
הסעה של מי התהום בשבי האגבים הסדימבטריים משבי צידי הבקע ,המשפיעים כמובן על
הסעת החום .קובבקציה מאולצת בהשפעת הגרביטציה פועלת ממערב לבקע ,בגליל המזרחי,
וגורמת להעלאת תמלחות חמות ממעמקים אל פבי השטח .מאיד,ן קובבקציה חופשית בתוך
מערכת סגורה בהשפעת הפרשי הצפיפויות פועלת ממזרח לבקע ,תחת דרום רמת הגולן.
תהליכי קובבקציה אלו של מי התהום גורמים לקרור במקומות מסוימים ולחימום באחרים,
ומשבים את שטף החום הבורמלי באופן שבוצרים גרדיאבטים גיאותרמליים שובים.
הדמיות ספרתיות בוספות הראו שמי התהום בשבי אגבי הביקוז התת-קרקעיים המתבקזים

לטבחה ולפוליה מוסעים בהשפעת כוחות הגרביטציה .היחסים השובים בין שפיעה למליחות
בשתי קבוצות המעייבות בובעים כבראה מהמבבה ההידרוגיאולוגי השובה של האגבים .באגן
הפוליה שבי האקויפרים ,הרדוד )יהודה( והעמוק )כורבוב( ,חופשיים לפחות באופן חלקי ורגישים
לפיכך לשיבויי מפלס עובתיים .בביגוד לכ,ך באגן הטבחה ,האקויפר העמוק כלוא באופן מוחלט

ואינו רגיש לשינויי מפלס עונתיים .התגובות השובות של המעייבות לשיבויי מפלס מי התהום
שוחזרו באופן ספרתי המחשב.
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סטרטיגרפיה של הרביעון המאוחר באתר פרהיסטורי
מהפאלאולית המוקדם ברבדים ,מישור החוף המרכזי ,ישראל
גבירצמו ,ג,.ג וייר ,מ,.ג מרדר., ,ע zחלאילה., ,ח zרבינוביץי., ,ר  Jרוו.' ,ח

גהמחלקה לגאוגרפיה ,אוניברסיטת בר אילו 5%900 ,רמת גו
 zרשות העתיקות ,ת.ד 91004 , 586 .ירושלים
 Jהמחלקה לאבולוציה ,סיסטמטיקה ואקולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,גבעת
רם 91904 ,ירושלים
'המכוו הגאופיזי לישראל ,ת.ד 581%% , %%68 .חולוו
אתר פרהיסטורי מהאפליאולית המוקדם התגלה לאחרונה בתוך רצף של אפליאוסולים במחצבת
רבדים ,במישור החוף המרכזי של ישראל .החתך כולל שלושה מחזורים של תצורות קרקע,
מונחים זה על גבי זה ומופרדים זה מזה על ידי שני משטחי אי התאמה .המחזור העליו,ך קרקע

רצנטית ,הינו "גרומוסול חום כהה" ,האפליאוסול האמצעי הינו "קרקע שטופה אפורה חומה
קוורצית" והאפליאוסול התחתוו הינו "חמרה אדומה"" .שכבה אנתרופוגנית" ,עשירה בתצבירי
גיר משניים ,מצויה בחלק התחתוו של הקרקע השטופה האפורה חומה קוורצית ומונחת מעל

החמרה האדומה .בבידקה אפליאומגנטית של שתי התצורות הקרקעיות התחתונות נמאצה
קוטביות נורמלית ,המעידה כי שתי התצורות הינו צעירות מו ההיפוך המגנטי ברונהס-מטויאמה,
כלומר ,צעירות יותר מ  780אלפי שנה .בשכבה האנתרופוגנית נמאצו פריטים מגיל אשלי תיכוו
עד מאוחר הכוללים אבני י,ד מגרדים ,גרעינים ונתזים ,ביניהם גם מעטים העשויים בטכנולוגיה
של לבלואה וכו חלוקי צור אשר הואבו בידי האדם .בנוסף נמאצו שני חטים של פילים ,עצם
אגו של פיל ,שברי חטים ,עצמות של סוסים ,איילים ,פרים ,חתול בר ומכרסמים .משטח
המגורים מונח על גג החמרה האדומה ,מתחת הקרקע השטופה האפורה חומה קוורצית .לפי

שיקול של קורלציות רגיונליות ולפי קורלציה עם קידוחים סמוכים המתועדים היטב ,נראה כי
דיונות החול שמתחת ,אשר שימשו כחומרי אב ליצירת החמרה האדומה ,הושקעו בעת טווח
הזמו של מפלס ים גבוה בדרגה האיזוטופית  .9דיונות החול שמעל ,אשר שימשו כחומרי אב של
הקרקע השטופה האפורה חומה קוורצית ,הושקעו בעת טווח הזמו של מפלס ים גבוה בדרגה
האיזוטופית

.7

החמרה האדומה התפתחה בו בזמ,ך יחד עם התיישבות האדם ,כנראה בטווח

הזמו של מפלס ים נמוך בדרגה האיזוטופית  ,8כלומר לפני כ  240-280אלפי שנים .האקלים
ששרר בזמו דרגה  ,8ובזמו ההתיישבות האנושית באתר ,היה לח ,מטיפוס סבנה ,עם כיסוי של
צמחית עשב גבוה ועצים מפוזרים .כמו כו ישנה עדות לקיומו של אגם מים עומדים סמוך

לאתר ,אשר נוצר מלכידת מים זורמים במפגש של שני ערוצים קטנים מתוך מערכת הניקוז של
נחל שורק .מי האגם היו זמינים לאוכלוסית האדם והחי בסביבה.
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בלוק הנטוי לדרום-מערב ,שברי השוליים בדרד כלל נורמליים ,למעט שינויים תדירים לאורד
שבר הפארו המציג במקומות שבירה הפוכה ,בתוד הגרבו נראים שברים מועטים,

השבירה היא בעיקר מאוחרת לתצורת חצבה ,למעט עדויות לתבליט הקשור אולי בטקטוניקה
פעילה בראשית תקופת השקעתה של תצורת חצבה ,ותבליט משמעותי יותר לקראת סופה,

במקומות מעטים נמצאו שברים צעירים לתצורת הערבה ,ובמקרה אחד ניתו גם לראות חידוש
פוסט-ערבה של שבר הפוד בשולי הגרבו,

~
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כרכום -

הכנס השנתי,

1997

תצפיות חדשות

ברטוב ,י,.ג גרפונקל., ,צ zאבני., ,י, zג קלבו., ,ר, Zג רוטשטיין,

.,י J

גהמכון הגיאולוגי ,ירושלים.
 zהמכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 Jהמכון הגיאופיסי לישראל ,חולון.
הממאצים המוצנים בעבודה זו מתבססים על מספר סקרי שדה הכוללים כמה שלבים של
מיפוי ניאולוני ועל מספר קויס סייסמיים שבוצעו אבזור.
נרבן כרכום הינו מבנה של נרבן-דמוי-מעויי,ן הנשען על שבר פארן העובר במרכז הננב .שבר זה

נמנה על שברי הרוחב של חנורת הנזירה ננב-מרכז סיני ,ואשר לאורכו אותרה בסיני תנועה

ימנית אופקית בשיעור של  325-650מי ,המאוחרת לחדירת הדייקים המיוקניים (. 20 m.y).

מדותיו של המבנה הן  8 x 17קיימ ונבולותיו חדים .הם מונבלים לרצועה צרה של שברים en
 echelonלנבול דרומי חד ויחיד של שבר האפרן.
הסדימנטים שבתוך הנרבן הם מניל סנון ואילך .חלקי החתך מניל סנון ועד איאוקן תיכון,
הנמאצים בנרבן ומחוצה לו אינם מראים שינויים כלשהם .בנרבן נעדרים סלעיס של תצורת

קציעות מניל איאוקן עליון שנמאצו בשוליו )סקל ,1967 ,וקרץ(. 1997 ,
רוב השטח של פנים הנרבן מכוסה בתצורת חצבה בעובי של למעלה מ 1000 -מי ,עובי הנחשב
חרינ בננב המרכזי ,אך מאתים לעובי התצורה בערבה .החלוקה הסטרטינרפית של תצורת
חצבה בנרבן כרכום עוקבת אחרי הפרטים המוכרים בערבה ובננב הצפוני .בבסיסה פרט

שחק )"קוננלומרט הבסיס"( ,פרט משק הנירי )  20-60מי( ופרט נידרון החרסיתי-חולי .אבי

האתמה מעליהם )ועל סלעים עתיקים יותר( מונח פרט צפע ,הכולל קוננלומרט פולימיקטי
בבסיסו ,אבני חול ,חרסיות ושכבה נירית ,בתוך מערכת של ערוצים קדומים .אי האתמה
נוספת מצויה בבסיס פרט רותם ,הכולל אבני חול נסות נרנר ,חרסיות אדומות ,ושכבות

חלוקים )בעיקר של "צור יבוא" ובמקומות נם סלעיס מנמטיים ,נירים ועדו( ברמות פיזור
שונות ,המהוות את רוב החתך החשוף .בחלק העליון ביותר מונח פרט כרכום ,המכיל אבני
חול ,חרסיות אדומות ,וחלוקים זויתיים ניריים וצורניים.
סלעי תצורת חצבה בקרבת העתקי השוליים אינם מכילים חלוקים שננזרו מסלעי הקיר .זאת

למעט בחלק נמוך ביותר בחתך המצינ מעט סלעים כאלה ,ובחלק העליון ביותר של התצורה,
העשיר בחלוקים שמקורם סמוך.

על נבי תצורת חצבה ועל נבי שברי השוליים ,מונחים באי האתמה סלעים של תצורת הערבה

המהווים חלק ממערכת הניקוז הקדומה של נחל אפרן .מצויים כאן פרט חלמיש הקוננלומרטי,
ופרט כונתילה ,הכולל משקעים אנמיים.

הקוים הסייסמייס מסייעים בהכרת המבנה הפנימי של הנרבו הנראה פשוט למדי ,ועיקרו
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מודל המדמה הצטברות של גבס ומלח בקרקעות רג מדבריות
בערבה ,ישראל
ברזילי ,א,.ג אנזל ,י,.ג אמית,

רZ.

גהמבון למדעי בדור הארץ ,האוניברסיטה העברית 91904 ,ירושלים
 zהמבון הגיאולוגי ,מלבי ישראל  95501 ,30ירושלים
קרקעות רג המכילות אופקי מלח וגבס הן קרקעות המתפתחות בסובב צחיח-קיצון »  80מ"מ

לשנה( וחסרות גיר פדוגנטי .מאפייני אופקי הגבס והמלח של קרקעות רג ,במניפת הסחף של
נחל שחורת ,אשר בערבה הדרומית ,נחקרים באמצעות מודל .משטחים אלוביאליים אלו

מתוארכים מ 60,OOO -שנה ועד זמננו .השינוי בכמויות המלחים ,בעומקי הקרקע השונים,
הנובע מתהליך התפתחות הקרקע ,מודגם אבמצעות מודל תאים ממוחשב.
שישה חתכי קרקע מקרקעות בדרגות התפתחות שונות תוארו בשדה ונמדדו בהם :התפלגות
גדלי הגרג,ר הצפיפות נפחית ,ואחוזי המלחים המסיסים לסוגיהם .כמו כ,ן בניסויי שדה נקבעו

קצבי הרטבת הקרקעות וייבושן .תכונות אלו שימשו להדמיית הקרקעות במודל הממוחשב.
נתוני הגשם ) (1950-1994מתחנת אילת ) 30מ"מ בשנה( ,נותחו והפרמטרים הסטטיסטיים

שלהם שימשו כקלט סטוכסטי במודל האתים .שטף האבק וריכוז הגבס והמלחים המסיסים
במי הגשם ובאבק ,משמשים כקלט נוסף למודל .במודל ,המלחים חודרים לחתך הקרקע
כתמיסה רוויה או תת-רוויה .חזית ההרטבה מגיעה לשיווי משקל כימי חדש בכל תא ותא
)עקרון הבוכנה( דרוחפת את יתרת התמיסה לאת שמתחת .כל תא מתייבש ,בהתאם לנתוני
השדה וצובר בתוכו את המלחים.
תואצות ההדמיות:

א .די בתאני הסביבה העכשוויים על-מנת ליצור קרקעות רג הולוקניות.
ב .שינוי בתכונות הגשם ,הכרחי על-מנת ליצור קרקע רג בוגרת ) 60,000שנה( .שינוי זה מתבטא,

במסגרת המודל ,בהגדלת כמות הגשם הסופתית ובהקטנת המרווח שבין הגשמים .על
השינוי להתרחש כבר בשלבים מוקדמים של התפתחות הקרקע ולא לאחר איטומה.
ג .שטף האבק נוטל תפקיד מרכזי בהתפתחות הקרקעות ,כספק מלחים וכבקר תנועת המים
בקרקע.

.ד איטום ראשוני של פני השטח ,עקב הצטברות אבק ויצירת אופק וסיקולרי וריצוף מדברי
ראשוני ,מושג כעבור

1000

עד

2000

שנה.

ה .תקופה קצרה של שטף אבק גבוה ,היא ההסבר הטוב ביותר למעבר הח,ד שבין תכונות
המשטחים האלוביאליים בני הפלייסטוקן המאוחר ביותר ,לבין תכונות המשטחים
האלוביאליים בני ההולוקן המוקדם שבינהם מפרידות אלפי שנים בודדות.
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על פני שלושה סדרי גודל .לשלג של הר חרמון הערכים הגבוהים ביותר ) X 10.15

(. 1580

1997

בעוד

שלמי התהום הניזונים ממנו באורח מלא או חלקי וזורמים בנחלים המתנקזים לכנרת כמו

הירמו,ך הבניאס ,השניר והדן ערכים גבוהים למדי ) 10-15
הכנרת טווח ערכים נמוכים ) 10-15
הנמוכים ביותר ) 10-15
הם

10-15

X

(. 1.1-12 x

0.4, 17, 10

(, 9.9-35 x

(. 186-400 x

למים המתוקים באגן

אד למים המלוחים באגן הכנרת הערכים

ערכי היחס בים התיכון ,בים המלח ובהליט מהר סדום

בהתאמה.

מי כנרת 10-מכילים  (3.97 x 10-5 ccSTP / g) 4Heבריכוזים הגבוהים בשלושה סדרי גודל מעל

הערכים האטמוספירוום .יחסי  3He/ 4 Heבמים ) X 10.6

 (2-2.053גבוהים אף הם באופן משמעותי

מן הערד האטמוספירי .ערכים גבוהים אלה של  4Heויחסי  3He/ 4 Heמצביעים על תרומה של
הליום שמקורו במעטפת .גם מזור מדד ב 1972-בחמי טבריה ריכוזי  4Heגבוהים מאטמוספירוום

ו Harmon Craig-שבדק גזים אצילים לאורד השבר הסורי אפריקאי טען לתרומה של הליום מן
המעטפת באזור הכנרת .ערכי ניאון ,ארגון וכסנון שנמדדו במי קידוח כנרת 10-נמצאו )לאחר

תיקון מליחות( קרובים לערכים של מים רווו אוויר בטמפרטורה של  Cס .15
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הכנס השנתי,
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ההרכב האיזוטופי של מי התהום המתוקים והמלוחים באגו
הכנרת
ברגלסון ,ג,.ג נתיב ,ר,.ג ביין,

עZ.

 lהמחלקה לקרקע ומים ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ת.ד 76100 , 1% .רחובות
 zהמכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 ,30ירושלים
שבעים ושבע דוגמאות מי תהום נדגמו מכל קידוחי המים הפעילים באגן ההקוות של הכנרת
ומכל המעיינות המלוחים שבסביבת האגם .המים נבדקו ליונים ראשיים ,יסודות קורט ,חמצן-

 ,18דאוטריום וטריטיום .מספר קטן יותר של דוגמאות נבדקו גם לקרבון 13-ו ,l4-כלור 36-ו-
 37ולגזים אצילים .להלן מובאים הממצאים האיזוטופיים.
הטווחים של ערכי  b180ו bD -במי התהום המתוקים באקוויפרים השונים באגן הכנרת )ניאוג,ן
איאוקן וקנומן( דומים ,נעים בין  -3ל -7%0-ובין  -5ל ,-15%0-בהתאמה ,ונופלים על קו הגשם
אשר שורטט על סמך אנליזות של מי גשם מהר כנען .ערכי  b180ו bD-במים המלוחים הם

-5.8%0

,-1.5

ו ,-4.72-30.85%0-בהתאמה ,והם מועשרים בהרכבם ביחס למים המתוקים.

המים המלוחים בגוש פולייה )כנרת (10-כבדים יותר איזוטופית ממי טבחה )כנרת (8-או ממי
חמי טבריה )כנרת 2-והמעינות שלידו( .מי התהום המלוחים מדולדלים בערכי  b180ו bD-ביחס
למי ים שמליחותם דומה .ברוב המעיינות והקידוחים נצפתה העשרה בערכי  b180ו bD-במקביל

לעליית מליחות המים.
ערכי הטריטיום במי התהום נעים מאפס ועד  .8.7TUבמי התהום המלוחים ביותר לא עלה

ערך הטריטיום על  .1TUבמי התהום שמליחותם פחותה מגיעים ערכי הטריטיום עד ל8TU-
נצפו שינויים של עד  7TUבמי התהום אשר נדגמו מאותם המעיינות בתאריכים שונים ואלו
אינם קשורים דווקא לשינויים במליחות המים.
ערכי  b13Cבמים המתוקים משתנים בין  -8.2ל .-14.3%0-במים המליחים והמלוחים דומים
ערכי  b13Cלאלו שבמים המתוקים .במספר מקורות )המעיינות הדרוזי ושבע המהולים יחסית
וקידוח כנרת 8-המלוח שבטבחה ,קדוח כנרת 10-שבפולייה ,והמעיינות הרומי והראשי שבחמי
טבריה( ערכי

 44לpmc -

b13C

גבוהים ונעים בין  -6%0ל .-2.6%0-ערכי

 .113מי תהום מתוקים עם ערכי

14C

14C

במי התהום המתוקים נעים בין

גבוהים נצפו בבזלות הניאוגניות ובסלעי הגיר

האיאוקניים .באקוויפרים העמוקים שבסלעי חבורת יהודה נצפו ערכים גבוהים באזורי ההעשרה

) (60-92 pmcוערכים נמוכים בקרבתו של האגם pm ).
יורדים ערכי
קרובים ערכי

14C
14C

 « 20בקידוחים והמעיינות שליד האגם

עם עליית המליחות ,במקביל להעלמות הטריטיום .במים המלוחים ביותר
לאפס.

מדידות של כלור 37-בדוגמאות נבחרות באגן הכנרת מורות כי למי התהום המתוקים והמלוחים

טווח ערכים חופף .במים המתוקים נעים הערכים בין  -0.3ל O%o -בעוד שבמים המלוחים
משתנים הערכים בטווח מעט רחב יותר שבין  -0.7ל .O%o -למים המלוחים ביותר הערכים

השליליים ביותר של היחס האיזוטופי .ערכי היחס במי הים התיכו,ן ים המלח ובהליט מהר
סדום הם  0.3 ,0.1ו ,-0.2%0-בהתאמה .טווח ההשתרעות של ערכי  b36 Clבמים באגן הכנרת נע
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גראבן נוה-אטיב :מנגנון יצירתו והשלכות לגבי מבנה החרמון
בר ,ג,.ג הירש ,פ,.ג רון ,ח.ג

גהמבון הגיאולוגי ,מלבי ישראל  95501 ,30ירושלים
גהמבון הגיאופיזי לישראל ,ת.ד 58122 , 2286 .חולון
עמק נוה אטיב בדרום מערב החרמוו הוא גראבו מאורן שכיוונו צפוו-צפוו-מזרח ,אורכו

כ4-

ק"מ ורוחבו כ 1-ק"מ .הגראבו מוגבל על ידי שני שברים ראשיים; כל שבר מורכב מיותר מ100-
קטעים )סגמנטים( בכיוונים שונים ואבורד של מספר מטרים עד מספר עשרות מטרים .השבירם
נורמליים ברובם ,עם מרכיב של תנועה אופקית שמאלית בעיקר בצפוו ובדרום הגראבו.
צפונית לגראבו מתלכדים שברי השוליים לשבר גובתה שהינו שבר תזוזה אופקית שמאלי בכיווו
צפוו-מזרח .כדי לעמוד על מנגנוו יצירת הגראבו חושבו המאמצים הטקטוניים העתיקים על
ידי היפוד מאמצים ) (stress inversionמתןו נתוני החלקה על שברי הגראבו ,ונמדדו כיוונים
פליאומגנטיים של יחידות סלע דומות שנחשפות בתוד הגראבו ובשוליו .ניתוח המאמצים
מצביע על כד שהגראב,ך כמו גם שבר גובתה ,נוצרו תחת מאמץ לחיצה אופקי מירבי שכיוונו
צפוו-דרום ,כנראה מגיל ניאוגו דע הווה .התואצות הפליאומגנטיות מציעות סיבוב בכיווו השעוו

בשיעור של כ 13° -של החלק הפנימי של הגראבו ביחס לגוש שממזרח לו .תואצות אלה ,יחד
עם הגיאומטריה הכללית של שברי השוליים מציעות שהגראבו נוצר כ PUll-apart basin-לאורן
שבר גובתה השמאלי .הנתונים מצביעים על כד ששברים שמאליים בכיווו צפוו-מזרח בחרמו,ך
דומיננטיים יותר מאשר הוערד בעבר.
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חישוב ראשוני של מהירות תת הלוח ישראל סיני באמצעות
תצפיות GPS
בכןר., ,נ ןדןבינסקי ,ש.

החןג לגיאןפיסיקה ןלמדעים פלנטריים ,אןניברסיטת תל-אביב 69978 ,רמת-אביב

תת-הלוח ישראל סיני נמצא באזור פעיל מבחינה טקטונית ,בין הלוח האפריקאי ,הערבי
והאירואסיתי .מודלים גלובליים לתנועת לוחות עכשווית מספקים הערכות מדויקות עבור
תנועת  3הלוחות הגדולים ,אולם לא עבור תת-הלוח ישראל-סיני .אנו משתמשים במדידות
 (Global Positioning System) GPSשנאספו בבר גיורא לחישוב התנועה של תת הלוח ישראל

סיני ביחס ללוח האירואסיתי .על מנת להגיע לדיוק גבוה ,אנו מעבדים את הנתונים מבר-גיורא
עם נתונים

מ42-

תחנות

(International GPS Service for Geodynamics) IGS

הממוקמות

ברחבי העולם .הנתונים מבר גיורא מכילים תצפיות בנות שבוע עד שבועיים שנאספו בין
השנים  1996-1992על ידי המרכז למיפוי ישראל .הנתונים הגלובליים עבור אותם תאריכים
מיובאים מארכיון

.IGS

אנו מחשבים את המיקום של בר-גיורא ביחס לווצל )גרמניה( ,שהוא אתר IGS

הקרוב ביותר

לבר-גיורא ,הממוקם באזור יציב בלוח האירואסיתי .תוצאות ראשוניות ,המבוססות על הנתונים
מהשנים  1992ו ,1995-מראות שקו הבסיס בר גיורא-ווטצל ,שאורכו  2661ק"מ ,מתקצר בקצב
של  6 :t 4.5מילימטר בשנה .תוצאה זו תואמת את תוצאות מדידות הSatellite Laser) SLR-
 (Rangingשנערכו בשנים  9 :t 4) 1986-1993מילימטר בשנה( בין בר-גיורא ותחנות
אחרות לאירואסיה )  (.Smith et al ,. 1994שתי התוצאות תואמות את התנועה הצפויה על פי
המודל  (De Mets, 1994) NUVELI-Aבמידה ובר-גיורא נעה כחלק מהלוח האפריקאי

) 6 :t 2מילימטר בשנה( .עיבוד שאר הנתונים יספק הערכה מדויקת יותר של התנועה
העכשווית של תת הלוח ישראל סיני.
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איתור העתקה קו-סייסמית שנגרמה על ידי רעידת האדמה
בנואיבה ,נובמבר

1995

בכור., ,נ ודובינסקי ,ש.

החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים ,אוניברסיטת תל-אביב 69978 ,רמת אביב
רעידת האדמה בנואיבה ,נובמבר  Mw =7.1 ,1995היתה החזקה ביותר לאורך טרנספורם ים

המלח ב 100-השנים האחרונות .הרעידה גרמה לנזקי רכוש בנואיבה ,אילת ועקבה ,והעלתה
את הסיכוי להתרחשות רעידת אדמה גדולה נוספת ) (Mw >6בסמיכות לאילת .כחודש לפני

רעידת האדמה הפעיל המרכז למיפוי ישראל מקלטי  (Global Positioning System) GPSבאילת,
בר -גיורא ואתרים נוספים ברחבי הארץ ,כחלק מפרוייקט בין לאומי )פרויקט המזרח-התיכון(.

בעקבות רעידת האדמה ,המרכז למיפוי ישראל הציב מחדש מקלטים בבר גיורא ובאילת למשך

4-10

ימים.

אנו משתמשים בנתונים אלה על מנת לחשב את המיקום של אילת ביחס לבר-גיורא לפני

ואחרי רעידת האדמה .על מנת להגיע לפתרונות מדויקים ,הנתונים משני האתרים מעובדים
עם  42אתרי

(International GPS Service for Geodynamics) IGS

ברחבי העולם .ההפרש בין

המיקום המתקבל מיוחס לתזוזה הקו-סייסמית באילת ,שכן בר-גיורא נמאצת מעל ל 300-ק"מ

מהמוקה ולכן ניתן להניח שהיא אינה מושפעת מהרעידה .תוצאות ראשוניות מראות שאילת
נעה דרומה בשיעור של  15:t 3מ"מ ומערבה בשיעור של  4 :t 3מ"מ .ההעתקה דרומה הנצפית

באילת תואמת את כוון ההעתקה הצפויה על ידי מודל דיסלוקציה המבוסס על נתונים סייסמים
של רעידת האדמה )שמיר,

(, 1996

אולם הכמות הנצפית קטנה משמעותית מהכמות הצפויה.
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המשמעות של סלעים מטהסדימנטריים מדרגה מטמורפית
גבוהה מהניאופרוטרוזואיקוו במזרח אריטראה
בייט ,מ,.ג שטרן., ,ר zמתיוס ,א.נ

גהמכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל ירושלים
!המרכז ללימודי הלית וספרה ,דאלאס
נהמכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
אורתוגנייסיס ,אמפיבוליטיס ואפראשיסטיס מדרגה מטמורפית גבוהה מופו במזרח אריתראה.

ההרכב הכימי והמאסף המינרלוגי של הסלעיס הכולל קיאניט ,סטאורוליט ,גרנט-אלמנדי,ך
ביוטיט ,פלגיוקלז וקווארץ מלמדיס שהשיסטיס נוצרו מסדימנטיס פליטייס אשר שקעו בסביבה
ימית ומאוחר יותר עברו מטמורפיזס בעומק של יותר מ 25 -ק"מ .הדרגה המטמורפית היא

אמפיבוליט בטמפרטורה של כ 700°C -ובלחץ של  8עד  10קיבר .קורלציה של סדימנטיס אלה
ממזרח אריתראה לאלה של דרוס-מערב חצי האי ערב מלמדת כי האגן הסדימנטרי השתרע
מדרוס לצפון באורך של לפחות  400קימ.
ערכי סטר ונצי וס Sr j 8"Srד 8נמוכיס )מחושב  (0.7014-0.7028וערכי )  ENd(800Maשל  +2.5עד

 +4.7וגיל מודלי של  TDMממוצע של  1.05מיליארד שנה מלמד כי קרוס יובנילי ניאו -פרוטרוזואי
היווה את עיקר סלעי המקור לסדימנטיס הפליטייס .גילי הצערה )  (Rb-Srשל כ 650-מיליון שנה
מתאימיס להנחה כי ההתנגשות בין מערב ומזרח גונדואנה אחראית
ולאחר מכן להסרה ולהתרוממות של הסדרות המטמורפיות.

העבודה היא המשך לעבודה אשר הוצגה בכנס השנתי בשנת .1996
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לקבורה ,

למטמורפיזס

החברה הגיאולוגית הישראלית

הכנס השנתי,

קוום יחס הפוך בין גילם היחסי של הטרוורטינים לבין ערכי ה-

Sr/Ca

וה-

Mg/Ca

1997

שלהם,

הבדלים בהרכב הטרוורטין נובעים משינוי בהרכב המים מהם שקע הטרוורטין ,הבדלים אלו
יתכנו כתואצה משינוי היחס מים-סלע באקויפר בעקבות שינויים בשפיעה ,דבר שיתבטא

בהבדלים בנפח הטרוורטין בין היחידות השונות,

יחסי / 86Sr

87Sr

מאפשרים להבדיל בין קבוצות מים וסלע שונות ,קיימת התאמה בין היחסים

האיזוטופיים של מי כל מעיין לטרוורטינים המצויים בסביבתו,
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הכנס השנתי,

1997

הסטרטיגרפיה של טרוורטינים בשולי הערבה
אנמר,

.,ל Z, 1

כץ,

.,א 1

סטרינסקי,

'.א 1

היימן,

אZ .

 1המחלקה לגאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
 zהמכון הגאולוגי ,מלכי ישראל  95501 , 30ירושלים
בערבה הצפובית והמרכזית ,מהמכתש הקטן בצפון ועד לרכס מבוחה בדרום ,מצויים מחשופים
רבים של טרוורטין )משקעי מעיבות( .הטרוורטיבים מופיעים בחמש יחידות:
(א)

טרוורטין חצבה;

(ב)

טרוורטין ערבה;

(ג)

טרוורטין מואה;

(ד)

טרוורטין לשון;

(ד)

טרוורטין סוב רצבטי.

יחידות הטרוורטין בבדלות זו מזו במפלס המורפולוגי ,בבפח הסלעים ,במיקום בביעות המקור,
במאפיבים הפטרוגרפיים וביחסים בין המרכיבים הכימיים.

טרוורטין חצבה מופיע כחלק מתצורת חצבה .השתרעותו ברחבת ועוביו רב .לטרוורטין חצבה
מחשוף בודד בעל גבולות מוגדרים באזור בחל שביה שליד צופר .בשובה מיתר יחידות
הטרוורטין בבוי טרוורטיו זה מקרומים של גבישי קלציט גסים המזכירים משקעי מערות,
מכיל מאובבי עלי עצים ,אובקואידים ופיזוליטים ומאופין בהעדר שיכוב.
טרוורטין ערבה מופיע מעל או במפלס דומה לתצורת ערבה .רוב מחשופיו הם משארים

המעידים על השתרעותו הברחבת ובפחו הגדול והם מופיעים בדרך כלל בקירבת משקעי גיר
אגמי.

טרוורטין מואה מופיע במקביל ליחידות קובגלומרט צעירות ,עוביו ביבובי ובפחו קטן ביחס

לטרוורטיבים הקודמים )חצבה וערבה( .טרוורטין זה בבוי בעיקר ממשטחי אצות ושכבות

של טרוורטין דטריטי.
הטרוורטין הסוב רצבטי מכסה את קרקעית הערוצים הפעילים .בפחו ובפיצותו מצומצמים
מאוד.

טרןןרטין הלשןו מופיע בתצורת הלשון באפציאס החופי כשכבות דקיקות .הוא עתיק מהטרוורטין
הסוב רצבטי וצעיר מטרוורטין ערבה אך לא ברור מיקומו ה סטר טי גרפי ביחס לטרוורטין
מואה.

טרוורטין חצבה וטרוורטין ערבה איבם קשורים למעייבות הקיימים כיום .מחשופיהם גבוהים

ממפלס מי התהום ומצויים מערבית למעייבות ולמחשופי הטרוורטין הצעירים של מואה
והטרוורטין הסוב רצבטי.
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עדויות גיא ומורפולוגיות ופלא וסיסמיות לרעידת אדמה 6>M

אשר התרחשה כמאה ה ll -כמלחת עכרונה
אמית., ,ר  1זילברמו., ,ע  1פורת., ,נ  1אנזל ,י.

Z

 1המכוו הגיאולוגי ,מלכי ישראל  95501 , 30ירושלים
 zהמכוו למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית 91904 ,ירושלים
בקע ים המלח מורכב מסידרה של אגני מתיחה מסוג  pull-apartאשר התפתחו בין שברי
תזוזה אופקית שמאלית .הבטוי בנוף לאגנים אלה בערבה הדרומית הינו המצאות אגנים בעלי

ניקוז פנימי המכונים פליות .שבר טרנספורם ים המלח חוצה את פלית עברונה ויוצר רצועת
שבירה ברוחב  1ק"מ בעלת בטוי מורפולוגי ברור לאורך  35ק"מ צפונית לאילת .רצועת שבירה

זו מורכבת ממספר שברים תת מקבילים אשר לאורכם התפתחו מבני מתיחה ולחיצה לסרוגין.
במחקר זה שוחזרה הפעילות הטקטונית הצעירה של הטרנספורם בפלית עברונה ונותחה
השפעת הטקטוניקה על מורפולוגית הפליה.
מספר שברים ומבני לחיצה ומתיחה בפלית עברונה נחצו ע"י תעלות אשר חשפו את השברים
ואת הסדימנטים מהם מורכב חתך הפליה .מניתוח התעלות מסתבר ששני המטרים העליונים

של החתך מורכבים מסדימנטים האופינוום לפליה .חתך זה מורכב מסילט ,חרסית וחול דק,
ללא סטרוקטורות פלוביאליות ברורות .בחתך זה התפתחה קרקע מלוחה וגיבסית )סולונציק(
על פני כל מרחב הפליה .תחתית חתך זה תוארכה בשיטת קרבון  14ו  OSLוגילה  1500שנה.
בהתחשב בזמן הדרוש להתפתחות הקרקע מסתבר שארוע השבירה התרחש כ 1000 -שנה

לפני זמננו .לדוגמא ,בתעלה  12 - Tארוע השבירה האחרון מתבטא בזריקה אנכית של  1מ.י

הסטה בסדר גודל כזה בארוע אחד אפשרית בארוע שעוצמתו הינה בטווח מגניטודות .6-7
בהתבסס על תיארוך הסדימנטים ,הניתוח הסדימנטולוגי ,הניתוח הפד ולוגי ומורפולוגית השברים
והמבנים שנבחנו ,מסתבר שארוע זה שינה את מורפולוגית הפליה שהפכה מאגן ניקוז סגור

לאגן ניקוז פתוח ומנוקז .מדיווחים היסטורוום ותיארוך בלתי תלוי של הסדימנטים בתעלות

עולה שניתן לשווך את רעידת האדמה המסוגלת לבצע היפוך תבליט מסוג זה לרעידה אשר
התרחשה בשנת  1063הרסה את אילת ,גרמה נזק רב לאזור כולו והשפעתה הגיעה עד לחיגיאז
בדרום.

מניתוח החתכים הסדימנטולוגים אשר נחשפו בתעלות מסתבר שהפעילות הטקטונית במשך
תקופת ההולוקן באזור זה שינתה את מורפולוגוות המלחה מספר פעמים .המעבר מאגן סגור
המאופוון בניקוז פנימי אשר בו מצטברים סדימנטים דקי גרגר לאגן פתוח עם ניקוז חיצוני

המשקיע סדימנטים פלוביאלוום משתקף בהרכב ובמבנה הסדימנטרי של חתך הפליה ההולוקני.
כיום הפליה מנוקזת לעבר מפרץ אילת ומשטחי הפליה המורמים נסחפים ונהרסים .היפוכי

התבליט בפליה אשר מאפיינים את תקופת ההולוקן מייצגים את השינוי בדגם הפעילות
הטקטונית מאגני שקיעה גדולים לרצועה צרה של דפורמציות טקטוניות הקשורות ישירות
לרצועת התזוזה האופקית של הטרנספורם.
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1997

שיאכלסו

את הנישות שהתרוקנו,

המאסטריכט העליון ביותר באזור מאופיין על ידי הידלדלות ניכרת של המאספים הפלנקטונים
הנורמלים ,הבאה לידי ביטוי בנפיצות נמוכה מאוד של מינים בעלי  .Keelתופעה זו מייצגת שלב

מתקדם בפגיעה של האקוסיסטמה הימית שהגיעה לשיאה בגבול ,Kff
בגבול  ,Kffשיעור ההכחדה שנמדד בנגב דומה לזה שזוהה בחתכים אחרים של הרצועה
התטית הטרופית ,דמיוו זה מראה ,שבגבול  ,Kffאזור הנגב הושפע על ידי תהליך גלובלי ,סדרת

הארועים במאסטריכט באזור ,מראה שארוע ההכחדה בגבול  ,Kffפעל על אקוסיסטמה ימית
מדולדלת שעברה הפרעות חוזרות ונשנות במאסטריכט,
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הפרעות באקוסיסטמה הפלגית שקדמו לגבול ,Kff
מאסטריכט ,נגב ,ישראל
אברמוביץ., ,ס  1אלמוגי-לבין., ,א  1בנימיני ,ח1 .
 .1המחלקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע 84105
 . Zהמכון הגיאולוגי ,רחי מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501

שינווום במאספי פורמיניפרים פלנקטונים מהנגב ,אפשרו שחזור אקוסטרטיגרפי של הסביבה

הפלגית במאסטריכט ,תוך כדי זיהוי הפרעות באוקוסיסטמה הפלגית שקדמו לארוע בגבול
 .KfTנבדקו  170דוגמאות מארבעה חתכים של תצורת עירב ,מאזורים שונים בנגב הצפוני:
חתך הר ההר נבדק מהחלק העליון של פרט פצלי השמן עד גג הפרט הקרטוני .חתך בן גוריון

ו(M

נבדק על ידי  Almogi-Labin (unpubl ).מבסיס עד גג הפרט הקרטוני ונבדק שנית במסגרת

העבודה הנוכחית.

השחזור האקוסטרטיגרפי נעשה באמצעות הגדרת שישה טיפוסי מאספי פורמיניפרים שונים

על בסיס שינווום בהרכב הקבוצות הפלנקטוניות העיקריות והבדלים בערכי יחס ו (.P/P + B
אבמצעות קורלציה של טיפוסי המאספים בין ארבעת החתכים ,זוהו שני היאטוסים מקומים
בולטים :בחתך גבעת מדור זוהה היאטוס בחלק התחתון של החתם .בחתך בן גוריון זוהה
היאטוס בחלקו האמצעי של החתך .היאטוסים אלו מוסברים על ידי פעילות הקשת הסורית
תוך כדי השקעה.

שינווום במאספי הפורמיניפרים הפלנקטונים לאורך המאסטריכט בנגב ,מצביעים על שינווום
של הסביבה הימית הנורמלית באזור .שינווום אלו באים לידי ביטוי בפריחות של מינים
אופורטוניסטים ,בשינווום בנפיצות היחסית של מינים עיקרים ,בהכחדות ובאי יצירת מינים
חדשים.

שני סוגים של פריחות מינים אופורטוניסטים זוהו במאסטריכט:
 .1שני ארועי פריחות )של שני מינים שונים( של הסוג  :Hedbergellaבמאסטריכט התחתון
ביותר ובתחילת המסטריכט העליון .ארועים אלו הוגדרו כמווצגים עליה באוליגוטרופיות
ועליה ברמת האוורור של גוף המים התחתון שאפשרה יצירת נישות אקולוגיות נוספות.
 .2שני ארועי פריחות של הסוג  :Cuembelitriaהקדום בחלק העליון של מאסטריכט התחתון

והמאוחר החל במאסטריכט העליון ביותר ונמשך לאחר גבול  .KfTפריחות אלו ,מווצגות
סדרת ארועים נשנים של ירידה ניכרת בפוריות הראשונית שגרמו לפגיעה חוזרת באקוסיסטמה

הימית .התאוששות האקוסיסטמה לאחר ארועים אלו ,לא היתה מושלמת.

יותר מ 400/0-מהמינים הפלנקטונים שזוהו במאסטריכט נעלמו במאסטריכט העליון ,בשני
ארועי הכחדה ואבופן הדרגתי .מרביתם משתווכים לקבוצת המינים בעלי

2
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המקורות של מעינות הירקוו
אבישר., ,ד  1קןלטןן., ,י zקרןנפלד,

י3 .

 lעמןתת אדם ,טבע ןדין ןאןניברסיטת תל-אביב
 zנציבןת המים ,תל-אביב
 3החןג לגיאןפסיקה ןלמדעים פלנטריים ,אןניברסיטת תל-אביב

אזור מעינות הירקון נחשב כאחד משני אזורי הניקוז העיקריים של אקוויפר ההר )זה של סלעי
חבורת יהודה(; מקובלת ההשקפה כי זהו אקוויפר )המכונה אקוויפר ירקון

-

תנינים( המשכי

נרחב ,רציף ,אשר כיוון הזרימה העיקרי בו הוא מאיזור באר שבע בדרום צפונה ,עד צפונית

לחדרה.
נלמדו הסטרטיגרפיה ,הכימיה ,ההרכב האיזוטופי וגיל המים של מעינות ובארות בסביבות
ראש העין .נמצא כי האקוויפר מחולק למעשה לשני תת-אקוויפרים ,לפחות .תת-האקוויפר
התחתון מורכב מסלעי תצורת עמינדב והיחידות האקוויפריות הנמאצות מתחת לאקוויקלוד
של תצורת מוצא; תת-האקוויפר העליון מורכב מסלעי תצורות ורדים ובע'נה .מסקנת הבדיקות
היא כי המים של תת-האקוויפר התחתון הם צעירים יות,ר קרירים יותר ומכילים פחות
מלחים מאשר מי תת-האקוויפר העליון .נביעת מעינות הירקון כיום מקורה בעיקר במים של
תת-האקוויפר התחתון אשר זורמים במהירות יחסית בכיוון ממזרח למערב ,בתוך מערכות
קר סטיות.

1

קציר., ,י אבינ,ד ,ד .נרפונקל., ,צ מטיוס., ,א אוונס ,ב .וו.
גופים אולטרה-בסיסיסיים בגלעין המיגמיטיטי של נקסוס
דיקוק

-

הצבה במהלך עיבוי או
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זאב רווס הקפיד להתעדכן בחידושים הטכנולוגוום שהתפתחו בזמנו ,כגון המיקרוסקופ

האלקטרוני הסורק ,גאוכימיה של איזוטופים יציבים בשלדים ,עיבוד נתונים במחשב ,ושיטות
איסוף נתונים כימוום ופיסקלוום בים .בשלבי המחקר הראשונים שלו הבין את החשיבות

בהתיחסות למדולים עכשווום להבנת הפלאואקולוגיה ותאני גידול השלד של המאובנים הזעירים.
בשנת  1969הצטרף לצוות המנהל את התחנה הביולוגית באילת ,ובשנים  1977-1973ניהל
אותה בפועל .בתקופה זו שם דגש על מחקרים בסיסוום ואיסוף נתונים קבוע במפרץ אילת.
בכך הניח בסיס למחקרים ישראלוום ובינלאומוום ,שחלקם פורסמו על ידו בספר על האקולוגיה

של מפרץ אילת .הבנת המערכת האקולוגית המיוחדת של המפרץ הפכה את המעבדה האזורית
למוקד משיכה לחוקרים מארצות רבות ,תוך פתוח ענפי מחקר ישימים וכלכלוום )חקלאות
ימית( .הוא היה בין הראשונים לחקור עם סטודנטים את התלות של פורמיניפרים בנתונוום
בטמפרטורה ועצמת האור ,והביא לפריצת דרך במחקרים פיזיולוגוום ואקולוגוום של פורמיניפרים
חוום.

בד בבד עם פעילותו במחקר ,הוראה וניהול היה זאב רווס פעיל כחבר מערכת ועורך ראשי
בעיתונים מקצועוום ,יועץ מטעם האו"ם ,וחבר בוועדות מקצועיות בארץ ובחו"ל .הוא הרבה
להרצות בכנסים בינלאומוום ,ולעסוק במחקר משותף עם קולגים בחו"ל במסגרת שבתונים או

נסיעות קצרות .בזכות כל אלו צורף ב 1983 -לאקדמיה המלכותית של הולנד לאומנויות
ומדעים כחבר מהחוץ ,ב -1989 -הענק לו הפרס היוקרתי של החברה הגאולוגית האמריקאית

על שם  ,J.A. Cushmanובשנת  1992הענק לו תואר דוקטור לשם כבוד מהאוניברסיטת מינכן
)גרמניה( .זאב רווס תרם מזמנו לפעילות בחברה הגאולוגית הישראלית )שמש פעמים כנשיא

החברה,1961 :

(, 1966

והיה מטעמה עורך העיתון הישראלי למדעי האדמה

)(. 1988

החברה

העניקה לו בשנת  1984את הפרס על שם רפאל פרוינד עבור הספר המקבץ את תוצאות
המחקרים במפרץ אילת.

זאב רווס היה ביסודו אוטודידקט ,שסקרנותו והתעמקותו במדע הביאה אותו להשגים ברמה
הגבוהה ביותר .תרומתו העצומה למחקר הגאולוגי בישראל ,וביחוד הבנת תת-הקרקע ,היו

אבן יסוד לחיפושי נפט וגז .אבל עיקר סיפוקו היה בהדרכת תלמידים .הוא הדריך לתואר
מוסמך דווקטור תלמידים רבים ,שחלקם משמשים כיום כפרופסורים וחוקרים בכירים במוסדות
מחקר והוראה בארץ ובחו"ל .גם כגימלאי המשיך להדריך סטודנטים שלו ושל תלמידיו ,והיה
מעורב במחקרים בים תיכון וים סוף .כמי שזכה ללמוד ממנו אני מודע לגודל האבידה עם
הסתלקותו בטרם הצליח להנחיל לנו את כל הידע והניסיון הרב שצבר.

זאב לוי.
המכון הגאולוגי הישראלי ,ירושלים

זאב רייס

) (1996-1917
זאב רווס ,פרופסור אמרוטוס במכון למדעו כדור הארץ של האונוברסוטה העברות בור ושלום,

נפטר לאחר מחלה קשה ב 11 -לחודש וולו  1996בגול .79
זאב רווס נולד בצ'רנובוץ )רומנוה( בשנת  .1917מגול צעור בוותר גולה כושרון מוסוקלו ונחשב

לולד פלא כנגן בכונור ,ובהדרגה פותח את האהבה לוופו ולטבע ועבר לצוור .לומודו הבוולוגוה,
שהחל בשנת  1937באונוברסוטת צ'רנובוץ  ,נקטעו בגלל מלחמת העולם השנוה .בתחולתה עבד
במעבדה הרפואות של בות החולום בצ'רנובוץ ,וב 1940 -החל ללמוד שם בוולוגוה תחת המשטר
הסובוטו .עם סוום המלחמה שרת זאב רווס כמנהל אדמונוסטרטובו במחלקת הרפואה של
כוחות הברות במונכן )גרמנוה( .בשנת  1949עלה לושראל  .תודות להשכלתו בבוולוגוה התקבל

כאסוסטנט במעבדה למוקרובוולוגוה שבמחלקה לגאולוגוה באונוברסוטה העברות בור ושלום,
תוך שהוא לומד גאולוגוה ומתחול במחקרום במוקרופלאונטולוגוה .בשנת  1951הצטרף למכון
הגא ולוגו הושראלו ,ומ 1952 -נוהל את האגף לפלאונטולוגוה של המכון .במקבול לפעולותו
בנוהול ומחקר התמנה זאב רווס ב 1953 -למורה מהחוץ במחלקה לגאולוגוה של האונוברסוטה

העברות  .בשנת 1963

קבל מהאונוברסוטה את התואר דוקטור לפולוסופוה )בהצטונות ותורה(

על מבנה השלד של פורמונופרום בולמלרוום ,שפתח גושה חדשה בסוסטמטוקה של פורמונופרום.
באותו זמן

)(1962

סוכם את השוחזור הפלאואקולוגו של ום תצורת מושש ,שהשקוע צור,

פוספט וסלעום עתורו חומר אורגנו .בעבודה חלוצות וקלאסות זו השתמש לראשונה בהשוואה
עם ההווה וסלל את כווון המחקר העתודו שלו בתחום האקולוגו .עם פרושתו של פרופסור

משה אבנומלך לגומלאות מנוהול האגף לפלואונטולוגוה קבל זאב רווס את התפקוד )(1966
במעמד מרצה בכור באונוברסוטה .בשנת  1967קודם לדרגת פרופסור חבר ,ובשנת 1971
לפרופסור מון המנון .קודומו המהור בסגל האונוברסוטה הוה הן בזכות הרמה הגבוהה של
מחקרוו שהקנו לו מעמד בונלאומו בכור במקצועו ,והן בזכות המאמצום שהקדוש להוראה

והדרכה באונוברסוטה ,בעבורם זכה לתואר המרצה המצטוון בפקולטה למדעו הטבע לשנת

. 1983

והיידלברג ,גרמניה  (1971 -וביקר במעבדות שונות שבתחום התמחותו .בפעילותו המחקרית
והיישומית התרכז בעיקר בסקר חולות וחרסיות בנגב ובמישור החוף ותרם תרומה ייחודית
לפיתוחם של מרבצי חול וחרסיות לתעשיות הזכוכית והקרמיקה במכתש הגדול,
מנחם היה חבר בחברה הגיאולוגית הישראלית ,ב Societe Geologique de France -וב-

) .Society of Economic Paleontologists and Mineralogists (SEPM
מלבד פעילותו המדעית עסק מנחם בענייני ציבור והיה מספר פעמים חבר בועד העובדים של
המכון הגיאולוגי ופעיל מאד בהסתדרות המהנדסים .בשנת  1978נבחר למועצת ההסתדרות
וטרם פרישתו לגמלאות נבחר כנציג הציבור בבית הדין המשמעתי של נציבות שירות המדינה

בו היה פעיל עד לפטירתו בשנת . 1997
יהי זכרו ברוד

מנחם גרינברג ז"ל

) (19Z0-1997
מנחם נולד בשנת  1920בבוקרשט  ,רומניה למשפחה מסורתית ונקרא על שם סבו שהיה רב
ועסק גם בענפי נפט ומחצבים בחבל הקרפטים .משחר נעוריו ובשנות לימודיו בגימנסיה
התעניין מנחם במדעי הטבע ובעיקר במקצועות הקרובים למדעי כדור הארץ .

במהלך מלחמת העולם השניה שהה מנחם במחנות עבודה ,בסביבות בוקרשט ,וסייע רבות
לכלואים עמו  .מיד בתום המלחמה הצטרף לועד ההצלה ברומניה ולארגון ההגנה ,ובשנים
 1948-1946עזר בהברחת יהודים לאיטליה ,גרמניה ואוסטריה וליוום בדרכם למחנות העקורים

ולאוניות המעפילים .עלה לארץ בראשית  1948והצטרף לקיבוץ מעוז חיים לשם הגיעה גם
שרה ,אותה הכיר באיטליה  ,ובאותה שנה נישאו .במלחמת העצמאות לחם עם כוחות ההגנה
במעוז חיים .על פועלו בארגון ההברחה ובהגנה הוא עוטר באות ה " עלה".

בשנת  1951עבר לירושלים ולמד בבית הספר ללבורנטים ובשלהי אותה שנה החל בעבודתו
במכון הגיאולוגי כלבורנט במעבדה למינרלוגיה-פטרוגרפיה בניהולם של פרופ' י  .בן תור ולאחריו
פרופ ' א  .זלטקין .בשנת  1954החל את לימודיו האקדמיים במחלקה לגיאולוגיה של האוניברסיטה
העברית וביולי  1962הגיש את עבודת הגמר בנושא"  :מינרלוגיה ופטרוגרפיה של חתך הקרטיקון
התחתון במכתש הגדול " וקובל תואר מוסמך במדעי הטבע

(. M.Sc ).

עם קבלת התואר מונה

למנהל המעבדה למינרלוגיה ופטרוגרפיה במכון ,אשר הפכה ברבות הזמן למעבדה

לסדימנטולוגיה בתקן של מחלקה  ,אותה ניהל עד צאתו לגימלאות בשנת . 1985
במסגרת עבודתו במכון זכה בפרס יעול

) ( 1973

ובפרס מנכ"ל המשרד על הקמת מעבדת

הגלעין ).( 1984
מנחם יצא למספר השתלמויות בחו " ל והשתתף בכנסים בין-לאומיים  .בשנת  1963השתלם

בצרפת ובבלגיה בנושאי חרסוות וחולות  ,במסגרת הסיוע הטכני של האו " ם ,ובשנת 1971
השתלם בצרפת במעבדות ה BRGM-והמכון הקירמי .

מנחם השתתף בסמינריונים ובכנסים של הקונגרס הסדימנטולוגי )רדינג ,בריטניה 1967 -

אותה ראה כפסגת הישגיו גם לאחר שזכה להכרה בין לאומית ולהערצת תלמידיו ,והיא
מציאת המים בעמק יזרעאל,

בלוותו את המעשה הציוני השתתף פיקרד בייסוד האוניברסיטה ,בגילוי חומרי גלם לתעשייה,
במציאת הנפט בחלץ ,ובמחקר מי התהום ,בנוסף השתתף בקידום מעמדה הדיפלומטי של
המדינה ,הן בעבודה בחו"ל בשליחות הממשלה והן בהקמת המרכז לחקר מי תהום,
אבוניברסיטה העברית ,שנועד לחינוך מומחים מארצות מתפתחות,

פיקרד תרם רבות להבנת הגיאולוגיה של ארץ ישראל וכתב את הספר הראשון בגיאולוגיה של
הארץ ,בכמה מאזורי הארץ ,מהוות עבודותיו אבן יסוד בהבנת הגיאולוגיה ובהם :עמק בית

שאה הגליל ,עמק הירדה יריחו ,מדבר יהודה ,ירושלים וים המלח ,המיפוי הגיאולוגי של צפון
הארץ תחילתו בעבודותיו של פיקרה והמשכו בעבודות תלמידיו ,שעבדו תחת הדרכתו הקפדנית
והמעודדת,

ביום הולדתו ה 96-זכינו כולנו לחגוג במחיצתו ,לשמוע את מחשבותיו על הגיאולוגיה בימינו,
ולראות בהשלמת הוצאתו לאור של ספר זיכרונותיו

-

אשר יישאר כעדות ממקור ראשון

לראשית הדרך של מסה ומעש,
חברי החברה הגיאולוגית ,שפיקרד היה בין מייסדיה ושימש נשיאה הראשון ,זיכו אותו בחייו
בתואר חבר כבוד של החברה ,הקיפו אותו בהערכה והערצה ,ויזכרו אותו לע.ד

יהודה אייל

נשיא החברה הגיאולוגית

פרופי יהודה ליאו פיקרד

3.6.1900-4.4.1997
פרופ י והודה לואו פוקר,ד אבוה מוסדה של הגואולוגוה הושראלות ,נפטר בשובה טובה בוום

.4.4.97
תקצר הודועה מלמנות את הושגוו במדע ואת תרומתו לחוו המעשה הקשורום בגואולוגוה .על

כל אלה הוא זכה לשפע של תארום ואותות כבו,ד ובראשם פרס ושראל

) (1958

וחברות

באקדמוה הלאומות למדעום.
למן עלוותו ארצה מגרמנוה בשנת  1924הוו חווו מוקדשום ללומוד הגואולוגוה של ארץ ושראל,

לחונוך דורות של תלמודום במסגרת האונוברסוטה העברות ,ולעבודה שנועדה למצות את
אוצרותוה הטבעוום של הארץ .הוא התמקד בעוקד באותור מקורות מום ,וחופוש מחצבום
ומקורות אנרגוה .לגואולוגוה הגוע פוקרד בזכות אהבתו לטבע ולוופו של סבובת מגורוו ,ולצוונות
מתוך הכרה בצורך הקוומו של העם הוהודו במולדת  .כבר בנעורוו שולב את שתו אהבות אלה

למגמה אחת ,שהבואה אותו לעלות לארץ ,ולהכור את טבעה .עד מהרה החל בבוצוע התכנות,

דן"ח קרן הפרס ע"ש פרץ נרדר ז"ל ליןם 31.12.1996

בהתאם להוראות ועדת הביקורת של החברה הגיאולוגית הישראלית שניתנו לועד החרבה וליושב

ראש הקרן ,מובא להלן מצב הקרן ליום . 31.12.1996
א(

השקעות בנירות ערד

פי  IIא חו  IIל

סגולה

-

-

קרן נאמנות

קרן נאמנות

ערד נקוב

ערד בשקלים חדשים

1341.94
6653.00

5358.23
17466.12
22824.35

סה  IIכ ניירות ערד

ב(

ערד בשקלים חדשים

השקעות בשקלים
עו  IIש מס'

54.79

330-025002/21

הערות

.1

חולק הפרס לגב .נדיה טויטש וזאת לפי החלטת ועדת הפרס .סכום הפרס שניתן

בשנת 1996
לגב .טויטש היה  1000 -ש  IIח .מחצית הסכום בסד 500

ש  IIח נתנה מרווחי הקרן והמחצית

השניה מקופת ועד החברה הגיאולוגית .הפרס ניתן באספה הכללית של החברה באילת.

.2
.3

הדוווח הכספי נערן לפי מסמכי בנק לאומי בע  IIמ סניף ככר ציון ,ירושלים.

הפרס שניתן מומן מפדיון נייר הערן קרן נאמנות סגולה.

ב ב ר כ ה,

~
יווור הקרו

הרינו לאשר כי בדקנו את הדוווח ומצאנו אותו מתאים למסמכים שהוצגו

בפנינו.

ועדת ביקורת

שמגנון פיינשטיין

~2fl)::f

אמנוו רוזנפלד

~/.//O

חחבm

הגולואיגית דv.ויארלתי ,ת .ר1%3 ' .

סמ'עמוחת  a4'!iססס~  •Sמט' תקי מס הבנטה 550008411

!Iזן הבסננת mנsכnוrפpmיי'ום יידmrrם m

ם 1996

חשכתרבו 140.99 • :נבק הפעוםיל • OO9זס  05~ Iו נבק פגא·ר

.mסגבם

יתרה משנת

30.636.62 .•. " .. , .......................... ,." ............ ,"" ............................ ,1995

התתשפות בכבם אילת  9·5ודמי בחר  11,626.51 ... " .. " .. " ....... ,." ....................... , ..... 1995ז
דמר חבר

9.205,00 .............. "." .... , ........... ,., .... , ................. , .................. "" ...... 1996

תרומות כוכ"סס 1.'492.40 ............ , ........................ " ......... · ... "."" .. " ................ 1996
דםי הרשמה ובנס ·כ  gך גלע"ד 12.805.00 ...... " ... " ................................... " .. " ..... 1997

סגירת חשבןן ענק  9אג" )רגיו וםמ"(ח ובגנרה לבנק ה " 9ס·;'עו  ..... " .................ס 2,525.CJ
םחינ

178.290 &. 3

םנגUXSב

הדפסה ם  9ריס ובנס איות 1.'000 ;00 .............................. ""."·" ... ,, ....... ,.......... 1; 96
תשלםו בעור למון ]פמין ארתו יתטעות לכנס אילת 83,482.95 ........... " ... " ............. 1996
ימקזמה כעןר מלין כ  !lר געליד בעיר בנס 9,000.00 " ... "." ......... " ....................... 1997
ה mריס לביסוירם בכנם אילת 4,815.00 ........ "." .. "" ...... """ ................... " ...... 1996
מבההו )17' 1Jכות בנ  \2יס ,זוחרים .שרטוטים 1כך·( 2,842.72 ............. " ........ " .... "."."" .....
זאור .בוליס .חומירם""  3.80 ..... , ....... , .... "."" ..... " ......... , ............................. ..ו . 2ד

רארה חשבין , " 70.00 ........... " ............... , .... " ........ ,· .. " ..... " ... "." .• " .. "" .. "·., ........
השתתפךת בפרם פץר גר'רך דו SOO.OO ........................................ "." ....................

ה Wתת  mDשל חהברה לכנםים גיאןלוגיס ככנם ' Uהדזןכןן .כנם הדיק"'ם{ •1B.S70.40 """. •.
הךפסה עתון מזנכי האזנדה )גננור "זפי יו

 rך( . 00 .............. " ..... " .... " ................ם 3s,DO

הבערה ושנח 1.3..335,66 .......... ,,, .................... ,, .......... , ....•.• , .................. , ....... ' 997
סחיב

גזבר:

ש'ומאל קרובי

178.290.53

גCן

עודת בקיתרו:

שעמןו ,בי1I7ןייט

~

אבובןו יפכתול

J. ~jh

/

דו"ח פעילות החברה לשנת תשנ"ו-תשנ"ז 996-1997
ועד החברה התחול את פעולותוו בהרכב :ו.

אוול -

נשוא; א.

שפורא -

סגן נשוא; ו.

חצור -

מרכז

פעולות; ח .רון מזכור; ש .מרקו -גזבר; ד .סווון; ו -ל .פלדמן.

סיור לירדו
סוור החברה הגואולוגות לדרום ורדן אורגן בודו ש .מרקו וו .אוול והתקוום בחודש נובמבר
 .1996בסוור השתתפו  25חברום והוא עבר בהצלחה הן מבחונת שותוף הפעולה עם עמותונו
מה NRA -הורדנ,ו הן מצד מזג האוור והן מבחונת המודע הגואולוגו שהסוור הוסוף למשתתפום.

עמותונו מורדן הבועו את תקוותם כו שותוף הפעולה ומשך גם בעתוד.

חסות לכנסים בינלאומיים
ועד החברה החלוט לתת את חסותו לכנס הסווסמולוגו של ה ESUC-שותקוום בקוץ . 1998

פרסי החברה הגיאולוגית
פרס החברה הגואולוגות על שם רפו פרוונד ווענק השנה לפרופ .זאב רבס על עבודתו עם דר.

,Nucleation and growth of the faults in brittle rocks. D. Lockner

משנת

,1994

שפורסמה ב-

.J.G.R .
הפרס על שם פרץ גרדר ונתן השנה לסיגל אברמוביץ על עבודת הגמר שלה לתואר שנו

"הפרעות באקוסוסטמה הפלגות שקדמו לגבול  ,K-Tמאסטרוכט ,נגב ,ושראל" ולזהר גבירצמו
על שתו עבודותוו עם פרופ .צ .גרפונקל

Vertical movement following intracontinental magmatism, an example from southem Israel.

1.

2. Numerical solution for the one dimensional heat conduction equation using a spread-sheet.
שפרוסמו ב-

J.G.R .

דב גונזבורג ממשוך לנהל את קרן הפרס ע"ש פרץ גרדר.

החברה הגיאולוגית הישראלית מביעה בזה את תודתה למוסדות אלו על תרומתם לכנס
החברה בכפר גלעדי
משרד המדע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע

בנק טפחות בע"מ

מפעלי ים המלח בע"מ
חברת הנפט הלאומית בע"מ
פמ"א בע"מ
גיאופרוספקט בע"מ

מזבקת הגליל

המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מחצבות כפר גלעדי
אלבטרוס צילומי אויר בע"מ

ועך החברה הגיאןלוגית הישראלית 1997/1996
יהודה אייל

-

נשיא

אבי שפירא

-

סגן הנשיא

יוסי חצור

מרכז הפעולות

-

שמואל מרקו
חגי רון

-

-

גזבר

מזכיר פעולות

דורית סיון

לאה פלדמן

-

חברה

חברה

דב גינזבורג ,מנהל קרן ע"ש ד"ר פ .גרדר ז"ל

החברה הגיאולוגית בישראל מביעה בזה תודה למדריכי הסיורים ,והחברים שעזרו בהכנת
מדריך הסיורים וספר התקצירים.

סדר צילום והפקה

דפי לייזר הוצאה לאור בע"מ ,ירושלים

טל02-6522226 :

פקס02-6522277 :
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עורכים:

דור  Iת ס  Iון ,אוניברסיטת חיפה
 Iוסן חצור ,אוניברסיטת בן-גוריון באר שבע
חגן רון ,המכון הגיאופיזי

שמואל מרקו ,המכון הגיאולוגי
 Iהודה א  IIל ,אוניברסיטת בן-גוריון באר שבע

כפר גלעדי
'י'-ח ניםו תשנ"ז

 17-15באפריל 1997
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