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THE RELATION BETWEEN THE LITHOLOGICAL COMPOSITION AND THE
INFILTRATION COEffICIENTS IN RIYER BEDS AND DAMS IN THE NEGEV
HIGHLANDS
~

ADAR, A., NATIYE, R•• NATAN, P., &A. rSSAR The Institute for Desert Reseqrch ,
Ben-Gurion Uniyersity of the Negev, Sede Boqer C&mpus ,
Tןle prob1em of the 10ss 01 Wqter through. 1nf1  וtrqtion in the su וכ,"surfqce
i.n riyer beds ilnd stor.ilge d&ms bu11t On riyer beds is of utזpost iJ!Jportilnce to
projects of ilrtific1q  וrec ןlqrge or surfqce storqge ,
Inyestigiltions cilrrled out in the r1yer oeds of Hilrog, Rey1yiJ!J, Sqnsqnq
ilnd Hiltserim l1iIye sןlown tl1ilt the infi  וtrqtion reglme is inf1uenced mqin1y וכy
the three din גensionq  וstructure of the riyer  וכed, wןlic ןl ; s iI function of the
h.istoricil1 ge010gy of the drilinqge bqsin .•
lt WqS il1so found t ןlilt t ןle rei\son for the p וqnning misti\kes
the 10ss of Wi\ter in qUi\ntities. wh.ich. dec1ded the efficiency of
dqms, WilS t ןle fi\ct th.ilt the p1qnning engineers took into account
upper 1qyers, i\nd did not inc1ude in thelr 1nyest1gi\t10n i\11 the
1itho10gicq1 section ilnd the bed ~rock •

wןlic ןl ci\used
the stori\ge
on1y t ןle most
q11uy1 q1

The mqny Yilrieties of the subsurfqce structures of the riyer beds(qn ~
cient riyerbeds of h.igh permeqbi11ty, subsurfqce dqms formed by impermeqb1e
rocks, Yilriqtion in thickness of 10ess qnd c1qy deposits of different per ~
meqbi1ities} dictqte t ןle 1nyestigqtion met םh ds as we11 qS the s01utions
ildequate for eilc ןl slte ,

~

........,,---....,

Tןle ildd1tionil  ןs01ut10ns, except surfilce storilge, i\re ilrtificiil ן. ;rechilrge
to the subsurfilce ilnd the formiltion of sl1il110w i\qu1fers or the formiltion of
1enses of silturilted silndy  ןoess perched on iln 1mpernגeq וכ1e  וכedrock ,

-
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ROTATIONAL SLUMPING ON THE MEDITERRANEAN CONTINENTAL
SLOPE OF NORTHERN SINAI AND SOUTHERN ISRAEL
ALMAGOR, G., Mar;ne Geology D;v;s;on, Geolog;cal Survey of Israel, Jerusalem

~

~

The cont;nental marg;n of northern. S;na; and Israel cons;sts of a westward ; ncl;ned wedge, made up predominantly of foreset beds of mainly· N;le-derived
clastics. They overl;e seaward-thicken;ng Messinian Upper Miocene evapor;tes •
Detailed bathymetr; ~ and se;smic surveys show strong depos;t;onal d;sturbances
off northern Sina; and in several places off Israel, expressed bya complex
block topography of the outer cont;nental shelf and slope. These disturbances
were formed by g;gant;c deep-seated compound rotational slumps over downslope flowing evaporites. Flowage of the evaporites was presumably caused by ex cess;ve pore pressures, generated by the P וio-Quaternary over  וoad in confined
layers of fine c וast;cs interbedded with;n the evaporites, which cou  וd not be
dissipated into the ;mperv;ous evapor;tes .

4
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UND~RCOll  ;כOL : כDATED S~NSITIVE CLAY IN THE LISAN FORMATION, SI!.'DOM, SOUTHERN DEAD
SEA. BASIN
~

ARKIN, Y. and R. ROD~D
Geological Survey of Israel, Mapping  עivision, Jerusalem •

Underconsolidated sensitive clay has been recognised in the Laminated Member
of the Pleis·tocene Lisan :t!'ormation in the vicini ty of Sedom •
The section examined conforms to that described in the literature and consists
of a lower 1aminated Member of varved clay, silt beds and occassional gravel beds
and an upper White Cliff Member of varved evaporites mainly gypsum with some clay
and detrital clastic material •
. The mineralo'SY of the Lliminated Member is majnly calcite and clay minerals
( kaolinite, montmori.llonite, some palygorskite, general1y in this order of abundance).

Quartz, dolomite and aragonite are found in the varved clays •

The varved clays show extensive limonite staining along bedding plains and
joints indicating relatively high permeability and the presence of travertine and
seepages are further evidence of water movement through the clays in the past
and today •
Slopes of 25-300 of the Lisan ]i'ormation possess today a natural stability
mainly due to dessication of the upper 30 cm of the surface outcrop; the natural
water content ranging from 2-510 •

However with depth the natural water content

increases greatly ranging from 2-ס5~ and is wel1 above the plastic limit. 1he
unconfined compressive stren~th of the clay has been estimated from other sources
as 4-7 kg/cm2 indicating a very weak strength for the clay. ~ emoulding of the clay
by natural or artificial causes results in a drastic reduction in strength of the
clay and it is transformed into the fluid state.

The high carbonate content and

the presence of diatomaceous beds occurring in the sequence in other places contribute to the weak strength of the Lisan Formation •

-..

4

..
J

Such highly sensitive clays are generally associated vith glacial deposits
formed during the advance and retreat of the
times.

~eat·

ice sheets of Pleistocene

They are well known from the Scandinavian Quick Clay, the Leda Clay of

.Canada and the Boulder and Varved Clays of the U.K.

108S of strength of these

clays is attributed to leaching of salts in pore water by percolating freshwater
and subsequent collapse of the "house of card" structure of the clay fraction
under an applied stress.
Although the 1isan Formation i8 not glacial the environment of deposition
suggests a similar mechanism for the weak inherent strength of the clay in this
formation.

Geotechnically these clays present a hazard and require further study.
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DIAPIRS OF MAGMATIC AND SEDIMENTARY ORIGINS
~

BAHAT, D., Departrnent of Geology and Mineralogy,
Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva

The interaction between a plastic rnagrnatic diapir and the brittle-elastic
hard-rock crust, based on field observations, theoretical considerations and
rnodel experirnentation has been recent1y out1ined (Bahat 1977, 1979 and in
publication). Diapirisrn of sa1t dornes in sedimentary rocks shows different
characteristics, since it cornrnonly occurs at sha110wer depths and in rocks of
10wer strengths which show considerab1e deviations frorn e1asticity. Fie1d
observations and experirnenta1 sirnu1ations suggest that such diapirisrndeve10ps
fau1t systerns which can be interpreted as results of fracture processes
consequent to a cornbination of bearing (Hertzian), f1exure and bursting stresses.
The first type of fracture is conic, it initiates at the top of the diapir and
propagates upward. The second type is inclined, it starts at the surface and
advances downwards towards the diapir. The third is vertica1 and radial, it
cornrnences at the wa11 of the diapir and deve10ps sirnultaneously upwards to the
surface and downwards.
In the Canadian Arctic Is1ands (Gould and de Mi11e, 1968), various cornbinations of gypsurn diapirisrn that occur with srna11 rnagrnatic intrusions, dykes,
si11s and 1ater hydrotherrna1 activities, c1ose1y associated with fau1ts, are
known. This occurance resernb1es the geo1ogic set-up in the Machtesh Rarnon of
Israe1. The vertica1-radia1 faul~ and dyke series:in the1atter. seern to
suggest ear1y fau1 ting that prornoted cornp1ex diapirisrn with extended burstingfracture and hypabyssa1 activity.
References
Q

Bahat, D., 1977. Hertzian fracture: a sound physica1 basis for the explanation
of carbonatite structures, in Earth Sciences and Measurernent, Proc. Inter .
Colloq. Jean Goque1 (in press .)
Bahat, D., 1979. Interpretation on the ba ~ is of Hertzian theory of a spiral
carbonatite structure at Horno mountain, Kenya, Tectonophysics (in press כ.
Gou1d, D.B. and de Mi11e, G., 1968. Piercement structures in Canadian arctic
islands, in diapirisrn and diapirs (Braunstein, J. and Obrien, G.D., eds .כ
AAPG, Mern. 8, pp . 183-214 .
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STUDIES ON FELDSPARS
BAHAT, D., Department of Geology and Mineralogy,
Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva
~

Anorthoclase Megacrysts. Previous interpretations related to precipitation
of anorthoclase megacrysts 'from alkaline basaltic magmas under high pressure
conditions are contradicted. It is proposed that these feldspars were crystall,ized above the solvus from hydrous melts at shallow depths, under lowpressure equilibrium conditions. These melts had been considerably enriched
with volatiles of sodium, strontium and barium, and to some extent also of
rubidium.
Alkaline-Earth Feldspars. The displacive transformations in quartz, hexa celsian and the strontium equivalent of the latter, are homogeneous incipient
transformations. These transformations are carried out mostly as a second
( or higher) order reaction, and finally completed abruptly as a first order
reaction which results from a sudden release of strain that accumulated due
to bond stretching. In such transformations the first order mode of reaction
seems to be eliminated to various extents by an introduction of impurities as
solid-solution to the structure. Such impurities promote heterogeneous trans formations. The extent of sluggishness of displacive transformations and of
stability relationship in alkaline-earth feldspars is correlated with the
various ionic sizes of barium, strontium and calcium. Displacive and diffusive
transformations in alkali-feldspars are also homogeneous incipient trans formations, but due to the high mobility of the alkali ions, building up of
strain is prevented and no abrupt change in symmetry occurs at the 'transfor mation •
'
The hexacelsion •
 יcelsian and monotropic transformations in
SrA1 2Si 20S and CaA1 2Si 20S are heterogeneous incipient reconstructive trans formations. Differences in melting temperatures reported in the past for
BaA12Si20S may probably be correlated with the grain size, crystalline
modification and extent of Al/Si order in the sample invest,igated •
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FAULT BIFURCATION, AN INHERENT PROPERTY OF THE CRUST
BAHAT, D., Department of Geology and Mineralogy,
Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva

~

Fracture propagation in the crust under post-critical (Rabinovitch and
Bahat, 1978) conditions (rapid propagation), and possibly in some instances
even under sub-critical conditions (slow propagation) must produce fracturebranching in a single continuous process. Later local or regional stresses
result in displacements along the fractures and secondary faulting develop.
This concept, being an extension of a previous interpretation of joints
(Bahat,· 1978), can exp1ain various secondary features 1ike fau1t curving,
branching-angle, sha110w and remote faults.
It is hypothesized that the African Rift System has been initiated by a
continuous process of fracture and bifurcation.
References
Bahat, D., 1978. Theoretica1 Considerations on Mechanica1 Parameters of Joint
Surfaces Based on Studies on Ceramics, Geol. Mag. (in press).
Rabinovitch, A. and Bahat, D., 1978. Catastrophe Theory: A Technique for Crack
Propagation Ana1ysis, J. Appl. Phys. (in press כ.
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THE ARAVA RIFT VALLEY AND TllE RED SEA -

NEW EVIDENCE FOR CEN סZ סIC STRIKE SLIP FAULTS IN EASTERN SINAI •
BARTOV, Y. and G. STEINITZ, Geological Survey of Israe1, Jerusalem.
EYAL, M. and Y. EYAL, Dept. of Geology, Ben Gurion University of the Negev,
Beer-Sheva.
~

Along the vestern coast of the Gulf of Elat a 30 km wide shear belt of
subpara11e1 faults trending N-S to NE-SW is developed.

This shear belt is

observed mainly within the Precambrian basement terrain •
Sinistral movements on these faults have been recognized based on offsets
of magmatic bodies and lithological contacts in rocks of Precambrian age •
Horizontal displacements recorded reach 9.8 km on a sing1e fault line.

The

cummulative dieplacement, meaeured independently at several localities across
the belt, attains a total of 21 km.

The lengths of the rhomb shaped grabens ,

situated on these faults, are similar to the displacements measured on the
latter •
~arly

Neogene volcanism, in the form of 10ng dikes trending NW-SE is kno'Kn

from the Eastern De ~ ert, the Gu1f of Suez and a10ng the Red Sea coast of Saudi
Arabia.

Volcanic bodies of a similar pattern have recently been identified in

Eaetern Sinai.

These bodiee, mainly do1erites and basa1ts, intruding Mesozoic

sedimente, are para11e1 to each other and to the Gulf of·Suez.

They are tens

to hundrede of kilometers long and spaced several tens of km apart.

In the

Suez Gulf they are overlain by the rocks of the syntectonic Gharaiנ.dal Group •
Dating (K-Ar  כof similar bodiee in Central Sinai, Saudi Arabia and in the
Eastern Deeert as vell as from Eastern Sinai euggeet an age of 20-22 m.y. for
thie extenaive volcanism •
The crucial tectonic evidence 1ies in the relationship of these volcanic
bodies to the previous1y described faults.

Al1 the dikes are sinistrally

displaced by the individual faults of the Eastern Sinai shear belt.

The amount

of movement recorded using the Precambrian markers is identical to movement
recorded by offsets of the Early Neogene dikes.

This proves that the total

9

21 km shear of this fault system postdates the 20-22 m.y. vo1canic phase.

It

is assumed that the recorded movements are part of the 105-110 km shear persumed
to exist a10ng the Gu1f of Elat which is a1so younger than 20-22 m.y.
of this movement is taken up in the Eastern Sinai shear be1t.
resu1ts

su~gest

Some 2~

Pre1iminary

that a simi1ar amount of movement is observab1e a10ng a shear

zone deve10ped on the Eastern ~oast of the Gu1f of ~lat.

Thus on1y some 60 km

movement are taken up by fau1ts in the Gu1f itse1f.
The evo1ving mode1 suggests that:
a) The intrusion of very 10ng basa1tic dikes in a NW-SE direction, on both sides
of the Red Sea, accompanied the initia1 stage of deve10pment of the Red Sea Gu1f of Suez Rift Va11ey.
b) A basic change in the ~eotectonic regtme occurs after the intrusion of this
vo1canic suite: 1arge sca1e horizontal movements are initiated, being
recorded as a 105-110 km sinistra1 movement

a1on~

the Arava-Jordan Rift.

This movement imp1ies a synchronous opening of the Red Sea.
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HORIZONTAL DISPLAC&MENTS ALONG FAULTS. BIR ZRIR,

EAST~RN

SINAI.

BARTOV, Y. and G. STEINITZ, Geological Survey of Israel, Jerusalem.
EYAL, M. and Y. EYAL, Dept. of Geology, Ben Gurion University of the Negev,
Beer-Sheva.
~

In the Bir Zrir area a system of N-S to NW-SE trending faults, parallel
to the Gulf of Elat·vas mapped.
Left hand displacements of up to 6 km vere observed along these fau1ts
by offsets of P.re..cambrian lithological boundaries, basaltic dikes, some of
vhich are dated as 20 m.y. (Ear~v Miocene).
A geological map and a reconstruction map of the area are presented.

-
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"SAL  זREEFS", A PRODUC  זOF BRINE MIXING, LVNCH S זRAI  זS, DEAD SEA
~

BEV  זH, M. and DRUCKMAN. V., Geological Survey of Israel, Jerusalem

The deve  וopment of "Sa  וt Reefs" ts a we  וl known process in the southern
basin of the Dead Sea, resulting from the mixing of End Brines with Dead Sea
brines .  זhe process of outsa  וting. which is responsible for the formation of
these"reefs~ is limited to the interface between the two brines and is accom panied by a decrease in sea level and drying out of the southern basin .  זhe
End Brines are those brines which deposited halite and carnallite in the pans
of the Dead Sea Works and which were flushed from pan 30 ( זable 1.)
זable

1: Average composition of Dead Sea brines and End Brines in the area of
Lynch Straits on 8 November 1978 (in gr/l )

I

Den כ1 ity
M+.+ Ca ++
""( 17 C ) T.D.S . g

Na +

K+

Cl -

Br - SO4= HCO 3-

PH

Dead Sea
Brines

1.235 340.7

44.2 17.6 39.4 7.80 225.8 5.3 0.47 0.28

6.1

End
Brines

1.330 470.8

87.6 38.0

3.8 3.20 326.8 10.8 0.03 0.54

5.0

Rates of ha  וite deposition are very high due to outsalting; an estimated
2 m of ha  וite were deposited between June and November 1976, and from November
1976 to June 1978 there was a progression of the תsalt reef"front of about 1 km .
BIBLIOGRAPHV
Beyth, M., 1979, Mixing of End Brines and condition of Salt Reefs in the Lynch
Straits, Dead Sea, April-November, 1978. Geol. Surv. Israel Rept. MG / 2/79 .
Druckman, V. and Beyth, M., 1977,  ןSalt Reefs"- A product of brine mixing, Lynch
Straits, Dead Sea (A preliminary study). Geol. Surv. Israel Rept. MG/7/77, 15p .
I

Epstein, J.A., Zelvianski, B. and Ron, G., 1975, Manganese in sodium chloride
precipitating from mixed Dead Sea brines. Isr. J. Earth-Sci., v. 24,
pp. 112-113.
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Log ana1ysis in the search for brackish water in the
Kurnub and Arad groups in the northeastern Negev.
Barrie K. Davis, Consultant, Tel Aviv
Eliahtt Rosenthal, Hydrological 3ervice, J ert ןsalem
Dror Gi1ev.d, I-Iydro! ogica1 Service, J erusalem
נ

'ili th the a1most full exp1otation of Israel  זs

water resources, research has been concentrated on
f,resh to brackish Vו8,ter which exists in considerable
quanti ties in the northea.stern Ner,ev and th.e Dead Sea
areas •
Sources of information are as fol1ows :
a. Ear1y wells, drilled with cab1e too1s gave, while
drilling, good measurement of flow-capacities and
water quality ,
b. Oi1 wells drilled \'/i th rotary too1s were sometimes
tested through the drill-stem or swabbed through
casing and a lar ; זer fund of information is avail able from well logs •
~!Iost wells Vlere lOl;ged wi th the follo וi\, ng curves -:
self-potential, resistivity, caliper, micro-resistity •
Sometimes the following are additiona1 -:
gamma-ray, neutron, acoustic travel-time, density •
The problem isessential1y one of solvinf, simulta neous eo.uations wi th severa1 מu k:'1ovms 'i:l'ere e8c }1 10 &
 עrovides one' equation as fo11ows :
Re~~tivi ty:

Lithology; porosity; water salinity.

Se1f-potential: Lithology; permeability;water sa1inity;
mud resistivity.
~!Jicro -Electric: Li th.o logy; permea bility; poro si ty;
mud resistivity.

13 -

Calipe ~~

Lithology •

G~~~ ay:8haliness ~
Neutron:

Lithology; porosity; shaliness •

Acoustic travel-time: Lithology; porosity; shaliness •
Dens ~! ~~

.

Lithology; porosity; shaliness •

i1ith a good lithologic log and mud resistivity measured
at th.e vlell, reliable analysis can be made of electric
and self-potential logs reinforced by caliper and
micro-resistivity •
In zones drilled without returns, an extra log is
necessary to enable the equations to be solved •
A regional analysis based on all the above sources of
information shows that the formation water salinity
varies consistantly both with regard to geological age
of water-bearing strata and with regard to geographic
position •
There is a distinct belt extending along the Dead Sea .
where all waters flowing in Lov ןer Cretaceous to LOVler
Jurassic rocks, are of low salinity, increasing gradually nerthwards. Viest of this belt, in the ZoharArad area, salinities are much bigger, especially in
Jurassic beds •
Resul ts of the above analysis shov{ that there
is considerable potential for the development of
water for industrial purposes in this apparently
arid area •
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COASTLINE AND HINGELINE
BARRIE K. DAVIS - Consultant,

16 Nissotzki Street, Te1-Aviv

The gent1e curve of the Israel coast has dominated the
thoughts of earth scientists for many years since it is very
attractive to consider it to be the resu1t of some fundamenta1
tectonic process. Neverthe1ess there is 1itt1e evidence to
support this thesis. on the contrary, most geo1ogica1 features,
inc1uding some major faults, do not trend subpara11e1 to the coast
and the coastline appears to be simp1y "the boundary between sea
and 1and"; its position may be just a resu1t of the latest change
in sea 1eve1.
A Neo1ithic g~o1ogist would have seen a very different
coast1ine, as wou1d a geo1ogist working in the future when the
"greenhouse effect" I'Iay have caused the ice-caps to me1 t.
Perhaps the Ho1oc~ne coasta1 fau1ting which has been reasonab1y proven is a result of the recent coast1ine rather than a
cause. That is to say the eustatic rise of sea 1eve1 of about
120m over the past16000 years with resu1tant extra pressure on
the continenta1 she1fwould cause differentia1movements (compaction, s1umping) of the incompetant Saqia with accompanying
sup erfi cia1 faul ting and ti1 ting.
Another 1ine which shou1d be revised is the "hinge1ine".
Oi1 dri11ings have s.hown that theconventiona1 view of facies
trending para11e1 to the coastlin.e is not a1ways correct. For
examp1e Kfar-Darom end Ashdod were drilled to the west of the
"hinge1ine" yet fourid she1f facief? in the Jurassic.
The. term "hingebe1t" was very popu1ar in the 1950's unti1
the Midd1e East fie1ds were rec1assified as "She1f" and the term
10st i ts appea1.
The pa1aeogeographic term "Jurassic shelf edge" shou1d
be used rather then the geometric term "hinge1ine" since each
stage had its own pa1eogeography without any reference to a
continuing hinge1ine or to the present-day coastline.

"
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STRUCTURE

A..ץס

DEVELOPMENT OF THE GULF OF ELAT

Z., Israe1 Oceanographic and Limno1ogica1 Res., Ltd., Haifa and
Department of App1ied Mathematics, The weizmann Institute of Science,
Rehovot
GARFUNKEL, Z., Department of Geo1ogy, The Hebrew University, Jerusa1em
ALMAGOR, G., Israe1 Geo1ogica1 Survey, Jerusa1em
BEN-AVRAP~,

The Gu1f of E1at (Aqaba), about 180 km 10ng and 15-25 km wide, comprises
the southern part of the Dead Sea rift.

Its f100r is up to 1850 m deep,

about 4 km be10w the neighboring mountains on 1and.

The Gu1f occupies a

fau1t contro11ed depression, part1y fi11ed by sediments.
The structure of the Gu1f is dominated by en-eche1on fau1ts which de1imit three e10ngated basins that strike N20o-25°E.
basins was syn-tectonic.
deposits.

Sedimentation in these

Their fi11 consists of turbidites and pe1agic

nle recorded thicknesses reach 2-3 km, without reaching basement.

The fi11 extends to more than 7 km be10w adjacent 1ands when corrected for
erosion.

In parts of the basins deformation was fast enough re1ative to

sedimentation as to deform the sea-f1oor.
were formed.

F1exures, arches and sma11 fo1ds

In the southern part of the Gu1f sharp upright fo1ds, which

form prominent hi11s, may be of diapiric origin.
The basins are f1anked by margina1 b1ocks, which are much wider on the
western side of the Gu1f of E1at than on its eastern side, which consists
of

a very

steep slope.

graphic terraces.

The margina1 b10cks on the west sometimes form topo-

A11uvia1 fans and submarine cones are conspicuous on the

west side of the Gu1f, but are virtua11y absent on the east side.
It seems that the present shape of the Gu1f was acquired during the
1ast stage of movement on the Dead Sea rift, when 1eft 1atera1 slip of about
40-50 km took p1ace.

Tectonism was strongest in the basins and on the fau1ts

which flank them, but the margina1 b10cks are a1so invo1ved in active tectonism.
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THE GEOLOGIC SIGNIFICANCE OF THE SHIQ~ רA

GAS DISCOVERY
E. Kashai
H. Shu1man
Oi1 Exp1oration( Investment , כLtd •

B. Derin
Israe1 Institute of Petroleum & Energy

I

Intraductian
Commercia1 quantities of gas were diecovered in the Shiqma 1 we11south of Ashqe1on- in c1astic beds over1ying the evaporites of the
Mavqiim Formation.
As a consequence of this gas discovery samples of

~ate

Miocene and

Ear1y pi'iocene age were restudied in several wells in the area.
of this study was to clarify the stratigraphic

The aim

situation of the reserv-

-oir beds in Shiqma 1, to define their depositional environment, geo-graphical distribution and to locate similar porous beds with the aid
of further seismic surveys in the southern Coasta1 P1ain.
1כ

General Setting
The lithostratigraphic subdivision and the interpretation of the

sedimentary environment of the different 'Neagene formations in the
Coastal Plainwere summarized 1ately by Gvirtzman and Buchbinder ( 19  ך6 .)
a)Mavgiim Formation
The formation consists of anhydrite, ha1ite and marine shale interbeds •
This formation represents the desiccation phase in the Late Miocene of
the ~lediterranean •

ן

he seismic ref1ector"M" which is general1y regarded

in the Mediterranean area as the top of the Messinian evaporites was
identified with the top of the Mavqiim Formation.

Consequently the

Mavqiim Formation was ascribed to the Messinian Age
b  וAfig Formation
In its type 10cality in the Afiq 1 well the formation is conglomerate

./ ..

1ד

built oF limestone and flint Fragments oF Cretaceous and Tertiary origi ~
variegated shales, sandstones and silt •

ך

he formatlon was deposited

during a f1uviatile phase. terminating the Miocenemarine sedimentary
cyc1e and prior to the regiona1 P1iocene marine transgression. The
formation was recognized up to now in canyons and in we11s on1y, but
notin surFace exposure ~Simi1ar beds in the same stratigraphic situation
with simi1ar fauna (m?in1y Cyprideis)are'known from various 1oca1ities
around the Mediterranean. As no indicative fauna was found,the age of
these beds in a11 the 10ca1ities is defined as Late Miocene or Ear1y
P1iocene based on pa1eogeographic co חsiderations ,.
2) Shigma Member Df the Mavgiim Formation
The c1astic reservoir beds of Shiqma 1 were deposited in a marine
environment and are over1ain by Late Miocene marine sha1e. C1astic beds
resemb1ing those Found in Shiqma 1, were a1so found in some other we11s,
e.g. Gaza 4, Ashqe10n 4, in the 1atter they were regarded as the
F1uviati1e AFiq Formation.
~s

the c1astic 1ayers in Shiqma 1,

~shqe10n

4 and Gaza 4 were

deposited in marine environment t difFering from the f1uviati1e Afiq
~ormation,

perhaps even in age (be10nging to a different sedimentary

cyc1e), it is deFined here as the

~higma

Nevertheless, it is possible that the

Member of the Mavqiim Formation.

~hiqma

Member is the marinw equi-

va1ent of the f1uviatile Afiq cong1omerate.
3) Seismic Ref1ector "1'1"
Seismic ve10city ca1culations in

.

~hiqma

1 indicated that the seismic

ref1ector "1'1" is found at 1100 m depth,at the Miocene-P1iocene unconformity surface and not marking the top of the anhydrite 1ayers, which
ware penetrated in this we11 at greater depth.
The "1'1" ref1ector horizon was associated with other strong ref1ections, slightly deeper, which are the seismic expression of the various
c1astic and evaporite beds.

"'"ךרr,

18
finding supports the conc1usion of Derin & Reiss (1973) who

 זhis

stated that the "M" horizon,not necessari1y marking the top of

the

Messinian evaporites, is the expression of the Miocene-P1iocene unconformi ty •
Above the unconformity surface the marine sha1es of the P1iocene
Yafo Formation are a1ways found, whi1e beneath itthe Miocene section is
varying according to the rate of trunc ~ tion and the type of sediments :
Upper Miocene sha1es \Shiqma 1, Ashke10n 4, Ziqim 1, etc.), the Mavqiim

ו

Anhydrite (in most of the we11s), the Ziklag reef (Ga1 1) or v01canics
\ 8at-Yam 1 .)
4) Hydroc~
 זhe

gas accumu1ation discovered in Shiqma 1 resemb1es in its

stratigraphic posi tion other oi1 and gas occ'urrences a10ng the margins
of the Mediterranea ~ ,1ike the Prinos off-shore fie1d nea ז.~ Hasos Is1and
northern Aegean Sea, the :..;ulf of Izmir, in the Po Va11ey, probau1y a1so
in the Ni1e
 זhe

 כe1ta •

hydrocarbons found in 5hiqma 1 are composed predominat1y of

methane and minor amount of condensates •
It is be1ieved that the Late Miocene sha1es are the _ource of the
gas.
Conc1uding remarks
 זhe

gas occurrences encountered in the southern Coasta1 Plain are

rather varying •
Neogene gas accumu1ations or pockets are found in clastic beds of
the Miocene (Shiqma 1), in older porous beds underlying directly the
Mio  םene sequence, as buried hi11s (8eeri 5.H.6/Nir-Am 8»)or in porous
1ayers in latera1 contact with it

(5adoth gas fie1d .)

 זhe authors wou1d 1ike to thank the management of Oi1 Exp1oration

( Investments) Ltd., Di1 Exp1oration of Paz Ltd., Fed ~ Oi1, Israe1 Oi1
Exp1oration and Prospecting and the Israe1 Institute of Petro1eum and
Energy for- permission to pub1ish this work ~

"

19
FISSURES IN MOSHAVPARAN, ARAVA, ISRAEL
EYAL, A. and RECHES, Z., Department of J\pplied Mathematics, Th.e weizmann
Institute of Science, Rehovot

Several large fissures have been developed in
during recent years.

סM shav

they cut across roads constructed in 1972.

Fissuring started probab1y in

1975-76 and has continued sporadeca11y unti1 today.

In detai1ed mapping we

found three areas in which fissures are concentrated.
res were found:

Paran, Arava ,

Th.e open fissures are 1imi ted to the moshav area and

Two systems of fissu -

a dominant system trending N-S with extension in an E-W

direction, and a second system trending E-W with extension in N-S direction •
Fissures rahged .in 1ength from a few meters to a few tens
maximum opening is 20 mm without vertica1 disp1acement.

of meters.

Th.e

Th.ey are continuous

to a depth of at least 2 m•
סM shav

Paran is built on an a11uvia1 fan of a sma11 stream.

Th.e a11u-

via1 fan is inactive today andthe de1icate drinage system on it was dest royed.

Th.e thickness of the a11uvia1 sediments is about 10 m, and they over -

1ie the c1ayey Takia Formation •
These fissures may

be due to tectonic movements, water pumping from

local aquifers or a local

geotechnical cause.

Based on the nature of the

distribution of the fissures and the strain on them, we think that a tectonic
~

source is unlike1y.

Water pumping is also an unlikely cause, because of the

lack of an active aquifer close to the moshav.
We see two possible geotechnical mechanisms for the fissuring in
Parar,.'

סM shav

()ne, i.s the long term dessication of the alluvial fan and the under -

lying Takia Fכ: rmation, due to the b10cking of the natural water supply to the
fan in 197 ~ .

AהoL~ er possib1e mechanism is the seasonal drying and wetting

=an

sedi מm ntSclose to the elevated roads which act as small dams •

of the

We are currently monltoring the rate of opening across the fissures, changes
of ground water leve1 and performing detailed sampling of the fan sediments,
in order to further study this fissuring process.
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ANALYSIS OF MESOSCOPIC AND MICROSCOPIC STRUCTURES IN ISRAEL, AND
THEIR APPLICATION TO THE TECTONIC HISTORY
EYAL, Y. and RECHES, Z., Department of Applied Mathematics, The Weizmann
Institute of Science, Rehovot

The tectonic history of Israel was studied by correlating large struc-

"

tures and their corresponding stresses, with the small scale structures"and
microscopic evidence of deformation.

We measured small structures in rocks

of Cambrian to Neogene age in Israel.

Preliminary results for about 30

stations, will be presented.
The following structures with clear displacement indicators were measured in the field:

small faults, joints with slickensides, tectonic stylo-

lites and veins with secondary mineralization.

Stylolitic columns indicate

the direction of maximum compression, and veins indicate maximum extension.
We found good correlation of compression and extension axes of various
structures within individual exposures.

Direction of tectonic deformation

was also determined by measurement of calcite twins on the universal stage.
The preliminary results show consistent trends of the tectonic deformation in Israel.

Two deformation phases were determined, one of Turonian

to Eocene age and the second of Neogene age.
the first phase is horizontal to 290°.

The compression direction of

This phase is recognized in rocks up

to and from the Meishar in the south to the Shomron in the north.

The

compression direction of the younger phase is horizontal to 350° and was
found in Cambrian to Neogene rocks from Eilat, Arava and northern Negev.
A possible third deformation phase was noted in Turonian to Neogene rocks in
the Galilee and Carmel.

Its compression direction is about 330° and exten-

sion direction toward 060°.
Our results indicate that folding of the Negev and Judea continued at
least into the Eocene, and that no genetic relationship existed between the
Negev and Judea folds and the movement along the Dead Sea rift.

According

to our measurements, the movement along the Dead Sea rift is post Eocene,
possibly Neogene.

"
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THE OPAL-QUARTZ TRANSFORMATION:

MECHANISM FOR INTERNAL

DEFORMATION OF THE SENONIAN CHERTS OF ISRAEL
FINK, J. and RECHES, Z., Departנnent of Applied Mathematics, The Weizmann
Institute of Science, Rehovot

The Senonian cherts of Israel are characterized

by intensive deforma-

tion indicated by such structures as folds, dikes, lineations and breccia.
We suggest that most of these structures forrn in early stages of diagenesis
due to the transformation of either arnorphous opal or opal CT into rnicroquartz.

This transformation has been observed both in laboratory experirnents

and in deep sea sedirnents.
The Senonian cherts were probably deposited as carbonaceous sedirnents
which transforrned through an opaline stage into rnicroquartz.

During the opal

to quartz transition, the relatively heavy quartz crystals settle through the
lighter opaline ge1 and concentrate at the base of the 1ayer.

Due to this

withdrawal of quartz, the upper part of the 1ayer is depletsd in si1ica and
becornes 1ighter than the original sedirnent.

The resu1ting density inversions

at the upper and 10wersurfaces of the sedirnent layer can both.produce.structures associated with gravity instabi1ities.

At the top, the 10w density

rnixture of opa1 and water penetrates the heavier over1ying sedirnent 1ayers,
forrning 1ineations, dikes, or "fat" antic1ines.

At the base, the heavy

rnixture of quartz and water penetrates the under1ying 1ayers forrning dikes
י

or "fat" sync1ines.

The orientation of fo1ds, dikes and 1ineations is

contro1led by the prevai1ing tectonic stresses during the Senonian.
The transformation of opa1 into quartz is accornpanied by an overa11
reduction in vo1urne, and the resu1ting contraction rnay cause brecciation,
which ia

'~o~~cn

in the Senonian cherts.

Most of tne regiona1 observations of interna1 structures in chert
(Steinitz, 1974) as we11 as our detailed rnapping in Naha1 Etek and the Jordan
Va11ey can be exp1ained by the proposed rnodel.

The results of our theoretical

ana1yses of gravity instabi1ities and experirnenta1 rnode1ing wi11 be presented.
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GEOPHYSICAL INVESTIGATION OF THE CRUSTAL STRUCTURE
UNDER THE NORTHERN SEGMENT OF THE DEAD SEA
RIFT IN ISRAEL

Y. Folkman
The Institute for Petroleum Research and Geophysics

Magnetic and gravity data covering a wide strip across the rift between
Lake Kinneret and the town of Kiryat Shemona, and from the Golan Heights, the
Galilee and southern Lebanon to the continental shelf, enable crustal investigation across the rift.
The results show that the thickness of the crust remains almost unchanged
across the rift and that the upper mantle is also normal.

However, the rift

probably delineates lateral discontinuity in upper crustal lithology with an
increase in the mafic composition of the rock type from east to west.
Local magnetic anomalies within the rift zone are suggested to be caused
by basalt flows rather than intrusive bodies.
patterns can be delineated.

Based on this suggestion, fault

They support the rhomb-shaped graben hypothesis of

the Hula basin and the block movement hypothesis of Lake Kinneret.

..
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COMPARATIVE LINES BETWEEN THE NUBIAN SANDSTONE AND
THE BOTUCATU FORMATION IN SOUTH AMERICA.
DR. YAAKOV GILBOA
THE ISRAEL NATIONAL OIL COMPANY - PROJECT.
SHEINKIN 80, TEL-AVIV.
ן

The Nubian sandstone (s. str.) and the Botucatu formation (sandstone) in
South America are regiona1 1ith010gica1 units extending each, over more
than 1 mi11ion sq. km. The two units were formed in arid c1imate, by
eD1ian and f1uviati e נprocesses and their thickness reaches 70Om. The age
of the Nubian sst. is Pa1eozoic-Cretaceous whi1e the age of the Botucatu
Fm. is Triassic •
The Nubian sandstone was deposited on the externa1 margin of a crysta11ine
shie1d in an area where permanent strugg1e between the e01ic-f1uviati1e and
marine environments of deposition dominated the scene whi1e the Botucatu Fm.
was deposited in an intercratonic basin (Parana) and 1acks tota11y marine
interca1ations, so typica1 to the Nubian sandstone.Encountered in a modest1y
f01ded area (the fore1and of the Arabo-Nubian shie1d) the Nubian sandst6ne
was dissected by severa1 rifts (i.e. the Gu1fs of Ei1at and Suez). The
Botucatu Fm. was accumu1ated in a sinking basin and, exc1uding s1ight
fau1ting movements, was not affected by serious tectonic disturbances. The
Nubi~n sst. is covered by a thick Cenomanian-P1eistocene sedimentary section
whi1e the Botucatu Fm. is covered main1y by a thick mass of basa1t f10ws.
The Nubian sst. is the on1y source of water for mi11ions of herdsmen and
cu1tivators in North Africa. Since the actua1 natura1 recharge, main1y from
f100ds, is neg1igib1e the water stored in it is considered as one time
reserve. The stored water is drained into the traversing rifts and therefore, re1ative1y, its sa1inity is not too high.
~

The Botucatu aquifer, 10cated in a tropic area and a1most not tapped, is
water saturated and therefore it's natura1 recharge is sma11. By enhancing
exp10itation the natura1 recharge may be increased notab1y.
Considerab1e amounts of oi1 were discovered in the Nubian sst. on1y in
1imited areas (Gu1f of Suez). The Porous Botucatu Fm. does not contain
any hydrocarbons.
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A TRANSITION ZONE IN THE LOWER CRUST ALONG
THE DEAD SEA - GULF OF ELAT RIFT
A. Ginzburg 1 , K. Fuchs 2 , J. Makris 3
1. The
Te1
2. The
3. The

Department of Geophysics and P1anetary Sciences,
Aviv University.
Geophysica1 Institute, Karlsruhe University.
Institute of Geophysics, Hamburg University.

Seismic refraction data shot along the Dead.Sea - Gulf of Elat graben were
re-evaluated.

Travel times and amplitudes of first arrivals and later arrivals

of both refracted andreflected phases were ·studied usingtrue amplitude record
sections and synthetit seismogram sections.

The computed models show that the

crust is divided by a discontinuity into a unifoTm velocity upper crust and a
higher velocity lower crust.

Along the graben, the lower crust is separated from

the upper mantle by a 5 km thick transition zone in which the velocity increases
rapidly and smoothly.
valley.

This transition zone is not present away from the rift

The crust - upper mantle boundary dips to thenorth along theGulf of

Elat to the Dead Sea.

A discontinuity was found at a depth of 55 km within the

upper mantle, below which the velocity increases from 8.0 to 8.6 km sec- 1
The results indicate an intermingling of upper mantle material with lower
crust material along the graben.

The upwelling increases in its vertical extent

as the Red Sea with its active spreading mechanism is approached.

-

23

-

'.,
~

אמחר והשכבית הקלסטירת

בשקמה, l -

באשקלון

,4

ובעזה

4

שקעו בסביבה ימית שי.נה

מהסב·לבה הפליביאטיל.ית של קונגלומרט אפיק ,כפי שתואר בקדוח אפלק

,1

יתכן שהם

 Gאנר מכנלם אותם בעבודה זו כ"פרט שקמה"
אף מגיל שרנה כממחזרר דםימנטרי שרנר
של תצורת מנקיעים ,ארלם יתכן גם ש"פיט שקמה" הוא בכל זאת בן גיל תצוית אפי-ק
רהיא למעשה הבטוי הימי של קונגלומרט אפיק הפלוכיטילר..

(3

מםמי ם'נר.םמל

"" M

r

אנליזת המהירו י ות הסייסמי ות בקדרח ,מראה שהמסמן הסייסמי ~" " המצו י בעומק של
 1100מטי מציין את מישיר אי-ההאתמה שבין שבכית ה~ייקן יהפליוקן ילא את גג

--שכבת האבפרריטים ,שגם הם נחדרי בקדוח.
למסמן " "Mבליי מספר החזרות מעומקים גדיל  Tם יותר ,שהן הבטוי לסכבות הקלסטיית
והאבפוריטיות שבקדוח.

עובדה זר מאשרת את מסקנתם של דרין

ורילס

)(1973

שעמדו

 "Mאינו בהכיח שקיר לפזה האבפוריטית המסינית כמקובל
על כך שהמסמן הסייסמי "
בים התיכון ,אלא הוא בטוי למישור של אי-התאמה ולהבדל צפיפות בשכבות של סתל
התקופות .מעל מישור אי ההאתמה נמצאים תמיד פצלי תצוית יפו .הפליוקנים אך
מתחתיו נמאצ חתך מיוקני גדוע משתנה לפי מידת הגדוע )או איפי החתך המקומי(:
פצלים מלוקנים )שקמה  , 1אשקלון  , 4זיקים  (1אנהידריט מבקיעים ,גיר צקלג
)גל  (1או וולקנים )בת-ים( .

(4

פחממבלם
(:1,

מאגר הגאז בשקמה דומה במקומו הסטרטיגרפי ,למאגרי

נפט וגאז בשמאצו בחופי

הים התיכין ליד האי תסיס בצפון הים האגיאי ,במפרץ איזמיר בחופי תורכיה,
בעמק הפי יאילי גם לאלה של הדלחא של הניליט.
הגאז שבמאצ בשקמה

1

מכיל ,בבוסף למתן ,גם אתן

ופרופן

ותזקיקים כקרוסן

ובבזין.

התזקיקים מראים על פצוח תרמי ודרגת בגרות )  ~(mturat;onגבוהה של הפחמימנים,
בביגוד למה שהללבו מצפים מ"גזים ביונ:גללם" הנפרצים בביאוגן של שפלת החוף.
שכברת המלרקן העלירן מהררת כבראה גם אח סלע המקרר למאגרים.

-iJ

ם כרם
"

מציארת הגאז בשפ~ת החוף מגרובת למדי:
מאגרים

בשנכית
ביו-עם

או כיסי גאז מצויים בשכבות קלסטיות בקבוביות בתוך סכבות המיוקך כשקמה )(
בקביביות עת Tקרת ייתר המצריית מלד ת nח המיוקן )  sןן; (Buried hאכוי , S. ~ I . 6
 (8או בשכבות בקבוביות המצויות בקרבה צרדית אל שכבות המולקן )מיגרציה
 -קרוחי שרו(ת.

לטלוית
תורתנו בתובה בזה לחברות השותפות לתגלית הגז בשלקמה  n -פישי בפט )השקעי(ת בע"מ,
פישי נ.פט של פז ב'ע  Iמ ופראייל מחפשי נפט
פז קר,בסורצי-ום ל פו  VJי -בפט ) 1977

n

(n ,

בישארל ,שאפשוו לבר לפוסם מאמר זה.
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המורפולוגיה של מפרץ אילת
הול,

המחלקה לגיאולוגיה ימית ,המכוז הגיאולוגי לישראל ,ירושלים.

ג' • ., p

בן-אברהם., ,צ חקר ימים ואגמים לישראל ,חיפה,
ויצמז

והמחלקה למתמטיקה שמושית ,מכדז

למדע ,רחובדת.

מעה בתימטרית חדשה של מערץ אילת הושלמה,
גיאד  gיטיים של טעינדת המחקר

NAס( 1976) RAM

VEMA

)מטע

ד ) ATLANT1S 1.1-מטע

המעה מבדטטת על ארבעה מטעות מחקר

ARAGONESE (, 1958 , 14

( 1977 , 93

)מטע

(, 1961 ,Concrete

ומחקרים מעורטים בטביבדת מיצרי טירז

·שנעשו .ע"י חקר ימים דאגמים לישראל ב . 1972-ארבעת מטעדת המחקר הגיאדעיטיים דגמד

נתדנים לאורך קדי נטיעה המטתכמים בכ  2500-ק"מ שלאדרכם נוקבד כ 1S , 000-
המחקרים בטביבות מיצרי טירז

עדמק.

שלאורכם נוקבו 10,656

לאדרך קדי

נעשד

נטיעה המטתכמים ב  687-ק"מ

נקודות עדמק  •.המעה ·החדשה היא בקנה מידה של  1:100,000ברשת

הקואורדינטךת הישראלית והמרווח ביז

קוי העומק הוא  50מטר.

המעה מגלה ערטים רבים על המורעולוגיה של מערץ אילת.

אגנים.

הקרקעית מחולקת לחמישה

הם גם נראים בבירדר על העקומה ההיעטומטרית של שטח כנגד עומק,

הוא הגדול והרדוד מכל האגנךם.

אגז אילת

הרא תרעס אתרוב שיטחו· של השלךש הצעוני של המערץ.

קרקעךתו חלקה יחטית ונמצאת בעךמקים שגיז  .860ל 962-
ארגונט

נקדדדת

מטר •.

במרכז המערץ האגנים

רארנונה הם הקטנים והעמוקים מכל האגנים ונמצאךם בחלקו

הצר של המערץ.

אגז ארנונה המשתרע על ענך קךלדמטריט מרדבעים טעורים מגיע לעומקךם בך1480 T
 1530מטר.

באגז ארגונט דווח על עומק מךרבך של

המזרחי של המערץ ומרוחק רק

21

ק"מ מהריס שגובהם  2000מ'

בצד המזרחך האגגךם דקר ,מרל דך זהב,

רטירז ,

הס בךנונ  77ס·בגודלם וקרקעיתם חלקה יחסית.
למךצרי טךרז,

:L4S0

נמצא אגז

1829

מטר.

צעונה למךצרך

אגז

זה

ממזרח.

טירז •

נמצא בצד
בדרום נמצאךם
שני אגנים אלה

עומקם נע ביז  1:LBOל  1300-מטר.

ךרס בעל קרקעית חלקה יחסךת ועומקים שבךז

ל-

מדרום

 :L200לייתר מ-

מטר •
שדלי המערץ תלולים ונרצרו ע"י שבירה.

המערץ הוא בעל חתך אסךמטרי.

שהצד המזרחך מדרכב ממצוק המשכך אחד ,הצד המערבך מורכב מכמה טרטות שעלךהן
מניעות טחף,

שנחרצו על ךדך קנךונךס תת .ךמיךם.

הקדדמדת הךה צר מממדיו הגכדנךס עד כדי קילומטר.
תמוגות

•LANDSAT

שטח המערץ צעוגה למךצרי טךרז

 3300קמ"ר בעדד שנעחו

מגיע ל  2550-קמ"ק

בערך.

המךעוי

בעוד
נבנו

הנרכחי מראה שהמערץ במעות

קד החוף הטעדדי

מדעה מחדש לעך

שעומקם מגךע ל  252-מטר הוא כ-

25

חאריך אריעים חרלמ"ם דנרים פיגי ~סח עקביח,בקיע
המחלקה לגי~יליגיה יסיברליגיה ,אינירנפיסח בן-גיריין

ד .ריינר*  -ר .ב .קיז -

בנגב,

מל ' 1

ברניס ארמ פלק,שהמ

בטיסי

שכררנר

היי'P

על עסברח

21

צפרן

חלv

פ  1רב

הב'P

רע ב-

אברש-בע.

מהפטיב הפריקפבר~ בדררם טיני ,חיירים ,ל ידי דייק

דררם פזרח ררחבר כ-

3

מינרלים בגרניס,

מ' מהמג  1יייק-ברניס .אפסיס בפרחק של  1ד

 80פ • r

ההשפ  1ה החרםליח של חיירח

נקב  1ה מירבמארח שנאספר

7

במרח~ ~ל  1י

מ' מהפגע ,רספן בפרחק של

0.5

מ'

מהמבע ,נרחנים בשיםח  1קברח בישרע ביל פמרצע ~ל  20.9 :!: 1.4מ"ש .ביל זה נחשב כביל

הדי'P

חיירח

,רהרא דרמה לביל,ם שנקבער בשיםח אשלבז

-

ארגרז על יייקים בסיטיים

במרכז סיני .במרחק של  11פ' מהמב  , 1זירסרז ספן ראפסיס נרחנ'ם גילים של 57
מ"ש24 ,

:!:

 320מ"ש ר5.3 -

:!:

 65.7מ"ש ,בהחאמה .עברר זירקרז רספז אלה הביליס

הגברהיס בירחר השחקבלר במרחק של עד

ארר 1

חרמלי הקרדם לחיירח

של ספן,

:!:

409

הדיי P

21

מ' פהמבע .בילים אלה יכרלים ל,יצב השפ  1ה של

הפחראר ל  1יל, .ל ידי שיפרש בעקרפרח חיפרם ביסירגירח

בקב  1י פחיי אחרז ה  1קברח שאבדר ,הםפפדםרררח הפכסימלירח של הדרגמארח

ממקרמרח שרנים .כ-

3

ק"פ בכררז מזרח-דרים מזרח מהפקרס בי בלקחר הדרגמארח הב"ל,

יבמרחק של כ 200 -מ' מהפגע יייק ברבים ,החסבלר גילים של םפז ראפסיס 574 :!: 48 .פ"ש
ר9.6 -

:!:

 89.8מ"ש ,בהחאמה" .חיקרז" ביל הספז פחרך ביסריים פעביחיים בבייקח

החסצררח אירך  1קביח ב' Pרע ,בחז חרצאה של 53

:!:

. 626ס!"מ ביל זה בח!ו'ב כביל החבברורח

ברגיס ארם מלס" .מחיקה" חלשיח של  1סביה ביקיע בספן .קשירה כנראה לחדירה צעירה

...

ירתר של ברביס שארם .ביל ברבים שארס בקב , 1ל זירורז רספן כ 560 :!: 69 -מ"ש,
ן 548 .:!: 84 -ם"ש ,בהח  Itמה '.הביל הגפיר של אפסים יכרל להייח קשרר

.

רבירגל :ידררש פחקר נרםף.

*

כחיבה גרכחיח -הסריה לפח Pר בר  1יגי

בבב ח.ד.

 9001באר-שבע •

לארר 1

חרמלי,

-

26

-

שוניות אלמוגיס מגיל אאוקו בנגב המערבי

מאת; זילברמו,ע ,.המכוו הגיאולוגי ,ירושלים המחלקה להידרוגיאולוגיה.
בנימיני., ,ח האוניברסיטה העברית ,ירושלים המחלקה לגיאולוגיה.
שוניות אלמוגים מושבתיים מגיל אאוקו ,נמצאו חשופות על פני שטחיס נרחבים בנגב
המערבי .מחשופי השוניות יוצרים מערכת מצוקים הבולטת מתוך החתך הקירטוני בו היא

מצויה .לצדדים עונרים המצוקים למערבת עדשות המורכנות ממאסף של נומוליטים גדולים
ללא אלמוגים.

מאסף המאובנים שנמצא בשוניות הינו מגווך

מושנתיים ושני סוגים של אלמוגים נודדים,

וכולל לפחות חמשה סוגים של אלמוגים

רובם בעמדת גידול,

וכו אצות גירניות

נריוזואה ,קפודי-ים ,אוסטראות וסוגים נוספים של צדפות ושבלולים.

תופעות צרור נרחבות ואזורי דולומיטיזציה מאפיינים את חלקו העליוו של מצוק
השוניות.

מאסף האבנים של השוניות

השתרעותו הנרחבת ,אופייו הבלתי רציף וכו תופעות

הצרור והדןלומיטיזציה מרמזות שלפנינו

• Patch reefs

לפחות שתי מערכות של מחשופי שוניות מצו.יות באזור ;האחת בשולי הר חרשה במערב;
רהשניה נאזור נחל יתר במזרח.

גיל הקרטונים שבתוכם מצויות השוניות ,בשני האזורים

הוא פלאוגו מאוחר )מאוחר לאאוקו התיכוו(.

למרות העובדה ששתי
מיצגות

מערכות השוניות מצויות בעמדה סטרטיגרפית דומה אין

ארוע בו זמני

בתקופת האאוקן

ודאות שהו

ריתכן שלפנינו שנים ואולי שלושה ארועים של התפתחות

שוניות

העליוו.

שוניות אלמוגים מגיל אאוקן עליון ,לא היו

ידועות עד כה מאזור המזרח

התיכון.

27

שעורי

-

זרימה וטחיפה בבחרונוח עמק הצין,

נגב צפוני,

בחנאי

גטויי המטרה

מלאנוחיח.
א.

'-

*
**

יאיר* ,

ח.

לביא* ,

וא.

אדר **

האוניברטיטה ה Yברית בירושלים ,הםחלקה לגיאוגרפיה

הםכון לחקר הםדבר ,איניברטיטת בן-גוריין בנגב.

םחשיפיס של טל  yי פ Xלים וחיאריס ה Yשיריס בחרטיית יב Yלי דרגת ליכוד
נםוכה נחשבים כחוםר הנאטס בםהירית  Yקב פגי Yת טיפות הגשם .לכן ,םניחים כי
ש Yירי הנגר ה Yילי יהטחיפה בהס גבוהיס םאד .איפיון זה ,הםבוטט בדרר כלל
 yל היכחית  Yקיפות םקובל  Yד כדי כר שם  yט מאד מחקרים בו  YXי להוכחת הדברים.

בכדי לבחין הנחות אלה בו  YXי נטיינות המטרה מלאכותית  yל'גבי מדרונות
ב Yלי פנית שונה באזור הבתרונות של  yמק ה Xין בנגב ה Xפוני.
נ Yשי שתי טדרית של נטיינית .הראשונה בו  YXה ב Yזרת םכשיר המטרה המדמה
 Yי Xמית שינית של גשם טב Yי מבחינת הפיזיר ,גידל הטיפית והאנרגיה .מכשיר זה
מםטיר  yייפ שטח של  1.5מייר בלבד .טדרת הניטויים השניה נ..ו  YXה  yל פני שטחים
גדיליס יותר  50-30 -מייר  -ואפשרה להבחין בהבדלים םרחביים םבחינת התהליכים.
ההםטרות בי  YXו

בY

י Xמות

ומשכים הםיי Xגים ארי Yיס קי Xיניים באזיר הםחקר.

הנתינים שהתקבלי מ xבי Yים  yל כר שזרימת םיס  yל פני שטחים אלה הינה
בדירה ,וגם כאשר היא מתפתחת  -ש Yירי הנגר קטבים ביותר ,ל  yיתים זניחים.
בנוסף ,התפתחות הנגר היתה מוגבלת לשטחים מצומצמים אשר השתר Yו  yל 20%
םהשטח הםומטר לכל היותר.
כתוצאה מכר גם ש Yורי הטחיפה הינס נמוכים ביותר בהשוואה לנתונים
הקיימיס בספרות לגבי טחיפה באזירי בתרונות.
~

"
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Wמ~ בטכביקרח ~ל גחרח גררסים להמבר הסיגרלרגיה בפייפיריש קליי

ד•

!,':י ררי

..

(• 1

פלאי

-

חברח פרטפסים בנגב

רארגירבפיטח בן-בירירן

-

בבגב

המחלקה לביאיליגיה רסיברליגיה ,ארגיבר'סיפח בן-בררירז ,בגבב

,השנייים החליט בפרםפיריטים בחהליכי ה ' iליה הם ממיבכים יקשה לקביע אח המינרליביה

של החדצר בשטדח המסרבלדח .הדפעלי טכניקיח 'דניח .ל נחיח בירמים

כ (direct oblimin. varimax,factor pattern correlations
למציאח קדרלצידח כימידח דהבדרפים האחראים להן במערכח
ממח Pו אירדן.

ייצבר הפחררביח השדנים ריערר דידו במשםעדחם המיברלדביח .נמצאי

קירלצידת ביז מבבזירם ,די חחמדצח הפחמז ,דחחמדצח

דפקסדר חרסיחי

פיטפדרים  pלדי ישסדי

)

זרחז באפטיט ,ביז כלרדיד

קדרלצ'ה ביז אלדסיגה רטיליקה( קדרלציה

ביז קלצירס דאלדמיגידם

רכד' .טפדל זה הרביל לבבייח מידל ל'גארי לצםייח טיב החדצרח מגחיני חדמר הג~ם,
לב Pרח הבריה ילהטבר חחליכים שנדםפד על סגח לwפר אח סיב החדצר.

•
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ההרכב ;~ i'Iיזר  ':1ר~י

ובעבר

בהררה

)?קררר  iז ן  i'iי ) tiג"וז,

''i :.

רהם~ 9ר n

לויז.; ,מ איסר., ,א המכון לת P
גת,

המתלקה

.,י

)~;!" i :רנרת,

לגכי םבגברני מילרי

ל~יזוטופים,

ר המדבר,

מכוז

ר~ל·~ר~-קלים

קרית ~דה
למדע,

ותצמז

כןי II -הר ( Iז~ ':נגב

בוקר

רתובות

~

תצפירת

כמשר עוגח הג  Vט
חט  3ז

ו~יםז

ביחט

למ~יצע

למי-הג uW
הרכב

ברח

א.

יחכן

ב.

יצידוז

הא'  Tיטך~י

ג.
דר.ו

ר.

~הביא

אחח

ארזרטי~י
המם

יש-יר

.ט\';גה

רעל

v

,

שגע~ר

77/78

הבכדים של

.

בעזרת

יכמה

הג~ם

ל  uי-הש~~.ינון• r
על

אח

ה~,בעיס

ה n:טפרנךת

םא~ר

בכמרת

הכ'~לית

למי-תהרט

באP

ב:סט::-,ךנךן j

והחריגרח

השסרחים

הא~ךיפךים

רחמרת

הבשמים

תלריה

האקוי~ךים

מר

,לרן I

יוו rר

מא~'.ר

רםי-השספוגות אסילו  Uךוללי~

מהאץךרפךים

ירי

ררח

באיזר U

יוזסית

הט

העןזיקיס

יוחר

מיע~ךים

הם

נעלי

בדךישרירם.

הן:

יה~נגבי  3יס

סדקיס

בצפרן

הצעירים

הםארפ·ין

הואטךבירת

ה  rIי~תרל

למילךי

לערטח

כמה

המדרלל,

יחכן

רשח

ארטמימ

מעיגרת

הראחה ~  rlרכב הגש~ בגבב הר~ כלליח מדולל

םי-התהך g

חויב

דרגמים

רדיגרם

וב K

בגגב

ר~ים

של

טי

הללר

ייפר

בערצן;.ח

גירי

בו \tרכ ;i

האP

~ ry

ן  iיה שרגה

בכבב

הןנאךפיין

 ilג , '.1בi

ברזוכ

עז,:

הג~ס.

איזררי

נןמים

ךי  Uריס

שרניט

מאשר

אלך

בצפרן.
ההרכב

מ~פע

הג':ן.צ~יrנ

הקדרטים

ך~~~מ

'  Iזםית

ירחר

מ  iזיל  llרל

ב~~לרביך  Uס

ךרסזח

הגכ~מים

yל

הפרעל

כך טמ)~טר

כירט

 nג~םים

ב"יזךי.

-

חJ

-

פארק גיאיליגי לאימי נרמין
עםנואל םזור ,הקבוצה הגיאו-איזוטופית
םכון ויצסן לםדע ,רחובות
Q

םכתש רםון הינו אוצר גיאולוגי

וחינוכי הםחייב ייטוד פארק גיאולוגי לאוסי

ברםה בינלאונוית )כחלק סרשת של פארקים גיא ולוגיים ברחבי

ישראל( •

הםכתש הינו חלון אירוזי אשר נחתר לאנטיקלינה של הרםון

)  40 )( 9ק"ם,

 400םן' עוםק( ,תוך חשיפת סיגוון טלעי סשקע טריאטיים עד טנוניים הםופיעים בסבנים
טדיםנטולוגיים וטקטוניים םרהיבים.

כן חשופים גופי חדירה כטדז,

גבנונים,

לקוליט ,טילים וםאות דייקים ,הסלווים בזרםי בזלת והרי געש קדוםים.
הפעילות הכלכלית כוללת ניצול חרטית דםוית צור ,קאולין ,סונטםורילוניט ,גבט

בנין •

וחוםרי

םתנקשת הקסת רשות לפארק הגיאולוגי הלאוסי של הרםון ,אשר תטפל בטלילת בכיש

סקיף,

כולל גישה לנקודות תצפית,

סוזיאון

וםרכז הוראתי

נראה שהרםוז

וכן שרותי תיור

)ס.חו Yלסכתש( •

יהפך לייבית טפר לגיאולוגיה" לכלל בתי הטפר ברחבי

מפגש לכנוטים בינלאומיים.
הכלכלית של האזור.

והקםת םטלולים גיאולוגיים סשולטים בתוך הםכתש,

פעילויות אלו רכן זרם תיירי הפנים

יש להבטיח שהרמון אכן יישמר למטרה זו.

רהחוY

הארY

ולםקום

יתרמו לפריחה

1

ן

הת  9תחרת הקיזנרט שברמר.רן

זניזנרן,

.,י מחלקת מיפרי ,המכרן הגיארלרגי,

ידרשלים.

~

לארדר

20

ק"מ נאגף המזדחי של קמד הפדיעה ,מעמק בית שאן ער גדבן הפדיעה

נברקה הליתרססדסיגדפיה של חבררת הד הצרפים
יהררה

חברדרת

רעברת.

בכל השסח הנסקד חסדה תצרדת סקיה

תצרדת ע'דב באי התאמה אידרזיבית רזריתית.

 8ל190-

רחברדת עברת מרנחת על

ערבי חברדת הד הצרפים משתנה בין

מ"ד כשהמגמה הכללית היא של הרקקרת צפרנה.

מסד רגילה סנסרן.

60-0

רמרפר

יחסי השרה שנין חנרדה

זר לבין

ערבי תצרדת מנרחה נע נין

גיל תצרדת מישש קמפן רעביה גרל

מ20-

ס"מ בצפרן ער

23

פציאס התצרדה משתנה מחרראר גידי עם ארארליסים גיריים המכילים
מסד ברדרם.
קדרמי לימרניס רדר ררלרמיס גידי עם קדרמי נדזל רמעס גלארקרניס רער צר; חרם עם

אר בלי מספד שכנרת רברלברסי גיד סרבליתרגדפי מתחתיר.
עלירן-מססדיכס ,עביה
רבמקרמרת

תיכרן

אי

100-5

תחתרן.

ההתאמרת הבארת

זרהר

נחתך:

א( תצררת מנרחה מרנחת על תבליס אררזיבי בסרדרן.
)ער אמצע תצררת שבסה(.

ב( תצרדת מישש גררעת את תצררת מנרחה.
קרנגלרמרס הבנרי
קיצר ני

חאר

תצרדת ע'דב מגיל קמפן

מסד רהיא גררעה תמיר על ירי שכברת מגיל איארקן לדרב

מחלרקי
ער

הג'יררע

צרד

גג

במקרמרת נמצאר בבסיס התצררה גרשי

רקרסרן סנסרני

תצררת

הגיררע המידבי נן

כ50-

מסד

רבמסריסס גלארקרניס.

במקרה

נצר.

ג( תצררת ע'דב גררעה על ירי םלעים מגיל איארקן תחתרן באי-התאמה זריתית רההברל

ננטיה מגיע ער • 400

ר( שכברת מגיל איארקן תיכרן גררערת את סלעי האיארקן התחתרן ראת חנררת הר
הצרפים ער םמרר לבםיס תצררת ע'רב.
~

העתקה:

ליר נלח ררעי

~ בקרטרן מנרחה.

ישנם שני העתקים סנטרניים בכררן מזרח-מערב ,הירצרים גרבן

זריקתם האנכית כ'. 60-מ

בצפרן השטח נמצאר שני העתקי

תזרזה אפקית ימניים גם הם בכררן מזרח-מערב ,האחר בעל זריקה של
 150מ' •

350

מ' רהשני

A
תצפירת השרה מעירךת על הירת האזרר הנררן

תברדת הר הצרפים.

מרגבה

ררררר מאר

נראה שחבררת הר הצרפים לא נרברה על כל שטחר

בזמן

הרברת

של סמר הפריעה.

ערר לפני האיארקן התחתרן היר בפלכסררה נטירת שהגיער ער  ,100וירחר.

הנסירת

המתרקנרת של גג חבררת יהררה )התיקרן ע"י יישךר הריפ האיארקני( מצביערת על ציר
קימרס ראשי
שרנים.

הסרסה מזה של הירם

ךכנראה גם על מבני

קימרס משניים קסנים נכררנים

2

ן

שפועת מום מקרקעות ום המלמ

מס,

.,ד הממלקה למתמטוקה שמדשות ,מכדן

בו-אברהם., ,צ
ווצמן

דיצמן

מקר ומוס דאגמוס לושראל,

למדע,

למדע,

מופה,

רמדבות

והממלקה למתמטיקה שמדשות ,מכדן

רמדבות

העבודה מדרכבת משלדשה חלקוס:
(א) עובוד

נתדנ'

מדודדת שפועת החוס בוס המלח.

(ב) פותדח שוטה חדשה
(ג)

דמהורה

לאונטרפרטצוה של מדודדת שפועת החדס באוזורוס מסובכוס.

וושדס השוטה לקבלת מדדל תרמלו מפדרט של וס המלח.

מדודדת שפועת החוס בדצעד

באוקטדבר

בבקע הורדן,

1975

מתקבלת שפועת חדס נמדכה בשועדר  caZ/cm2secע 22
השוטה החדשה המבדטטת על רלקטצוה
הטמפרטדרדת

בתדדך דד

מומדו

בלתו

תלדו

לאחר עובדד הנתונוס

.ס . 91tס בצפון וס המלמ.

נדמרות רב סרוגות מאפשרת קבלת שדה
בזמן,

בעל טדפדגרפוה

נתדנה

דחלדקה כלשהו

לשכבדת בעלדת מדליכות חדס ייצירת-חדס ידדעדת.
נבנה מדדל תיאדרטו של איזדר וס המלח שחדשב בעזרת התדכנית.

מתברר שמולדי

המשקעוס בעלו מדלוכדת החדס הגבדהה בבקע יס המלח צריך לגרדס-לשפיעת מוס גבדהה.

שכבת בידדד של משקעיס בעלי מדליכדת חדס נמדכה ,המדרכבת רובה מתצדרת הלשדן
הצעורה גדרמת להסטה של החדס לכידדן

השדלייס.

החושד ביס מראוס ששפיעת החוס דרך גדפי המלמ בשולי

 caZ/cm2secע • 2.3

יס המלח היא בשיעור

מדידדת במלח של הר טדדס מצביעדת על ערכיס דדמיס.

..

-

1ך

-

קינטיקה של חימרים כימי'ם באקייפר קרבי נטי :בדיקת ימקרה לדיגמא של יחטי גימליז
ביז טלע למים באקייפר של הגליל המערבי יהמרכזי

אריה נדלר .המחלקה לפיטיקה של הקרקע .מינהל המחקר החקלאי .בית דגז

מרדכי מגרי •Yהמחלקה לאיזיטיפים .מביז ייצמז למדע .רחיבית
עמניאל מזיר .המחלקה לאיזיטיפים .מבין ייצמז למדע .רחיבית
אירי כפרי .המביז הגיאיליגי .ירישלים

~

מקיר המלחים במי תהים של אקייפר הגליל המערבי יהמרכזי מייחד להמטה של
טלעים קרבינטיים.

הרכבים כימייס דימים נמצאר בניטייים מעבדתייס בתנאים

דרמים לתנאים הטבעיים.

נתיני שדה רניטייים מצביעים על תלית של הרבב היינים

בזמן .מתאם ליניארי חייבי נמצא ביז רכיז

Mg+ 2

יזמז הyדיבה של האקייפר.

הגררמים הקינטיים במי תהים בגליל נמצאי דימים למערבית מים ~ אקייפרים קרבינטיים

בפנטיליניה ייירגייניה.

~

~

-

1ן

-

עמיכרת ההעתקים רקר המתריה לאריר חרפי ישיאל

יי
דרד ניב

בירר דייר

המכיר הגלאיליגל

מכיר הנפט הלסראלל

•

.מערכית העתקי החי  qיקי התמירה מהיית ביטיי סינה סל איתי התהללן הטקטינל;
תניעית דלפנצלאללית אנכיית גדילית ממדים אשר אירעי לאירר החיף הים תלכיני של

לשראל יסל טלנל בטי q
שהירמה ינערצה

תקיפית היייה יהאיללגיקר.כתיצאה נחשפה הפריבינציה המזרחלת

אבנטנטלביית רבה יאילי הפריבינציה הלמית נשארה יצלבה יחטלת

יקלטה את מיציל הבללה .משר תקיפת הבינלים האריכה שקעי סתי הפריבינציית אכחת
נערן באיתי הקצב אכסר הטיר העבה סל המשקעים מכטה יקיבר בהדיגה את התבליט
האיייזלנל שנמזרח.

באזיר אשריד לשנם נתינים מפירטים דילם המאפשרים לזהית את התניעה שחלה נטיף
תקיפת הלירה עם העתק שסלעיר זריקתי היא כסלישה ק"מ.מאלדר התבטאה התניעה
האיללגיקנלת נאיתי קטע בכפיפה מיניקללנית חזקה אסר יצרה הנדל טטריקטיראלל
נסלעיר סל אכל  qמטרלם על פנל מרחק של קללימטרלם בידדלם .לפי סעה לא נלתר לקניע
באם סינל זה היני סלטתל לכל אירכה סל המערכת אי לא.

ציר התניעה הדלפרנציאלית האנכלת אשר התחדסה במיסיר החיף מסר ההילקן העליין
מתמסר ממס לאירכי סל קי החי  qהניכחי ימתבאט בקטעים רבים כהעתק .המסכי סל קי

העתק זה כלפי דרים מערב איתר עד אל עריס ייתכר א  qעד ניר אל ענד
גם את המסכי סל קי התמירה עד לאיתי אזיר.

ימטמן לפיכר
~

35

o

הרס הל9ךבראטררר שר אגן

המ ךר

סנה., ',ע המחלקה למחקרי

נפט ,המכרז הגיארלרגי,

יררשלים.

~

ביחירת הלמ הפלרביאט'לי הקרררטרי

של אגז הבשרר משרלבים ממפר טיפרסימ

ליתרפציליים:

(1

אבני חול בשכוב צולב

(2

מילטימ למינריים בסררגיז  vם אבני חרל רקות מאד המרפיערת ברברד גלרני.

-

עדרת לשקיעה באפיקי נחלים.

הללר מצביעימ על שקיעה בזרימה בעלת אנרגיה נמוכה על מישררי הצפה רחבימ.

(3

פתיתי ברז המצינים ערנות התיבשות.

(A

סילטים משרכבימ ברבדרת דקרת ,המשכירת ,ככל הנראה תרצאת שקיעה בגרף מימ
עומדים

על פני

טיפרסימ

 1ר 4-

מישרר ההצפה.

מרגבלים בהרפעתם לחלק הדררמי של אגז הבשרר

-שקררב לרדאי נוקז בניצב לכרוז הזרימה של נחל בשרר בהררה,

~

4

אגן צאלימ

-

~
מחקר

גיאיפיסי במבכה הקטע הצפיכי של בקע הירדז

באזיר

י.

ישראל

פולקמן

המכין למחקרי כפט יגיאופיסיקה

גתוכים

מגכטיים

יגרבימטריים

המכסיס

רצועה

רחבה

החיצה

את

לקרית שמוכה ,וכוללת את רמת הגילן ,הגליל ,דרים לבגין

קטע הבקע

שבין

ימדף היבשת,

הכיגרת

מאפשרים

לראשוכה מחקר מבגה הקרום משגי צידי הבקע בישראל.
תוצאית המחקר מראות שעובי הקרום כמעט ואיגו משתגה בחתך
המעטפת העליוכה כגראה

ללא תופעית אגומליית מתחת לבקע.

לרוחב ·הבקע,
מאידך קריב

וכן

גם

ליודאי שמיקום

הבקע קשיר בשכיי ליתוליגי לטרלי בקרים ,עם עליה בהרכב המיכרלים המפיים ממזרח
למערב.

מוצע שהאנומליות המגכטיות המקומיות בבקע איכן
בזרמי בזלת

•

בהסתמך על הכחה זי

כגרמות ע"י איגטריזיית אלא קשורית

כיתן לפענח קוי שבירה טרגסוירסליים יאלכסיגיים

באיזור הבקע ,המציגים את אגז החילה כגרבן בעל צירה רימבית.

בכיגרת איתרו שברים

אלכסוכיים המצביעים על תגיעת בליקים ,ותומכים בהכחה שצפין הכיגרת הייוה גוש
מוגבה בתקיפת בזלת הכסיי.

•

17

מעבר אועל-קורץ כמגגגון לדעומרציה עגימית של הצור הסגוגי בישראל

עיגק,

"

י.

.,ז

ורכס,

שכבות הצו'ר
קמטלם,

דללקלם,

המחלקח למתמט  7קח שמוש  7ת ,מכון

ב  7שראל

הםכוכ 7

לוגאצלות

למדע,

רחובות

 7דועות בדפורמצ  7ה חפכ  7מ  7ת שלהז

הכוללת

וברקצלה,

ו  7צמן

אכו טועג  7ם כו מרב  7ת המבכלם הללו

בשלבלם מוקדמלם של הדלאגגזה הודות למעבר מאופל אמורפל

מעבר זה אובחן

במשך המעבר אועל-קורץ,

 7חט  7ת של האועל,

שקעו

והתרכזו

הודות לשק  7עת הקורץ,

הגבלשלם הכבדום לחטלת של הקורץ

בבט  7ט

והעך

שעבר דרך שלב של אופל

חשכבה.

החלק חעללוז

לה  7ות קל  7ותר מהמשקע

היעוכים בצעיעות המשקע  7ם,

מתפתח  7ם שכ 7

לכז,

ובהתאמה שכי תהליכי דעורמצ  7ח לא  7ציבה על ידי כוחות

בבטיט השכבה חיא כבדה  7ותר מהטד  7מגטים שמתחת  7ה,

על

לקורץ דק

וט  7כקל  7כות

גבלש.

של השכבה דולדל בט  7לוקה

המקור • 7

כלפי מעלה תוך  7צ  7רת דייקים ,ליגאצ  7ות ואגט  7קל  7גות

יד 7

לקורץ דק גבוש.

בתוך הטדלמגט הקל

התערובת אועל+מ  7ם בגג השכבה קלה יותר מהטד  7מכטים שמעל  7ה,

יצ  7רת ד"קים

גוצרו

בכםלוכות מעבדה ובצור של הלם העמוק.

הצור הםגוגל שקע ככראה כמשקע קרבוגטל

כבידח.

או

אופלCT -

מבכ  7ם כמו

"שמגות" •

המאמצ  7ם הטקטוג  77ם בזמז

הכיוון

הםגון.

"שמכות" •

ולכן

של הקמט  7ם,

ולכז

ה  7א תחדור

התערובת קורץ+מים

היא תשקע כלעי מטה ,תוך
הדייקים והל  7כאצ  7ות כקבע

הצמצום בכעח הכרוך במעבר אועל

 +קורץ

עשוי לגרום ליצירת ברקציה.
מרבית התצעלות הר'גוכל  7ות של מבכ  7ם עכלמ  77ם

במ·יעוי המפורט שלכו
המוצע.
9

$

ב  .1חל עתק

ובבקעת הירדז

,

בצור )שטללכ  7ץ,

( 1974

והתצעיות

יכולות להיות מוטברות על ידי המודל

גצלג את תוצאות האגליזה התלאורטית ותוצאות כטיוגות מעבדה של המודל.

3R

jןמוץןן בכזוני  !7רת יזע בתרח גורמים הלפרב נתרבים ~,יאר:ריוכיים ל:! ",ררוכפקס ערהב
אבזור

תמבע

•t:

פס' I

'.

ברבר

< ,ו'Jי .

ח~  -המחלpה לגיאולוגיה רמיברלרגיה ארניברסיתט בן-גורירן בנגב

"טכו ן

הג יא רד' ר ג •

נקבעו  18יסודרח )
6

בדרגםארח פ-

הרפעלו

(major, minor and trace

קדוחים באזור חפנע.

שבביקות ז,ונרח של נחרח גרדסים למציאח קררלציוח כימירח

האחראיס להד,

בחצררוח חכל'ל

ובחושחז •

תרצגבה התרצארת

וי'ערר

רהגררמים

דיוז בפשמערחז

חמיברלוגית.

נמצא שמספר

גורסים,

מוגדרים

היטב

מסביריס

אח שנויי

חפוצח

היסרדות

באזור ,.ניתז

למשל להבחין ביז ינוח" אסוסיאצירח חרסיחיוח ,אסוסיאציה דרלוסיסיח ,אסוסיאציוח של

מינרלים כברים ראסוסיאציוח של

base metals

בראה מפקטורים אלה שחצורח נחושחז אינה אזור השקעה אחיד

וחלp

סחצורה דו הרשקע

בסביבה שונה במדה נכרח משל חצררח חכלול.

o

*כתרבת נרכחית:

אגף מחקר
ת.ד,

, 75

רפיחרח,

מפעלי

באר שבע.

ים המלח,

ארזרט Tפים לש אררנירם
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כערקבים

תהרם

טבעיים במי

בעמקי

רבית-אשו

רתרד

י .קררנפלד

סח'

א .ררזנטל

השררח ההידררלרגי,

לגיארפיזיקה רסדעים פלנטריים ,ארניב' .חל אביב
יררשלים

~

עפקי

ביח שאן

רחררד קשררים פבחיגה הידררגיארלרגיח רסהררים

רחררר-ערברב פשרחפים

לפי

בםים

נ  jרז

חהרם שפקררם בסםפר אקריפרים רגירנליים הסשחרעים

באזררים השבנים לעפקים.

על אף פחקרים רבים שברצער באזרר זה ,לא גרבש עדיין
הפרשלם של

הסרדל ההידררלרגי

אזרר.

אררנירם .נאםפר . 34

האזרר נםקר פחדש חרך שפרש באיזרטרפים הטבעיים'של

דרגפארח פים ספעינרח רקדרחים שנבדקר ~ח:ןילח אררנירם ,אקטיבירח 23qV/23SV
רהרכב כיפי כללי.
סבדיקח חכרלח הכלררידים פצסיירח חפרנה םכרכה הפחייבח חלרקה לקברצרח היד~-
כיפירח

)חרשים

רברח.לערפח זאח פב'חן

פ ( l'o

נחרני

הקבצה 'של

פצביע על קירסן של שלרש קברצרח ראשירח של פי חהרם:

הקברצה הראשרנה פארגדח םביב
אקסיבירת

s

1.5

פיקררגר'/לי

אררנירם ריחם

הקברצה פייצגת סים שפירים הקרלחים באקריפרים

• 2.8-3.1

פחפחיים הקררבים יחםית לאזררי פלרי חרזר שפדררם לגזרח ברדלה-רריה.
בנגדה פצריים פים

נ

חברלח אררנירם

ריחםי

אקסיבירח

בחחרם רחב
שחי

ירחר

קרדפרחיה

באקריפרים בדלחיים שמצפרן

ריחם

האקסיבירח

נפרר

רפאגדח

ספרםי

פים:

שגי

פ • 2.0-

לעפקים

הנחקרים.

הקברצה השלישית ממרקמח בין

א.פים הקרלחים באקריפרים פחפחיים פאזררי פלרי
סםלרלי

ב.סים אשר

רברז

האררנירם

חרדר

לאררר

זריסה אררכים,

יתבן

רסהררים חעררברח של שחי

הקברצרח שצרייגר

לעיל.

ח4
מגנטיטליריקת בישראל
ריטשטיין

י,

-

תיצאית ילקחים.

יגילדברג ש .המכין

למחקרי

נפט יגיאיפיםיקה חילין.

בשנים האחרי נית נערכי מספר סקריס מגנטיטלירייס באזירים שיניס בארץ.
הא  7כית
סקרים אלי נתקלי בבע  7ית מכש  7רנ  7ית ירק בחלקס היכחי כמיצלחים.
תטכנ  7ת תמעילה של תתיצאית המתקבלית לאחרינה מאפשרת תסקת מםקנית לגבי
האזירים שבהם סיכי  7טיב לקבל מ  7דע
שימיש  7הש  7טה המגנטיטלירית בארץ.
אמ  7ן על החליקה של תחתן תםד  7מנטרי לשכבית תתנגדית חשמל  7ת ,הס איתם
אזיר  7ם שבהם הג  7איליגיה פשיטת יחסית יללא שיניי  7ם לטרליים חריפ  7ס.
אזיר  7ס בשפלת החיף

יחלקיס מס  7נ 7

נכלל  7ם במסגרת זי.

יבנגב תצפינ  7מספק  7ם תיצאית מענ  7נית אף הן.

בגילן
לקביע מראש את התנהגית תאתר המייעד למדידה.

אתר  7ם מסי  7מ  7ם

לא תפיד נ  7תן

האינפירמצ  7ה המתקבלת באזירים תניחיס תיא של חליקת החתך הםדימנטר  7למספר

קטן של גיש  7התנגדי  7ית יק7למת אפשרית לעקיב אחר שיניי עימק ינט  7ית
כלל  7ית.

באזיריס מסי  7מים נ  7תן

גם לקבל מידע על העימק לתשת  7ת אילס ,כנראת ,שאין

תדבר כך בשפלת החיף מחמת הצריף תמייחד של השכבית באזיר זת.
בכל הארץ מתגלה ירידת מענינת של ההתנגדית בעימק של  10-25ק"מ.
ירידה זי אינה קשירה במיהי ,ה  7א נצפתת במקימית רבים אחר  7ס בעילס יתהםבר
לה עדיין איני בריר.
לשיטה המגנטיטלירית ערך רב באשר ניתן

באמצעים פשיטים לתשיג עימק חדירת

יש להפעילת בצירה סלקטיבית תין תפעלת שיקיל דעת.מיקדם המביםם
רב מאד.
הידע על השיטה יחשיבית המחקר.
ה  7דע על האזיר,

9

~
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EOCENE CORAL REEFS FROM THE WESTERN NEGEV

Zilberman, E.

Geological Survey of Israel, Jerusalem

Benjamini, C.

Dept. of Geology, Hebrew University of Jerusalem

Eocene colonial coral reefs are widely exposed in the western
Negev.

The coral reefs form prominent cliffs standing out from the under -

and oVArlyin~ chalks.

They lateral1y become discontinuous, passing to a

facies dominated by large Hummulites, without corals •
The fauna of the reefs inolude at least five colonial and two
solitary coral speoies (frequently in growth position),.calcareous algae ,
~ r סy zoa,

echinids, oysters, and abundant otl נer mol1uscs.

of the reefs are silioified and occasionally dolomitized.

The upper parts
The fauna, re -

gional distribution, and dolomitization all point to patch-type reefs •
At least two reef complexes are present, one in the Har
area and the other in the Na.:aal Yeter a-rea

סt

the east.

~orsha

The under- and

overlying chalk contain fauna of Late Paleogene (post Middle Eocene) age •
In spi te of their similar stratigraphic posi tion, the reefs of the two
areas were not continuous, and i t is no ~ known if tl נey represent single
or multiple events of reef formation •
Late Eocene coral reefs have not previously been reoorded from
this part of the 1:idd.le East o

-
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RUNOFF AND EROSION RATES IN THE ZIN VALLEY BADLANDS
NORTHERN NEGEV, UNDER SI~1ULATED RAINFALL EXPERIf·1ENTS

*** H. Lavee*and E. Adar**
A. Ya;r,
* The Hebrew Univers;ty of Jerusalem, Department of Geography
** The Inst;tute for Desert Research, Ben-Gurion Un;versity
.jI

Shales and clay rich marls outcrops ;n ar;d and semi arid areas.
are poorly consol;dated and cons;dered to be highly vulnerable to
ra;nsplash and sheetwash, forming imperv;ous surfaces respons;ble for
the generat;on of frequent and h;gh runoff and eros;on rates. These
character;st;cs, gen~rally based on ;nd;rect ev;dence, are apparently
so obv;ous that few attempts have been made to test them. Iri orderto
test the above assumpt;ons spr;nkl;ng exper;ments were performed ;n the
fiel d over slopes of varying aspects ;n the northern NegevZin badl arids.
Two series of experiments were carr;ed out. The f;rst was performed with
a rainfall simulator capable ofreproducing the drop size spectrum and
terminal velocity of natural ra;nfall of var;ed ;ntens;ty, but wh;ch
can sp~;n'kle only 1.5m2• The second ser;es was carr;ed out on larger
plots - 30-50m2 - allowing the study of spat;al var;at;on ;n the'
processes.Rainfall was appl;ed at iritens;t;es and du'rat;ons wh;ch are
rather rare in the study area. Data obtained show that slope wash must
be extremely ;nfrequent,and when it happens runoff rates and yields are
very low, often negligible. This results ;n supr;singly low rates of
surface lowering when compared with published dataon erosion rates in
badlands area. Furthermore runoff generation is limited to a small
portion,'exc~eding seldom 20% of the sprinkled area.

'"

-
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Fission-Track Dating of Thermal Events in Southern Sinai
D. 'Weiner* and B.P. Kohn

•

Department of Geology and Mineralogy. Ben Gurion University of the Negev.
Beer Sheva.

The Precambrian umm Malaq Granite of the southern Sinai crystalline
massif is intruded by a NW-SE trendinR basic dyke approximately 80 m wide.The
therma1 effect of the dyke intrusion on fission-tracks in three accessory
minera1s of the granite was determined from samp1es c011ected up to 21 m from
the dyke/granite contact. Apatite from within 7 m and sphene from within 0.5
m of the contact yie1d concordant fission-track ages averaging 20.9 t 1.4 m.y.
This age is interpreted as dating the intrusion of the dyke and is in close
agreement with K-Ar dates from simi1ar1y trending basic dykes in central Sinai.
At 11 m from the contact. zircon. sphene and apatite yie1d ages of 409 t 57
m.y •• 320 t 24 m.y. and 65.7 t 5.3 m.y. respectively. For zircon and sphene
these represent maximum ages up to a distance of 21 m from the contact. These
ages may represent the effects of a 10ca1 therma1 event predating intrusion
of the 20.9 m.y. old dyke. By using experimental1y determined annealing
curves on sphene. maximum temperatures at samp1e 10calities were determined
from percentage of tracks lost.
v

Some 3 km ESE from the above measured section a sample 200 m SW of the
dyke!granite contact gave fission track ages on sphene and apatite of 574 t 48
m.y. and 89.8 .t 9.6 m.y. respective1y. Shortening of fossil tracks in the
sphene was corrected by partia1 annealing experiments and gave a corrected age
of 623 t 53 m.y. This age is interpreted as approximate1y dating the crystallization of Umm Malaq Granite. The partia1 annealing of sphene is attributed to intrusion of the nearby. younger. Sharm Granite which gives fissiqntrack ages of 560 t 69 m.y. and 543 t 48 m.y. on zircon and sphene respectively. The 'anomalously' 10w apatite age may be due to a regional thermal
event and requires further investigation.
*Present address: Nuclear Research Center - Negev. P.O.B. 9001, Beer Sheva.

-
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THE FLUV  זAT  זLE LOESSOF THE BSOR BAS  זN
SNEH, A., Oi1 Research Division, Geo1ogica1 Survey of Israe1, Jerusa1em

~

The 10ess comp1ex of the Bsor Basin is represented by about a 20 m thick stra tigraphic unit consisting main1y of fine-grained deposits .  זt is under1ain by
f1uviati1e cross stratified cong10merates interbedded in p1aces w;th structure 1ess or cross stratified sandstones. Four 1ithofacies are distinguished in
the 10wer part of the 10ess comp1ex :
1) cross stratified sandstone characteristic of channe1 deposits ;
2) horizonta11y stratified si  וtstone and ripp1e cross 1am;nated fine sand stone wh;ch occur in thin 1ayers and cut and fi11 structures on a sma וו
(a few centimeters) sca1e. This 1ithofacies, which is most common, is in dicative of very 10w energy f10ws on a wide f1oodp1ain ;
3) mud debris which is the product of f1uviati1e transport of desiccated mud
f1akes; and
4) thin1y 1ayered mudstones interpreted as sha110w 1acustrine deposits .
The channe1 and 1acustrine deposits are restricted to the southern basin the Zee1im Basin - which drained in a direction norma1 to that of the present day Naha1 Bsor. The f1uviati1e part of the comp1ex is over1ain by a unit of
a few meters consisting of eo1ian dune sands in the south and structure1ess
sandy 10ess and c1ayey 10ess, most probab1y a1so of eo1ian origin, in the
north .

3

~

39
Magnetotellurics in"Israel - Results and Recommendations

9

Rotstein, Y. and Goldberg, S., Institute for Petroleum Research
and Geophysics, Holon.
A number of magnetotelluric surveys have been conducted in Israel over the
last few years. Instrument problems have prevented successfulcompletion of
some of them. The excellent quality of the data lately received.allows us to
analize the usefulness of the MT method in Israel.
Regions i~\which MT
those which are parts
the Coastal Plain and
ing results have also
Northern Negev.

surveys are likely to yield reliable subsurface data are
of geological provinces with simple structure. Parts of
the Sinai Peninsula fall into this categ.ory. Interestbeen obtained in parts of the Golan Heights and the

Experience has shown that it is not always possible to determine in advance
whether. a certain location wil1 yield interpretable data. Data from the
better areas show a division of the sedimentary section into small numbers of
resistivity layers. In the simple structures, it is also possible to fol10w
the structural trends and changes in depth of the various .interfaces. In
certain areas, depth to the basement can be derived but it seems impossible,
due to the. particular combination of resistivity layers, to find depth 1:'0 the'
basement in the Coastal Plain. Low resistivity in all of Israel is obse~ed
at a depth of 10-25 Km. This reduction in resistivity does not occur in the
Moho and. hasn't been well explained yet, 'even though it is observed woI'ldWide;"
The magnetotel1uric method is a valuable geophysical tool due to its simplicity of operation and large depth of penetration. However, it should be
selectively employed by taking into account the characteristics of the method,
the geology of the region and the importance of the survey •

•
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APPLICATION OF FACTOR ANALYSIS TECHNIQUES TO GEOCHE~1ICAL DATA OF T!·IE ARAVA
PROSPECT AREA IN TI~1NA

•

1. Pelly, J. Charrach, Departrnent of Geology and Mineralogy, Ben Gurion
University of the Negev, Beer Sheva, Israel.
1. Brenner, Geochernistry Division, Geological Survey of Israel

JJ

Eighteen rnajor, rninor and trace elernents in sarnples frorn six drill holes
in the Timna area were deterrnined.
Several techniques of factor analysis were applied to find elernental
correlations and their causes, in Hakhlil and Nehushtan forrnations. The
mineralogical implications 'will be discussed.
It has been found that several well defined factors can explain the overall variance of the elernental distribution in the area. One can distinguish,
for instance, between two different clay associations, a dolornitic association,
heavy rnineral associations and base rnetal associations.
It is seen frorn these factors that the Nehushtan forrnation is a nonuniforrn depositional environrnent and that a part of this forrnation was deposited in an environrnent considerably different frorn the Hakhlil forrnation.

•

Present address: Department of Research and Development,
Dead Sea Works Ltd., P.O.Box 75, Beer-Sheva.

...
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The coastal Fault and Hinge Line Systems along the coast line of Israel
by
[וavid Neev
and
Baruch Derin
?

(Geol. Surv. of Israel)

(Isr. Petr. Inst.)

The coastal hinge-line and fault systems are different expressions of the
same tectoni c process; large scale differential vertical crustal movements which
occurred along the Mediterranean coasts of Israel and Sinai at the end of the
Jurassic and Oligocene periods. As a result

. the

eastern (upthrown) province

was exposed and intensely eroded while the offshore province remained relateively
stable and accumulated the erosional products.

During the long interim period both .

provinces subsided at about the same rates and the accumulating sediments
gradually onlapped and covered the eastern erosional relief .
At the Ashdod region the data are detailed enough to identify the top .נ: urassic
movement with a fault the throw of which is about 3 km. On the other

hand

the top Oligocene movement at the same region was expressed as a sharpmonocline
which formed about 1000 m of structural elevations difference over a distance of
a few km.

It is not yet possible to say whether this difference is systematic

all along the lengthof this feature or not.
The hinge of the rejuvenated differential vertical movement which occurred

.

during the upper Holocene along the present coast line is expressed in many
segments as faults.

This fault line was detected to the southwest up to El Arish and

possibly even to Bi r el Abd. rt therefore also defines the extention of the Hinge Line

,

.

up to that location .
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KINETICS OF CHEMICAL PROCESSES IN A CARBONATE AQUIFER:

A CASE STUDY OF

WATER-ROCK INTERACTION IN THE AQUIFER OF WESTERN AND CENTRAL GALILEE (ISRAEL).
Arie Nadler; Institute of Soils and Water, ARO, The Volcani Center, Bet Dagan
Mordeckai Magaritz and Emanuel Mazor; Isotope Department, The Weizmann
Institute of Science
Uri Kafri; Geological Survey of Israel, Jerusalem, Israel.
~

Abstract
The origin of ions in the ground water of the western and central Galilee
(W.C.G.) aquifer is attributed to the dissolution of carbonate rock. Similar
chemical compositions have been obtained in laboratory experiments that
simulated natural conditions. The field and experimental data indicate the
time dependency of ionic composition. A linear correlation was found between
Mg+2 concentration and the aquifer decay time. The kinetic factors of the
W.C.G. groundwater were found to resemble other carbonate aquifer-waters,
e.g. in Pennsylvania and Virginia.

~

•
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Fie1d observations suggest that very sha110w marine oonditions prevai1ed in
the examined area during the deposition of Mount Soopus Group.
Group had never oovered the NE part of the Fari'a Antio1ine.

It seems that the
The rotated dips of

the uppermost beds of the Judea Group (about the strike of the ~ooene strata )
indioate that in p1aoes the dip of the f1exure exoeeded 400 before the Lower
Eooene.

The major fo1d axis then had s1ight1y different trend oomparig מwith the

later Eooene axis.

The reoonstruotion a180 indioates that the benonian Antio1ine

oontained minor fo1ds in different orientations •

~
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FOLDING DEVELOFMENT IN THE SHOMERON

MDmAN, Y., Mapping Division, Geo1ogica1 Survey of Israe1, Jerusa1em.

A10ng a strip of 2~ km on the eastern 1imb of the Fari'a Antic1ine, from

h

Bet-She'an to the Fari'a Graben the fie1d relationship and the 1ithostratigraphy
of the Mount Scopus Group were examined in detai1.

Throughout .the area the Taqiye

Formation is·missing and the Avedat Group over1ies the Mount
formab1y.

Mount

~ copus

~ copus

Uroup uncon-

Group genera11y thins out northwards with its thickness

ranging from 8 to 190 m. .The thickness of the Santonian Men~ Formation rangBs
from 0 to 60 m.

Mishash Formation is Campanian in age and it thickens southwards

from 20 cm to 23 m•
The facies types are recognised within the Mishash Formation: mar1 containing
ca1careous oolites with ferrugeneous laminae; dolomite with ferrugensous crusts
and brown flint vith or without layers of sub1ithographic limestone.

The Ghareb

Formation is Upper Campanian-Maastrichtian in age, its thickness ranges from 5-100m
and it is a1ways truncated by ~ocene strata. most1y Middle, in p1aces Lower ~ocene •
The fo11owing unconformitie6 were distinguished in the sequence :
a  כMenu,ha J!'ormation overlies an erosiona1 relief in the Turonian, the maximum
truncation is of 50 m•
b) Mishash Formation truncates Menu~ Formation. In p1aces b10cks of conglomerate
consisting of flint and chalk pebbles with glauconite in the matrix were found
at the bottom of the formation .
c) Ghareb Formation i6 truncated by Lower Eocene layers.

The difference in inc1i-

nation exceeds 40 כin places •
d  כMidd1e ~ocene beds truncate Lower Eocene and Mount Scopus strata •
Faulting: Near Nahal Roi~ two Santonian fau1ts trending E-W form a 60 m deep graben
fi11ed with Santonian Chalk.

In the northern part of ·the surveyed strip two E-W

trending dextra1 strike s1ip faults were distinguished, with displacements of
350 and 150 m•

"
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THE RAMON NATIONAL GEOLOGICAL PARK
Emanuel Mazor, Geo-isotope Group, Weizmann Institute of Science, Rehovot

The Makhtesh ("mortar") Ramon constitutes a geological and educational
treasure that calls for the.foundation of a National Park of international
standards and fame (part of a net of geological parks over Israel).
The Makhtesh Ramon is an erosional window, opened into the heart of
the Rarnon anticline (40.x 9 kms, 400 meters deep), excel1ently exposing
Triassic to Senonion sedimentary rocks, revealing most interesting sedimentary
and tectonic structures. These are crossed by a stock, bosses, a laccolith,
sills and dykes (several hundreds), accompanied by basalt flows and Volcanoes.
Economic exploitation encompasses flint clay, kaoline, montmoril1onite, gyPsum
and building materials.
A Ramon National Geological Park authority should be established, taking
care of the construction of a circum-Ramon road, observation points, sign
posted trails, museum and tourist facilities (outstde the Makhtesh).
School students in large numbers and Iocal and foreign tourism wil1
contribute to the flourishment of the region •

.
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HEAT FLOW THROUGH THE DEAD-SEA FLOOR
MASS, D., Departrnent of Applied Mathematics, Weizmann Institute of Science,
Rehovot
BEN-AVRAHAM, Z., Israel Oceanographic and Limnological Res., Ltd., Haifa and
Departrnent of Applied Mathematics, The Weizmann Institute of Science,
Rehovot
!נ

The work consists of three parts:
(a) Evaluation of terrestrial heat flow measurements in the Dead Sea.
(b) Development of a new rapid method for the interpretation of heat flow
measurements in complex areas.
(c) Application of the method to get a detailed thermal model of the Dead Sea.
During October 1975"heat flow was measured in the lakes of the Jordan
rift.

Low values of heat flow were recorded in the northern part of the Dead

Sea averaging O.91tO • 22  עcal/cm2sec •
The new method which is based on a multi grid relaxation gives the
temperature field in a two dimensional stationary medium.
described by a vertical cut in an area with axial symmetry.

The medium is
It has a known

topography and bathymetry and a given distribution of layers and structures
which are characterized by thermal conductivities and heat productions.
A theoretical model of the Dead Sea was calculated by this program.
It is found that the rift fill of highly conductive materials will cause
high heat flow.

An insulating layer of low conductivity, consisting mainly

of the young Lisan formation, causes heat leakage to the rift margins and
low heat flow through the lake's floor.
Calculations Qf heat flow through the salt bodies in the Dead Sea
margins give values of 2.3  עcal/cm2sec.
Sodom show similar values •

Measurements in the salt of Mount

~

-
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THE ENVIRONMENTAL ISOTOPES COMPOSITION  זN THE WATER RESOURCES OF
THE NEGEV lRAINS. fLOODS AND GROUNDWATERl IN THE PRESENT AND PAST
LEYIN. M. &A. ISSAR.
GAT.

J ••

T~e Institute for Desert Rese&rcQ, Ben~urion Uniyersity
of the Negey. Sede Boqer C&mpus.
Isotope Rese&rc~ Dep&rtment. Weizm&nn Institute of Science. Re~yot

Obsery&tions m&de during the r&iny period of 1977/78 using se  וf se & וing
sjוזq p1ers. spre&d in & network oyer the Negey. n.aye shown t ~at rain w&ter was
gener & ווy dep1eted in the he&yy isotopes of oxygen &nd hydrogen comp&red to
 &זin w&ter in t ~e nort ~ • The f100d w&ter.w&S eyen more dep1eted re1&tiYe to
t ~e r&in w&ter of the Negey. The contempor&ry ground w&ter from s~&llow &qui ~
fers w&s found to be re1atiye1y enric ~ed to t ~e T&in w&ter &nd obyious  וy to
th.e f100d w&ter·. The w&ter from the fossf1 &quffers w&s found to be of &
speci&l c~&racter. n&me1y. & re  &וtiye dep  וetion fn deuterium ',
T~e pre1iminary conc  וusions &re tn.e fo110wing :

1>

.& The .mechqnism causing rainfa  ווin the Negev may be different .from
that in the p&rts. of thecountrynortQ of the Negey ,
b, f100ds & זe trfggered main1y by stor.rns of n.igh intensity lchar&cterfzed
by a dep1eted isotopic composition} ratn.er thqn by a stor.rn with & high tot &ו
quantity but with & 10w intensity •
c. Infi  וtr&tion to groundwater in the 1iJזJ estone aquifers is re1atiye1y
more inf1uenced by the perc01ation througQ joints or so  וution chqnne  וs. (enrfch ...
ed by ey&po  &זtion} w~ i  ןe the &l  ~וYi&l aquifers &re recn.&rged by f100ds .
d. The speci&1 isotopic&l C~&r&cter of the p&1eo-w&ter may be due to the
f&ct t ~at the p&1eo c1imaticregime wQich brought the rech&rge of the fossi1
&quifers W&s different from t ~e regime preyai  וing tod&y in this region ,

30

-

It comprises possibly two water types. Firstly, they
represent v,aters flo\vinp; throue;h .t;ocene and Cenomc.nian
carbonates for longer avera~e distances from their
intake areas, and secondly, they comprise sources
that are possibly mixtures of the previou.s p;roups.
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- 29 Uranium Isotopes as a Natural·
Tracer in the ~'laters of the
Bet Shean - Harod Valleys.

Department of Geophysics &
Planetary Sciences,
Tel Aviv University, Ramat Aviv.
E. Rosenthal Hydrologic Service, Jerusalem.
J. Xronfeld

..

The Valleys o'f Harod and Bet Shean are hydrogeolo gically connected and form a common drainage base and
mixing zone for groundwaters originating from different
regional aquifers extending into adjacent provinces •
l~ OtV'li thstanding several prior investigations by various
authors, the exact hydrogeologic model has not been
final.ized •
Using the natural isotopic fractionation of uranium
as a groundwater tracer, the area was reinvestigated •
Thirty-fo'ur representative sampies of springs aiנ. d
wells \',ere analysed for their uranium content ,
Z3 ... U/
238U activity ratio, and general chemistry •
\'Vhereas the chlorini ty, for exa;n:.ole, presents a
complex picture offering many possibilities of groupings, the chi-square test shows clearly (as can be
seen visually in figure 1), three distinct groups
based upon the uranium data. Grou.p one is tightly
clustered around approximately II pg/l uranium with an
activity ratio of between 2.8 and 3.1. It represents
fresh Cenomanian ca-ב: bonate waters closest to their
active intake area in the hills to the south-west of
the Bet Shean
Bardala are.a •.4.t the other extreme we
have tlle basalt aquifer to the north of the investi gated valleys, showing a much more variable uranium
concentration with activity ratios below 2. The third
group lies intermediately between these groups •
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APPLICATION OF FACTOR ANALYSIS TECHNIQUES FOR THE EXPLANATION OF THE MINERALOGY OF CALCINED PHOSPHORITE
D. Issahary - Negev Phosphates Ltd. and Ben Gurion University of the Negev
1. Pelly - Department of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University of the
Negev
~

The changes occurring during calcination processes of phosphorites are
complex and it is hard to determine the mineralogy of the product by the
usual methods. Several techniques of factor ana1ysis (varimax, direct oblimin ,
factor pattern corre1ations) were app1ied to find e1emental corre1ations and
their causes in a ca1cined-washed phosphorite system from the Oron p1ant. The
different mathematical solutions wi11 be shown and their mineralogical im p1ications wi11 be discussed. Correlations were found, for instance ןamong
magnesium, carbon dioxide and phosphorous pentoxide in apatite, between
chloride and a c1ay factor (corre1ation between alumina and si1ica), between
calcium and aluminaJ amongst others. This treatment led to:- (1) construction
of a 1inear model to predict product grade from ana1ytica1 data of raw
material; (2) mining contro1 and (3) the explanation of processes added to
upgrade the product •

~

-
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MORPHOLOGY OF THE GULF OF ELAT

"

"

JOHN K. HALL
Mar;ne Geology D;v;s;on, Geological Survey of Israel
and
ZVI BEN-AVRAHAM
Israel Oceanographic and Limnological Research Limited, and
Weizmann Institute of Science, Department of Applied Mathematics
A new bathymetric map has been prepared for the Gulf of Elat, one
of the'least known segments of the Syrian-African rift. The map is based
on four marine geophys;cal cruises of the research vessels VEMA (Cruise
14, 1958), ARAGONESE (Cru;se Concrete, 1961), RAMONA (1976), and ATLANTIS
11 (Cruise 93, 1977), p1us very deta;led surveys in the vicinity of the
Tiran Stra;ts by the 10LR Ltd. in 1972. The four geophysical cruises
compr;se approx;mate1y 2500 km of track, with some 15,000 sign;ficant
sound;ngs d;g;t;zed. The detailed mapp;ng of the straits consists of
another 6~7 km of track with 10,656 sound;ngs digitized. The new chart
is at a scale of 1:100,000 on the Cassini (lsrael Grid) project;on, with
50 meter contour i nterval •
The new map shows the gulf morphology in great detai1. F;ve deep
basins dominate and.produce d;stinct flexures in the hypsometric curve
of area versus depth. The Elat Deep ;s the largest and shallowest and
occup;es almost a11 of the deep northern third of the gu1f. It is re1atively flat-bottomed and extends between 860 and 962 m depth. Midway
a10ng the gu1f the Aragonese and Arnona Deeps form the smallest and
deepest basins, situated just at the gulf's narrow waist. The Arnona Deep
occupies only a few square ki10meters between 1480 and 1530 m depth. The
Aragonese Deep has a reported but unverified maxim~m depth of 1829 m'
(1000 fathoms), and is 10cated along the eastern marg;n just 21 km from a
2000 m h;gh mounta;n. 1n the south the re1ative1y flat-bottomed Dakar
Deep ;s on the eastern side oppos;te Di Zahav, wh;le the narrow Tiran
Oeep is found just north of the Tiran Straits. These two deeps are of
intermediate size and extend from 1180 m to more than 1300 m. South of
the Tiran Stra;ts the Hume Deep extends from 1200 m to more than 1450 m.
The marg;ns of the gulf are fau1t-control1ed and steep. However there
is an asy.mmetry because, whi1p. the eastern margin is essent;a11y a cont;nuous scarp, the western margin ;s a ser;es of terraces covered by
terr;genous sed;ments from adjacent wad;s. These depos;ts are ;ncised by
numerous submar;ne canyons. The new mapp;ng shows the gu1f, as represented
on earlier survey maps, to be up to a ki10meter too narrow. The new Saudi
Arabian coastline is taken from LANOSAT imagery. The area of the gu1f north
of the 252 nl deep si11 at Tiran is approx;mate1y 3300 km 2 , whi1e the
'
volume enc10sed is about 2550 km 3 •
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A TEXTURAL INVERSION PHENO~mNON WITHIN LOWER JURASSIC RED BEDS
OF THE ARDON FO ןu..IATION, ~IAKHTESH !W·ION •
GOLDBERY, R., Department of Geology and Mineralogy, Ben Gurion University of
the Negev, Beer Sheva.

'"
Textural inversion occurs in a red bed horizon of the Lower Jurassic
Ardon Formation at Makhtesh Ramon.

This texture consists of highly spherical,

well rounded very well-sorted, coarse quartz grains, dispersed within an
argillaceous silty micrite.

The former is indicative of high energy sedi-

mentation whilst the latter is believed to represent a low energy environment of deposition.

Negative skewness values (-0.172), together with low

values of standard deviation, (0.345 +) suggest a beach environment fOT the
dispersed quartz grain phase.

Surface textural features of these grains,

studied under the scanning electron microscope suggest the influence of
aeolian activity in a previous cycle of sedimentation.

Mixing of the two

texturally differing quartz grain populationswas demonstrated by the bi modality of the grainsize frequency distribution curves ( 0.25

,+

2.25

.כ+

bimodality in grain shape, determined by electron microscopy in the 0.25

A

+

grain size fraction, further highlights the mixing of the two quartz populat-

..

ions.
Mixing of barrier beach sediments by storm and high wave activity into
fine grained lagoonal sediments is postulated for the origin of the textural
inversion.
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CHANGES IN THE CRUST AND IN THE SEDIMENTARY COVER ACROSS THE
HINGE BELT IN NORTH SINAI
.~

A vihu Ginzburg

and

Dept. of Geophysics,
Te1 Aviv University

Geda1iahu Gvirtzman
Oi1 Division, Ge010gica1
Survey of Israe1, Jerusa1em

A seismic refra.ction study of Sinai and the Negev indicates a change in the
thickness of the crust from more than 40 km in the northeastern Sinai and centra1
Negev to about 18 km towards the Mediterranean, out of which one ha1f Is sediments
and one half is a crysta11ine crust.

The sedimentary cover changes in thickness from

more than 2 kms in northeastern Sinai and centra1 Negev to about 9 kms near the
Mediterra.nea.n.

This change is interpreted as the transition from a continenta1 to an

apparent1y oceanic crust. A10ng the present coast1ine of the Levant and of Sinai there
is a hinge-be1t in which changes in thickness a.nd environments of deposition of the
sediments were observed.

There is a transition from a sha110w shelf and pla.tform

sediments, through sl1elf-edge reefs and high-energy sediments into continental-s10pe
environments. The thickness changes a1so indicate a basinwards shift, with time, of
the axis of maximum thickness, which is interpreted as a progressive construction of
continenta1 she1ves on pre-existing continental slopes. These coinciding features
along the hinge-be1t are interpreted as the fossil continental margin of the Arabian
p1atform bordering the Tethys Ocean.
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יייגר ,ד.

זילברמך,

יבבימיבי., ,ח שיבייח אלמיגים מגיל אאיסן בגגב המערבי

•17

לביא ,ח.

יאיר., ,א

יששכרי ,ד.

נמיי ,המטרה סלאכיחיח

27

••••

• • • • • • • • • •

•

.לייז., ,מ איסר .,א יגח '., ,ההרכב האיזימיפי סל מ  pיריח המימ )גשמ ,שמפיגיח,
מיח-הימ( בנגב בהייה יבעבר יהמשמ vיח לגבי מנגגיני מיליי יפליאי-א Pלימ
מזיר,

גיאיליגי לאימי ברמין

סימרן,

'.,

מס ,ד.

יבן-אברהם,

P

רבינסי; בדיקח

יכפרי., ,א

ימ  pרה לדיגמא של יחסי

של הגל,ל הסשרבי

יהמרכזי

29

31
32

.,צ שפיעח חיס מקר עיח ימ המלח

,.

28

30

החפחחיח ה  pימימ ב~ימרין

נדלר., ,א סגריז., ,מ מזיר,

P

26

.,א ~מי Wבסכגיקיח  wל נחיח גירכיס להסבר המיברליגיה

בפיספיריס סליי

 ,.,פאר p

P

ינטיקה של חימרימ כיסי,מ באקייפר

גיכליז בין מל~ למימ בא Pייפר

•••• • •

33

ביב ,ד :ידרין., ,ב מערכיח הה'חקימ י  Pי החמירה לאירר חיפי ישראל • • • • • • • .

34

מגה., ,ע הלס הפליביאמיל ,של אגן הבשיר

35

פילקמן,

פינ, P

מחסר גאירעיסי במבגה הקמע הצ~יבי של בק' הירדן באזיר ישראל

'.,

י.

פלאי., ,א חרש,

'.

• •
יברבר,

• • • • .
'.,

סמיס במגביקיח של נחיח גירמים להסבר גחיגים

רישטמיין,

יריזנמל., ,א איזרסיפים של אירניים כעיקבימ מבעיימ במי חהים

'.

בעסקי

37

38

גיאיכימיימ של פריספממ ערבה באזיר חמב'

P

16

~

ירכמ .,ז מוובר איפל-קירז כמגגגין לדפירמציה פניסיח של הציר

המגיגי בישראל

רינפלד,

t

יאדר., ,א שעירי זרימה יסחיפה בבחריגיח עמ  pהצין,

גגב צפיגי ,בחבאי
יפלאי,

25

tI

חריד

'.

39

יביח שאן

יגילדברג., ,ש מבבסימליר'  pה בישראל

חרצאיח ילקחים

4h

'ז

חכגיח חכגם

.<1

י~ר~ס~א~- ~1~•~4~•~7_9~~r

הרשמה יהחארגגיח בחדרים עד שעה
מר ryנ א

14.30

ברכת
דברי

: 14.35 - 14.50

גשיא החברה צ.
פתיחה

: 15.10 - 15.30

r

גרפרגקל.

יי11ילמך ,ח.

-

י.

בעמקי

.,ב

דיירים,

רריזגטל ,א.
חריד

רביח

אי  Tודפיסים ל ",אררגירם כעיקבים דפבעיים במי-

-

שאן.

רגלעד-Jנ,

ריזגמל .א.

אחר מים מליחים בחברריח כררניב

: 15.31) - 15.50

גדלר., ,א מגריז., ,מ מזרר ,ע.
באקריפר קרביגטי:

בדיקח

באקריפר של הגליל המערבי

: 15.50 - 16.20

מש.מעיח גייזילרגיח ל ,!,גיליי הגאז בקדיח

•1

קריגפלד,
חהרם

14.30 - 16.30 -

יר"ר א.

איסר

איסר.

~.בב ....---l2.זו.
שיקמה

): 14').· 0 - 15.11

-

אדיה

• 13.00

14.30 - 13.nn

הפסקח צהריס.

-

אגליזה של לרגיס חשמליים בחיפרש

יערד ב~פיןמ-זרח הגגב.

רכפר~~

-

קיגדפיקה של חרמריס כימייס

רמקרה לדרגמא  ryל יחםי

גרמלין

בין

סלע למיס

רהמרכזי.

 ->..1.2.lZ.מ ,איסר.~ ,א  - •.z...ההרכב ה"יזידפיפי  wל מקירית מים )גשס,
שטפיניח ,מי חהימ( בנגב בהררה רבעבר רהמ Wמערת לגבי מגגנרגי מיליי
יפליאי-אקליח.
מר?'ב ב

17.30

: 17.00

םנה,

)18.1)1

: 17.30

גלביע,

- 18.30

רח': 18 .

ע.

-

r

-

)<(.חר 17.nn - 1

..נ.:רי__~_.א

הלס הפליביאשילי של אגן הבשיר.

~
י.

-

קייןI .

משיייrכ בין אבן החיל הניבית יחז:ררת

Botuca.tu

בדררס

אמריקה.

.v

גרלדברי ,ר.
חצררת

-

ארדין,

תיפעת היפיך דפקםדפירלי בתיך שכבית אבן החיל האדימה של
מכתש

רמין.

 : 18.30 - 18:50זילברמז.~~. ,ע  -שרניית אלמרגימ סגיל א~יקן בנגב המערבי.

2

מי"ןב ב

r -ןח.ך 2

r

יר"ר י.

2().()I ) -

נתן

חלרקת הפרס ע"ש פרץ גרדר ז"ל.
חלרקח פרס החברה הגיארלרגיח הישראלית.
הרצאת הנשיא הירצא
חצרגת

-

צ.

ר

גרפרנקל.

פרסכריס.

~b..1.:..1'l. - r:i
~ :L:::-1!2.,..ltl.:~_1ז 3רטכלפ~'.ב.~.ב~.
.ח)(  9ח

. -ך)( - •l-L ~~~ :()B

חהיסטרריח הטק~רנית של ארץ ישראל לפי תרפערת

סטררקטררלירת מזרם  pרפירת

ף () 9.2

חח 9 .ח~. :

ח  9.4ח

):09.21

רבן-אברהם~. ,

שפיעת חרס מקרקעית ימ תמלח.

~-יף~~~.~l dסיE..כ~
בקע יס המלח

(): 9.4() - 11) (). '5

-

רמיקררסקרפירת.

פרלז.יונן~,

-

-

אזרר מעבר בבסיס הקררם לאררך

מ~רז אילת.

מחקר

במבנה הקטע הצפרגי של בקע הירדן

גיארפיסי

באזרר

ישראל.

 5 - 10.30ן: 1().r

t

'l'!2u..:2.י_..ג:גכ.-,-.א-,-ג-,-~-,- ~~.l.
מצפרן

סיגי

-

למדף היט~תיכרני:

שינריים בקררס

רבכיטרי הסדימגטרי במ 'Iבר

חרכחרת מרפרקציה סיסמית.

~.בכ.:1.hll'L::..j)...."'l.~~.._.כ-י.. ~, ...:.נ_ג..י_ -י-י.ב.ז2,..
).ח

- 11

().ח

 : 11ברטרב ,ב2!.יl.._~--'-'-ל~~.!!.~.י. •.E. .....ב_ -'-.:2:.ל_י• -
רהערבה -

התסתחרת הבקע של ימ סרי

עדייית חדשיח לחנוערתאוס Pירת במזרח מיני.

..-. : 11.30 - 12.00ב.P.י..כ- -,-=L.,.L~..

חאררך אריעים חרמליימ בדרומ מיגי ב:נויטח עקבוח

בקיע.

: 12.f)() - 12.30

בן-אברהמ ,ג_!.ני~'.E.צ--,-ל•_ .י lנל~~.רב~. .L.

-

המבגה רהטקטיניסה של בסרץ

אילת.

: 12.30 - 13.no

~~.רבדלר~~'~:ס~

מישב

: 14.3() - 15.00

~·יILנ-.L6_.....

~~~.
המ ג ו גי

): 1'5.00 - 15.21

ו

בהט,

ד.

- 'l

-

מגנסרסלרריקה בישראל

)(':'..!i.3רזעי~..:.י_:.י~..:ב

מעבר ארפל-קררץ כמגגגרן

לדפירמציה פגימית של הצרר

ב ישרא ל•
-

-

חיצארת

רלקחימ.

דיאפירימ ממקרררת מגמחייס

רסדימגטרייס.

J

15·.45

: 1.~ 20

גיב ,ד.

ידרין ,ב.

מערכית ההעת Pים י Pר התמררה לאררך חרפי ישראל.

-

16.10

: 1'5.4'5

דיייס,

ב.

קי

16.10

)( : 16.1

מימרז,

'.

התפתחית

יקי

החרף

התמירה

-

תזה אחרת.

).1

. JOד. 00 - 1ד: 1

מרשב

ז'

אלמגיר.

ג.

-

)'!().ו1r

-

הP

ימרס

בשרמררז.

ד().ו1r

יר"ר ר.

גי-לדברי

גי'·שות רושצייגיית במדרוז היבשתי של צפיז םיגי

ובדרים

ישראל.

. 55ד. 30 - 1ד: 1

יששכרי~' -L~~~~1- ,

-

שמוש ב1פכג'  Pית של גתיח

גורמים להסבר

המיברליגיה בפרספיריס  pליי.

. '5'5 - 1 .'!! 20ד : 1פלאי., ,א חרש ,י .ו - ~Lill=tשוכוש בסכגי  Pית של גתיח גירמים להםבר
גתיגים גיאוכימיים של פררספ Pם ערבה באזור תמגע.

: 1R • 20 - 18.45

יאיר ,א.י

י:נ-,..א_..יבל~'!.l..-

גגב צפוגי ,בתנאי

ןד().וr

: 18.45 -

אדר., .א

גםריי המסרה מלאכרתית.

.ב!.נ.ג..-,כ~..:.ג-_~~.1Lי.

לערכי חידיר משספיגית בבחלימ
מו~זב

'n

-'O,י''_:-.ב.ג...ד • 1 • 4
_ים.:..ו

30
12.30
().ן: 13.30 - 18 r
.ג

9

יצי~ה לסייר,
אררחת צהרים.

המשך הסיור.

-

היחם ביז ההרכב הליתילוגי

יבסכריח ברמח הגגב.

ZO.J() - 22.0() -

האסיפה הכללית של החברה הגיאיליגיח הי~ראלית.

)(ד.

-

שעררי

זרימה יםחיפה בבתרינות עמ  pהציז,

4

דר "ח  !I!1י'יררן החנרה ד'?נת

1978/79

"'1

באםיפה הכללית של התברה שנתקיימה בירם
החברים

2n •3.1978

נזבררן

יעקב כבחרו לרצד החברה

החדזנית:

~.

גרפרנקל

ז.

ר.

לרי,

-

כשיא

גרלדברי,

ע.

רלרעדת ביקררת:

גלבוע,

י

רע.

סגה

ברעד גזזוארר :ע .ביין )טגן

ע.

שגב,

זלכ:.ז.נן.

נשיז!( ,ג .שחייגיז,

י .ץ.ייל ,ד.

גינזבררג רג .ונרסיכרזפי.

בישיבה הראינויגה של חרי,ר החרש חילקר התפקידים הבאים:
מזכיר

מרכז

פו!רלרת

גזבר

ז•

לרי

ע.

שגב

ג.

מרסיגרסי

מרכז טניף ת"א

אחראי

הגזבר
החדש

גלבוע

על ביהרל קרן פרט ~רז גרדר ז"ל

ג.

מרסיביסי התמזפר מתפקידר

ג.

ד.

ב . 21.6.78-

~-ב . 8.7ח1

בכבם לפעילה הגזבר

~תייניז.

בחידvו ייבי
נד ~מדר

-

גינזבירג.

מסעn

בערך טקט ייזכרה לברפלית ח.

~רברן ממימי האוביבר~יטה

דיסר

ה  9בדי n

רמ .שרג!<' רחרלק פרט לימרדים לתלמיד

רהחברה הביארלרגית הישראלית.

במעמד

מ~רבד זה הרעבק לחלמידה ביריח )טיטל( גרלדז.נן פרט כםפי זזובחר" על ידי ד"ר אברהם פרגס
בתידה על הכביד שהעניקה לן החברה.
לבאי
היה ביז

הכבס

מבדכד

הטדימבסרלרגי
האררחים

הביבלץ.רז.ני חילסה

גלריח ברכה מטעם החברה.

וכמעש חל חברי החברה היר

פעילים באידוח,

כהדרכה

בשיא החברה
ןנהך~אות

מחקריהם.

בחרדש יייקרורבר השחתפה החברה הגיארלרגיח
הכבס

לח  Pר הפליטהרקן
במשך השבה

יתד עם האגידה לחקר הפליסזפרקן

בישראל.

בעשחה פערלה

במר~ח לגבית חרביח החבריח מסבים

חייבח לשלם מראש עברר המיברי לרבערן מדעי האדמה הישראלי ) 2/3
העכרבים בחשלרמי דמי החבר
בתחילת שגח

1979

להצעתר של אריה איסר.

בארגין

כזP

יספי

לחברה

קרדמית.

הירח

רהחברה

המחיר הרשמי( גררמים

רמצמ~מים אח כרשר פעילרחה.

הרחל לארגן אח כבס מהצית הירבל של החברה שיערך wבדה בר Pר בהתאם

.,

5 -

-

חהבהר הגיארליג'ח הישראליח
די"ח קרן פרם על שח ד"ר פ .גרדר ז"ל
ליים

.4

31

כדצונכר

1978

כהחאם להיראיח יעדח הכ'  pירח של החכרה הגיאיליגיח שניחני

טוכא להלז ונצכ ה Pרן ליום

: 31.12.1978

ניטינל,

סכים

נירוח ערב

$225

ד%

$

6%

ח$ 8

"
"
"
"

ח7

~ 145

ו' 54r
ח $18

ח S45

אג"ח  Pרן היסיד

היליס

"
"

$

מS 6

"
ךשO/

$436
)Iן()( 1פרנP

ים שריצרים

סדרה

13

"

"
"

"

25

"

"

27

"
"

"
"

28

חעשיה

כסיס-קרן

14
15
24

29

שריס לינדין
נאובניח

300

",ל

'4J

איצר לחעשיה

74

400

",ל

~ כנ Pיעד64 ,

כ'

)()()(4

",ל

סיפז

P

רן

9

ח1

"
"
"

"
"

"

ח) $1

ח3

ליעד החכרה כראשיח

א'

נאובניח

יחריח כםפייח

J.

,

",ל

25002/21

6,811.17
$1,257.62

 58.43פרנP

חשכין

עי"ש

חשכרן

פח"ם

1/525OO2/56ו4r

חשכין

פח"וב

מ 3/525OO2/4ו4r

ים שי יברי ים

העררח:

•. 1

כשנח

•2

הדר"ח נערי על פי הדי"חיח יובסובכים של

1978

לא

חילp

פרם לפי החלסח יעדח הפרס.

כנ P

לאיובי כככר צירן .ירישלים.

1968

6

 •1היתרות בחשבון פח"מ ,ניבערת מאיחרד חשברן נח"ד יפז" p
אשח  Pד,

•4

רכדאיות ההשקעה בדולר.ים לזמן בי!) !,,לחצי שנה(.

שנויים בכמות
רבית

 • 5תלp

לח Wברן

פח"מ לאחר המהפר הכלכלי

נידוח העדך ,בעיקד באגדית הילים ניבעים מפדיין חלק מהאגדית ב Pדן

וקבלת

מתאימה.

 1979יחלp

מהיתרה הגדולה בחשבין ער"ש הושקעה מחדש בראשית שנת

מהיתרה נשמר למימין

חלוקת הפדם לשנת  9ד• 19

...

ב

ב

ר

כ

חי

 .~ jy:{[_. c -תבר

הדינר

{ן}...-נזבררג
יעד ~ -תדאי

לאשד כי בדקני את הדי"ת רמצאנו אותי מתאים למםמכים שהרצגו

ם-י-ח'-!'-#מ-ע-ד-"-ד4--

ד"ד ערזי
יעדת

בP

לניהרל הקדן_

לפניני.

זלבזמן

רת

ו"i

ך

הרחס ברו ה  iJר"כב ה';:רחןך'ךגר לור:בר

ברוni.
אדר,

גחיכ,

אj .

רj .

טj .

גחז,

ד  iררךר ך";:",,,:.מ "1ךת בנ.rולרם ך:ב  uכררס

הנגב

.,א

איסר,

המכרז

המדכד,

לחקד

כרקר" _

קדיח שדה

§.

J1
כעיית
כעלח

חשיכרת

אבירתט

על

ה~טח

טבי

מחקרימ  Vבעשר

"

רכיכים,

על-ידי
אבז

החילחרל
מירכיח

סבםבה

ה~כבה

כנרשא

החדרת

גחלימ

מי-שטפרגרח

לאקריפרימ שטרחימ

רחצרים

היחידה

הראר

התל ~- nימדי סל

למשאכי-סים כמכרז

שמ"'טר התי,יחרל

ערש הבחל,

רהזדימת

תררה ~ימר:

',ילרת הם~גרים

כללר

כבדיקה

בברהה,

אח

כל

בכ,ר

מכך שהמהבדםים התיחמר

החחך ה~לרכיאלי

מחסרמיט

וווז-קרקנ/ייט

רחרםירח כעלי חרלכה ב~רכה(
המירחדים

לכל

הטחררברח

:1

הסרכר

לחקר

תחוו-קרקנ/יח

כבתלי
מנiי!;ע

תררעה,
כעיקר

ההסטרריה הביארלרביח של

הביקרז.

כחכברז

המאברים שבררמרח

ל~רכדז

רכמידת

הצררך

אתר

 Iל\,

םלע

כלחי

מכתיכה הז

חדיר,

מים

ככמרירת

הקרכערח

ל wרפקים הע~ירבים כלכד
גם אח

הרכ-גרבירח כסבבה התח P-רקעי של הנ  nלים השרבים

.JI

הכגריים

מצד

~חר

סצד ~בי.
על-ידי

מתכרר ששגיארת

את

לחח-הקרקע

בערשי

רכמאבריס

עליהס היא
אר

ערבי

רל a

התשהית.

)אפיק קדרם כעל חרלכה
מ  llViבה

אח שישרח תמחקר

רהז

של

מילרי

לס

את העחררברת

ראתר.

הברם  bים הכאים כחשכרז

הקרקע

ריצירת אקריטריט שערחיס אר

חשתית

~  Iטרנ Iה.

מחרז

לאבירה עילית הם:

החדרה

לתת-

יצירת עדשרת רררירת כשבכרת לם חרלי על

8
ההלטטדרלה הטקטדנלת של ארץ לשראל לפל תדפעדת
טטרדקטדרללדת
ל.

אללל,

דרכט,

מזדטקדפלדת דמלקרדטקדפלדת

.,ז חמחלקח למתמטלקח שמושלת ,מכוז

ולצמז

למדע,

רחובות
ן

ר

בעבודח זו נחקרת חתפתחות חמבנלם בארץ לשראל על לדל חשוואת חמבנלט
קועילם ושדח חמאמצים שלחט,

למבנים חמזוטקועילם וממיקרוטקועילט.

חמערות חפנימי בטלעים בישראל וריכוזו באיזורי חולשח.
בטלעים מגיל קמבריום עד
מרבלתז

נצרת,

מאיזרר

נארגז.

חנגב

רחרי

חתנרעח לאורכם אר עליחם חרא בר-

שבררנים רטדקים עם עדריות לחטטח וטימני חחלקח,

שניים של טטללרליטלם טקטרנלים רעררקלם עם מללרי משני

חטטללרליטים מצבלערת על כלורז
חמשני מררים על כלררז

חמתיחח.

לצורך זח נבדקו מבנים

יחרדח.

בשדח נמדדר אלמנטלם טטררקטררללים שכיורז

מדידח.

נבדק עלזור

ירצגו תוצאות ראשדניות מכ 30-תחנדת ,מאילת דעד

חצפוני

חאלמנטים שנמדדו חם:

כז

חמקרוט-

)לררב קלציטי(.

שני

חלחלצח חטקטדנית חמקטימלית רחעררקים עם חמילרי
נמצאח חתאמח טרבח בכיררני חלחיצח וחמתיחח של

אלמנטים םטררקטררליים שונים שנמדדר באותו מחשרף.

כמר כז

נקבער כיררני חדפררמציח

• •U.S

חטקטוניתעל ידל מדלדת תארמי קלצלט בעזרת

חתרצארת חראשונירת מצביעות על אחידרת בכיררני חדפררמציח חטקטרנלת בארץ

ישראל.

עד כח חרבחנר שתי פאזרת טקטוניות ,אחת טררוז-איאוקז

כידרז חלחיצח של חפאזח חראשרנח חרא באזימרט
אלארקז

באזימרט

)כרלל איארקז( מחמישר רעד חשומררז.

• , 350

רחנגב תצפרני.

·-ל ,060

• , 290

וחשניח מגיל ניאוגז.

רחרא נפרץ בטלעים שגללם עד

כיורז חלחיצח של חפאזח חשניח תרא

רחרא נפרץ בטלעים שגילם קמברירט עד נארגז באלזרר אללת ,חערבח
בגליל רבכרמל ניכר כיורז דפררמציח שלישי ,לחלצח ·-ל  330ומתלחח

בטלעיס שגילם טרררז עד ניארגז.

נמשך לפחרת עד האיארקז,

תרצאות חמחקר מציינרת כל חקימוט בנגב

רהקמטים התפתחר ללא קשר גנטל לתנועה לאררך בקע מירדז.

לעי מדידרתלנר ,חחלה תתנועה לאירך בקע הידרז אחרל האיארקז ,כנראה בניאוגז.

ו

9

סדקים במושב פארז ,הערבה ,ישראל

איל ,ע .ורכס., ,ז המחלקה למתמטיקה שמושית ,מכון

ויצמן

למדע,רחובות

41
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בשגים

האחרו גות

בתחום המושב בלבד

סדקים

התפתחו

בכמה

מקומות

והם חוציס כבישיס שגסללו

וגםשך בצורה בלתי רציפה עד היוס.

במושב

ב • 1972-

פארן

בערבה.

הםדקיס מופיעים

הסידוק החל כגראה ב 1975/76-

סדקים מטיפיס כזה איגס ידועים ממקימות אחרים

בארץ •
במיפוי מפורט גמצאו שלושה ריכיזים של סדקים וסדקיס בודדים בפיזור אקראי.
גמצאו שתי מערכות סידוק:
מערב

ומערכת משגית

בכיוון

מערכת ראשית בכיוון צפון-דרום עם פתיחה בכיוון מזרח-
מזרח-מערב עם פתיחה

גע ממטרים ספורים ועד עשרות מטרים;

בכיוון

אורך הסדקים

צפון-דרום.

הפתיחה המכסימלית שלהם היא כ  20-מ"מ ללא

הסטה אגכית גכרת והם רציפים לעומק של 2

מ'

מישב פארן

לפחית.

בגוי

של גחל קטן,

וגראה כי רוב הסדקים מקבילים לכיוון הערוצים הקטגים על המגיפה לפגי

הקמת המושב.

המגיפה בלתי פעילה היוס ומערכת הגיקוז המקורית שעל.יה הפרעה כתוצאה

מהטיית מי הגחל ,יישור פגי השטח וסלילת כבישים.

עובי המגיפה כ 10-
סדקים אלו
סמיכים

אי

מגורם

מ'

יכלו

ומתחתיה תצורת

בקידוח שבוצע במקום גמצא כי

תק . 7ה החרסיתית.

להתפתח כתוצאה מתגועות טקטוגיות ,שאיבת מים מאקויפרים

גיאוטכגי

מקימי.

אגו

סבורים

כי

הגורם

הטקטוגי

איגגו

כאן על סמך גיכחות הסדקים במספר קטן של ריכיזים בתיך המישב בלבד,

המעיית על הסדקים.
~

על מגיפת

סחq

משמעותי

יעל סמך איפי

גם שאיבת מים איגה גירם משמעיתי לסידיק בגלל העדר אקייפר

פעיל באיזיר המדשב.
כיום גראים לגי שגי תהליכים אפשריים לסידיק במישב פארן:

תהליך אחד היא

התיבשית אריכת שגים של המגיפה יתצירת תקיה שמתחתיה ,כתיצאה מהטיית הגחל ב • 1972-
J

תהליך אחר היא הרטבה-התיבשית איגטגסיבית ליד סיללית הכבישים המהיית חסימית
מקימיית לגגר עילי

גיכחי.

כדי לבחון השערית אלי ,אגי מידדים את קצב הפתיחה

רכמיתה על הסדקים ,שיגייים במי התהים במישב ימבצעים דיגים מפירט של משקעי המגיפה
באיזררים סדרקים רלא סדרקים.

-

ח1

-

גלישות יוצטיוניות בדמיוו היבשתי של צפוו סיני ודיום ישיאל.
אלמגור,ג,.המחלקה לגיאולוגיה ימית ,המכוו הגיאולוגי ,ירושלים.

~

".

שולי היבשת של צפוי סיני וישראל הינם בצורת עדשת משקעים הנוטה
קלות כלפי מערב .עדשה זו בנויה בעקר ממשקעים קלסטיים בעלי מבנה

foreset

שמקורם בנילוס .משקעים אלה מריבדים על אבפורטים מגיל מסיניאן )מיוקך עליוו(,
המתעבים כלפי הים העמיק .מפיי בתימטרי וסייסמי מפורט מראה שמבנה זה מופיע
בהרבה מקומות .ההפרעות מתבטאית בטיפוגרפית-בלוקים מורכבת באזור המדף

היבשתי החיצוני ובמדריו היבשת .הפרעות אלה ניצרו ע"י גלישית בלוקים
רוטציוניות ענקיות על גבי האבפורטים הקבורים ,שזרמו כלפי הים העמוק .זרימת
האבפורטים נגרמה ,כנראה ,בגלל התפתחות לחצי מי-נקבובים בעודף תחת עומם עשדת
המשקעים הפליז-קורטרנירtניבתוך שכבות חרםיתיות המרובדות בתיך םדרת האבפורטים.

אי יציבות נגרמה משום שלחצי מי-הנקבובים לא יכלו להתפוגג אל תור האבפורטים,
שאיגם מחלחלים.

1

11

-

ריאפירים ממקירית מגמתיים יםרימנטריים

דב בהט ,המחלקה לגיאולוגיה ומינרלוגיה ,אוניברםיטת
~

בו-גוריוו

בנגב,

באר שבע

ע

התגובה המכנית ביו דיאפיר פלםטי מגמתי

והקרום הקריםטליני הפריך

תוארה בעבר על ידי המחבר על יםוד הופעות שרה ,שקולים תיאורטיים ונםויי מודל.
םביר להניח שלדיאפיריות של גרפי מלח בםלעי משקע אפיונים שונים ,מאחר שהם מופיעים
בדרך כלל בעומקים ירתר רדרדים בםלעים בעלי םטיות ניכרות מאלםטיות וחוזק נמוך.
הרפעות שדה ונםריי םי  r.רלציה מראים שדיאפיריות זו מפתחת מערכות העתקים שניתן
להסבירם כהמשכם של תהליכי םרוק משולבים הרציאניים ,םדקי מתיחה ופריצה .םוג הסדוק
הראשוו הוא קוני ,הוא מתחיל בקצהו העליוו של גרף המלח ומתקדם כלפי מעלה .הסוג
השני הוא נטוי ,מתחיל על פני השטח רמתקדם מטה כלפי הדיאפיר .הםוג השלישי הרא
ורטיקלי ררדיאלי ,מתחיל בקיר גוף הדיאפיר ומתקדם בעת ובערנה אחת למעלה ולמטה.

באיים הארקטיים הקנדיים נתו לר~חיו בשלובים של דיאפירי גבס,
אינטרוזיות מגמתיות קטנות ,דיקים ,םילים והופעות הידרותרמליות מארחרות
הנמצאים נאםרציאציה עם העתקים.שלונים אלו דומים להופעות הגיארלוגיות במכתש
מערכות ההעתקים והדיקים הררטיקליים במכתש רמוו מרםנרות כהתפתחות
רמוו.
דיאפירית  -מורכבת שניצלה שנירה קדומה ,ובתהליכי פריצה מודגשים גרמה למגמתיות
היפביםלית.

~

נ

-
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-

העתקי ניפירקציה ,תכינה איפינית של קליפת כריר הארץ

דב בהט ,המחלקה לגיאוליגיה ומינרלוגיה ,אינלברםיטת בי גורייי בנגב
)1

כאר שב:ע

ר

התפתחות םדק כקליפת כדור הארץ בתנאים פיםט-קריטיים )של התקדמות
מהירה( ,וכי כמקרים מםוימים אפילי בתנאים סב-קריטיים )של התקדמות איטית(,
חייבת ליציר ביפירקציה )פציל ~ םדיק(בתהליר אחיד חד-שלבי .מאמצים רגיונליים

אי מקימיים מאיחרים גירמים לה:עתקה לאירר הסדקים יכך ניצרים העתקים משניים.
ב:עזרת קינספציה זי ,שהיא למ:עשה פיתיחי של הסכר קידם של המחכר לתהליכי

 , jointingניתי להםביר תכינית שינית של שברים משניים כגיי ,הת:עקמית,
זיית-פיציל ,שברים משניים רדידים יכי שברים משניים המתחילים במרחק מםייים
מהםדק ה:עיקרי בלי מג:ע ניניהם.
מיצ:עת ההיפיטזה שתחילת מ:ערכת השבירה המזרח אפריקאית היתה בתהליכי
 Uידיק יניפירקציה רגיינלית.

מחקר פלדםפרים

דב בהט ,המחלקה לגיאיליגיה ימינרליגיה ,איניברםיטת בי-גירייי בנגב
באר שב:ע.

מגקרלםטלם של אנירטיקלס
הסברלם קידמים של שקי:עת מגקריסטלם של אנירטיקלם ממגמה אלקלינית

בזלתית בתנאלם של לחץ גבוה עומדים בםתירה ל:עיבדית .מיצ:ע שפלדספרים אלה
התגבשי מעל לסילבים ,מהתכית עשירית במים בעימקים רדידים ,בתנאי שויי משקל
בלחצים נמיכלם .בהתכית אלי היתה העשרת נדיפים של נתרך ,םטרינציים ובריים
יבמלדה מסוילמת ריבידיים,

בטרם שהתרחשה ההתגבשות.

פלדספרים של אלקליים-עפריריים
מישגים בסיסיים של טרנספירמציה פולימירפית בקירץ ,פלדםפרים
אלקליים יפלדספרים אלקליים-עפרוריים נדינים ימישוים במינרלים הסונים.
נערכת קורלציה ביי תכינית ניקליאציה ,סדר ריאקציה ,זהימים ,קצב ריאקציה
.
יבי סדר/אי-סדר ימעית נםריג.

);

-

1'3

-

ייריפים של מלח" ,תוצר של ערביב תמלחית אבזור מיצרי לינץי ,ים המלח

בי'יט ,מ.

רדרוקמן  ,י .,

הגיאיליגי ,

המכיו

ירישלים

~

JJ

התפתחית "הריפים של המלח" היא תהליך המיכר באגי בדרימי של ים המלח זה מםפר
התהליך מתרחש באזיר "הפאו
שנים ,כתיאצה מערבוב תמלחית םיפיית עם מי ים המלח.
הביני" ביו שתי התמלחות ומתלוה לכםיגת הימה ,ירידת המפלם יהתיבשות האגו הדרימי.

התמלחות המיפיית הן איתו התמיםית  kשר השקיעי הליט וקרנליט בבריכית מפעלי ים המלח
והוזרמו לאגר הדרומי מבריכה ) 30טבלא (. 1

טבלא

מי

:1

הרכב הממיצע של מי ים המלח בנובמבר  1978ואנליזה של תמלחית מופיית באזיר
מיצרי לינץ' ב  8-לנובמבר ) 1978גרם ללל-טר(

=

PH

HC0 3

6 ~.

0.28

0.47

5.0

0.54

0.03

S04

Na+

Ca++

Mq++

T.D.S

-ב)""( 17oC

צפיפית

5.3

225.8

7.80

39.4

~ 7.6

44.2

340.7

1.235

326.8 10.8

3.20

3.8

38.0

87.6

470•. 8

1.330

-

Br

-

C1

K+

f

ים

_ חnU
תמלות
םופית

קצבי שקיעת ההליט כתוצאה מתהליך ה outsa1ting -הוא מהלר מאיד .בקיץ 1976
ביו יוני לניבמבר כ 2-מטר על פי אוד»נה ימאזניבמבר  1976עד יוני  1978התקדמה
חזלת ה"ריפים" כ 1-ק"מ צפינה באזיר המל-צרים.
ביבליוגרפיה

..

Beyth, M., 1979, Mixing of End Brines and condition of Salt Reefs in the Lynch
• - November. 1978. Geol. Surv. Israel Rept. MG/ 2/79ו Straits, Dead Sea, Apri
Druckman, Y. and Beyth, M., 1977, "Salt Reefs" - A product of brine mfxing ,
• Lynch Straits, Dead Sea (A prel;minary study). Geol. Surv. Israel Rept
•MG/7/77, 15 p

~

 orideו  v;anski, B. and Ron. G., 1975, Manganese in sodium chו Epste;n, J.A., Ze
precipitating from mixed Dead Sea brines. Isr. J. Earth-Sci •• v• 24 ,
• pp • 112-113
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המבנה והטקטוניקה של מפץר אולת
בן-אברהם., ,צ
ויצמז

מקר ימיס ואגמיס ל.שראל ,מיפה,

למדע,

והממלקה למתמטיקה שמושות ,מכון

רמובות

גרפונקל., ,צ הממלקה לגיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלום

)1

אלמגור., ,ג המכוז הגיאולוגי לישראל ,ירושליס

~

"מפרץ אילת מהווה את מלקו הדרומי של בקע יס המלמ.

15-25

ק"מ.

עמקו מגיע ל  1850-מ'

,

אורכו כ-ס  18ק"מ ורומבו

כ  4-ק"מ נמוך מגובה ההריס על היבשה שמסביבו.

המפרץ מורכב מכמה אגניס שהתפתמו כתוצאה משבירה והמלאיס בםדימנטיס צעיריס.

השבירה העיקרית במפרץ כיוונה

, N20o-25°E

הםדימנטציה בתוך האגניס הללו היתה םינטקטונית.
מטדרבדיטיס וםדימנטיס פלגייס.
שעומק

בםיםס לא ידוע.

מלקה וישרה.

ויוצרת שלושה אגניס מאורכיס.
הםדימנטיס מורכביס בעיקר

האינפורמציה מראה לפמות  2-3ק"מ של םדימנטיס

במקדמות אמדיס הםדימנטציה היתה מהירה כך שקרקעית האגן

במקומות אמריס הדפורמציה היתה כה מזקה שהקרקעית עצמה עברה

עיוות על אף "הםדימנטציה.

במלק הדרומי של מפרץ אילת התגלו תופעות דיאפיריות.

הצד המערבי של המפרץ מורכב מבלוקיס שיוצריס טרםות.
םמף

גדולות.

עליהס התפתמו מניפות

הצד המזרמי .של המפרץ מורכב ממדרון תלול יאיז עליו מניפית םמף •

התוצאה היא מבנה אסימטרי.

נראה שצורתו הנוכמית של המפרץ

נוצרה במשך התנועה

האמרונה לאדרך בקע יס המלמ על ידי תנועת תזוזה שמאלית.

...

15

התפתחות הבקע לש ים

'ברטוב,

,.

י.

איר ,מ.

וג.

וי.

סו 9

שטייניץ,

והערבה

-

עדויות חדשות רתנועות אופקיות מבזרח סיני.

מחלקת מיפרי ,המכרן הגיארלרגי,

,

יררשלים.

איר ,המחלקה לגיארלרגיה ,ארניברסיטת בן גררירן ,באר-שבע.

מ

מ ;",, s

לאררך החרף המנורבי של
שברים מקבילים

אילת ,ברצרנוה שרחבה

רתת מקבילים שכיררנם צפרן-דררם נוד

כ30-

ק"מ ,מצריה מערכת

צפרן-מזרח

-

דרר-סמערב,

המרבחנת בסלנוים מגיל פריקמברירם רהגררמת להנותקתם של סלנוים צנוידים ירתר ,נוד
רנוד בכלל.

לניארגז

תנרנורת ארפקירת שמאלירת נול שברים אלה מרבחנרת באמצערת הםטה של גרפים

מגמטיים

רשל גברלרת ליתרלרגיים שרנים מגיל פריקמברירם.

המרבחנת על שברים בררדים היא נוד

הרצרנוה מגינוה

ק"מ.

לכ21-

9.8

ק"מ,

התנרעה המקסימלית

רהתנרנוה המצטברת,

במספר מקרמרת ,לררחב

ארכם של הגרבנים דמריי המנורייז הנמצאים לאררך השברים

דרמה לממדי התנרנוה נוליהם.
ררלקניזם מגיל נארגן מרקדם ,המתבטא בדייקים בזלתיים

שכיררנם צפרן מנורב

-

הדייקים חרדרים סדימנטים מזרזראיים.
רמרחקיהם

זה

בתחרם
מנורכרת

מלירז שנה.

דייקיס

אררכים

רבמרכז סיני

d

אשר נקבנור

בשיטת אשלגן-ארגרן

גילים דרמים נקבנור גם בנורב הסנורדית רבמדבר המזרחי

בארתר

נמצאר
נול

כיררן.

הדייקיס הנארגנייס מרנותקים נול
בשנורר

ארכם נורלה בכמה מקרים על מאה קילרמטרים,

מזה כמה נווסר.רת קילרמטרים.

גילים של דייקים אלה במזרח

18-21

רדרלריטיים רחבים,

דררם מזרח )במקביל לים םרף רלמפרז סראז( הרבחז באזרר זה.

ידי השברים של המערכת המקבילה למפרז אילת

זהה לזה של האלמנטיס הפריקמברייס.

דבר

זה מראה !2ב התנרנוה הארפקית במערכת

זר צעירה לזמן חדירת הדייקיס.
בהנחה שהתנרעה הארפקית בשברים אלה היא משנית לתנרעה העיקרית לאררך מפרז
.0

אילת )המרערכת ב 100-110-ק"מ(רמערכת משנית כזר קיימת גם לאררך החרף הסנורדי של
מפרז אילת

מגיעה

רשערר התנרעה נוליה דרמה לזר

לכ60-

ק"מ,

של מזרח

סיני,

הרי שהתנרעה במפרז עצמר

רגם היא צנוירה לגיל חדירת הדייקיס.

המרדל המרצנו קרבנו שחדירת הדייקיס הבזלתיים בכיררן
הרא השלב הראשרני

ביצירת בקע יס סרף רמפרז סראז,

הארפקירת לאררך הבקנו,

יחד נום הפתיחה של

יס סרף.

צפרן מנורב

-

דררס מזרח

רשבשלב שני החלר התנרנורת

16

תנרערת ארפקירת ער שבריס במזרח טיני

ברטרב,
איר,

'.

מ.

-

הדגחה באזרר ביר זריר.

רג'"7UI .יניץ ,מחלקח מיפרי ,הובכרז הגיארלרגי,

רי.

איר ,המחלקה לגיארלרגיה,

ארניברסיטת בז

יררשלים.

גררירז,

באר-שבע.

)1

.
באזרר ביר
גרבנים

דמריי

זריר מרפתה מערכת העתקים המקבילה למפרז אילת הירצרת ממפר

מערייז.

על ההעתקים של

6

מערכת

זו

נצפו

תזוזות

אופקיות שמאליות בשעררים של עד

ק"מ ,המרבחנים באמצערת גברלות ביז גרפי מלע מגיל פריקובברירם המרמטים

Jו"י השברים.
ארתז

תזוזרת עצמז מובחנרת גם על

דייקים מגיל

20

ידי

התאמה של דייקים בזלתיים,

מהם

מלירז שנה.

מרצגת מפה מפררטת של האזרר

ומפה המשחזרת ארתו

למצב שלפני

התנועה

הארפקית.

~

..

-

17 -

אזרר מעבר בבטיט הקררס לאררך בקע יס המלח

-

מפרץ אילת

'!.

א .גיגצבדרג

ק .פרקט ) ,' ( 2מקריט

)( 1

)(3

9

מחקר תרערקצית הטייטמית שהתבצע

נתרני

תתגעת רתאמעליטרדדת של תגערת ראשדנרת

בקיץ

1977

נבחנר

מחדש תדך

שמדש בזמגי

דתגעדת מארחרדת של עזרת שעברד תחזרת

דשבירת.

המדדליס שחרשבר מררים שקררם כדרר תארץ בחתכים אלת מחרלק על ידי אי רציעדת
לקררט עלירן בעל מתיררת אחידת דקררס תחתדז בעל מתירדת גברתת

תבקע מעריד בין תקררס תתחתדן
קילדמטר שבר

דתמעטעת תעלירנת אזדר מעבר שערביר כחמישת

גדלה תמתיררת גידרל מתיר רחלק.

לבקע רקרבתד תטמדכת.

ירתר.

לאדרך

אזדר מעבר זת איגד קייס מחדץ

תגברל קררס-מעטעת עלידנת גדטת צערנת משרס אל-שיך לכדדז

אילת.

בעמטעת תעלירגת במצאת אי 'רציערת בעזמק  55ק"מ.
אי רציערת זד

מ-

8.0

ק"מ/שנ'

תרצארת תמחקר מדרדת על
תבקע.

ל-

תמתירדת תטייטמית גדלת מתחת

 8.5ק"מ/שנ' •

עררב חדמר מתמעטעת תעלידנת בתדך תקררס תתחתרז

תחדירה גדלת בעדצמתת ככל שמתקרביס לאזדר תעעיל של יס טרף.

~

.
•1

תמחלקת לגיארעיטיקת דמדעיס עלנטרייס

•2

תמכרז תגיארעיטי

,

אדניברטיטת קרלטררתת.

•3

תגיארעיטי

,

אדניברטיטת תמבדרג.

תמכרן

,

ארניברטיטת

ת"א •

לאררך

.

18 -

-

שינוייס בקרוס ובכיטוי הטדימנטרי בניצב לאזור המתורה בצפון טיגי

אביהו גינזבורג ,המחיי לגיאופיטיקה ,אוניברטיטת תייא.
גדליהו גבירצמן ,מחלקת הנפט ,המכוו הגיאולוגי ,ירושליס.

~

ס

תיצאית של

טקר רפרקציה טייטמית בטיני יבנגב מראית שיניי בעיבר הקריס מייתר

מ  40 -ק"מ בצפין מזרח טיני יבמרכז הנגב לכ 18 -ק"מ בכיין היס התיכין .חצי

הקריס התחתין בחיף היס התיכין היני קריטטליני יחציי העליין ,בעיבי של כ  9-ק"מ,
היני כיטיי טדימנטרי.

עיבי הכיטיי

הטדימנטרי בצפין

מזרח טיני

יבמרכז

הנגב,

באזיר הקריס העבה ,היני ייתר מכשני ק"מ .שיניייס אלי מיטבריס כמעבר מקריס
יבשתי לקריס איקאבי .לאירר חיף היס הניכחי ,בלבנט יבטיני ,קייס אזור-תמירה
המראה שיניייס בטביבית ההשקעה יבעיבי הטדימבט~ס.

השיביי מתבטא במעבר מטביבית

של מדף יבשתי רדיד עס טדימנטיס של פלטפירמה ,דרן ריפיס יטדימנטיס של אנרגיה
גביהה בקצה המדף לטדימנטיס של מירד היבשת .שינייי העיבי מצייניס גס מעבר הדרגתי,

כלפי האגן האיקאני ,עס הזמן ,של ציר העיבי המקטימלי .מעבר זה מיטבר כבניה
פריגרטיבית ,עס הזמן ,של מדפי יבשית חדשיס על גבי מירדית יבשת קידמיס .צריף

תיפעית אלי לאירר אזיר התמירה מאפיין את שילי היבשת של הפלטפ.ירמה הערבית
בגבילה עס

איקיאניס התטיט המזיזיאי.

•

19 -

-

קוים משווים ביו אבן החול הנובית ותצורת הBOTUCATU-

בדרום אמריקה.

יעקב גלביע

'-

חברת הנפט הלאומית-פרויקט,שינקין , 80תל-אביב.

..
אבן החיל הניביתג( s.' str .יתצי'ת)אבן החיל(  Botucatuבדריס אמריקה הן

יחידית

ליתיליגיית רגיינליית המשתרעית כל אחת על למעלה מ ו מליין קמ"ר .שתי היחידית
ניצרי באקליס ארידי,בתהליכיס אאילייס יפלךביאטילייס יעיבייס מגיע עד  700מי.
גיל אבן החיל הניבית פאלאיזיאיקין-קרטיקין בעיד שהביטיקטי גילי טריאטי.

אבן החיל הניבית שקע~ בשיליי החיצינייס של מטיב קריטטליני באזיר שבי היה
מאבק תמידי בין טביבות השקעה אאילית -פליביאטילית יימית בעוד שתצירת הביטיקטי
שקעה בתין אגן אינטרקרטוני )פרנה(יחטרה לחליטין את האינטרקלציית הימיית

המאפיינית את אבן החיל הניבית.אבן החיל הניבית מצייה באזיר קמיט מתין):Foreland
של המטיב הע:דבי ניבי(ינחצתה בכמה מקימית ע"י בקעיס
טיא(. Y

)מפרY

אילת -ערבה

ימפרY

הביטיקטי ניצר באגן שקיעה ילא עבר הפרעית טקטיניית להיציא תזיזית לא משמעותיית
של שבירה .אבן החיל הניבית מכיטה חתר טדימנטרי עבה-מגיל קנימן-פלייטטיקן בעיד
שהביטיקטי מכיטה בעיקר ע"י מטה עבה של זרמי בזלט,שפרצי דרן הטדקיס.

אבן החיל הניבית משמשת מקיר מיס יחידי בצפין אפריקה למלייני ריעיס יחקלאיס.
המיליי החיזר הניכחי,בעיקרי משטפינית,ניתן להזנחה ימבחינה זי המיס בי מהיייס
רזרב  i1חד פעמית.המיס האציריס בתיכי זירמיס אל הבקעיס ה'חיציס איתי ולכן מליחותס
יחטית אינה

גביהה.

אקיייפר הברטיקטי המציי באזיר טרופי יכמעט יאיני מניצל,רייי במיס ימשיס כר
המיליי החיזר שבו קטן.ע"י הגדלת השאיבה בי תיתכן הגדלה של המיליי החיזר.
באזיריס

מצימצמיס)מפר Yטיא(Y

נתגלה נפט בכמייית משמעיתיית באבן החיל הביבית.

תצירת הברטיקטו הנקביבית אינה מכילה הידריקרביניס.
)!.

"

-

ח2

אנליזה לש לרבים משחליים בחיפרש ארח מים מליחים בחברררת כררנרב רערד
בצפרו-מזרח הנבב

חל אביב

ב.דידרים

ירעז,

א.רךזנטל רד.גלעד

השררח ההירררלרבי,

~

יררשלים

י

P

ניצרל מקרררת

בע ב  1ת חעמקת

ישראל,

המים של

חשרמת לב חרפנחח

לחP

ירת

מp

רררח

מיס שפיריס רמליחיס חמצריים בכמרירח ניכררח בצפרן-מדרח חנבב רבאדרר יס חמלח.
מקרררת

ח~ כדלחלן:

המיד~

א.כאררח ישברת )שנקדחר

בשיסח ההקשה( בהן

ספיקח המים

נמדדה במישרין

רמליחרחם,

ב.בבאררת הנפס )שנקדחר בשיטה הסברבית( ,חנרדלים'נבדקר
דרן קגה הקדרת אר

מבררן
לרב

צנרררח

החבבדרת

לרב מיקרר

חשמלי:

קליפר-לרב
קריבח

להפיק מידע רב ארדרחם תרן

להסיק על החכרנרח הבארח:

ליחרלרביה ,חדיררח ,מליחרח ~ים,החבבדרח ברז
ליחרלרגיה,

חדיררח,

נקברבירת

ברז

רמליחרח

ליחרלרביה
חכרלח

במה

חרסירת

בארסררן-לרג

ליחרלרביה,

נקברבירח,

אקרססי

לרב

פענרת

ליחרלרביה,בקברבירח,מליחרח מיס

לרב פרסנציאל ~:ע

לרב צפיפרח
צררף

המבן.

רחב של לרבים מהס ביחן

ניחן

במקרים מסרימים

תכרלת חרסירח

ליחרלרגיה,

נקברבירח,

חכזלח

חרסירת

ליחרלרביה,

בקברבירח,

חכרלח

חרסירת

הסקת מסקנרת אמיגרח על

מידע מלרבים שרנים מאפשר

הנרדלים בקדרחים

העמרקים.

סיכרם

אזררי

המברסם

על מקרררת חמידע דלעיל,

בחתאם לביל חחבררח חאקריפרית

חראח שמליחרת

רחמיקרס חביאר גרפי של מקרד

לאררר יס חמלח משתר Yת גזרח בח המים קרלחים בסלעי
מארפייגים

ע"י מליחרירח

נמרכרח

חברבררת לצפרן.

חמים משתנח

חמים,

תברררת כררנרב

ממ  yרב,בגזרח

ר Yרד,

ערד-זרחר,

המיס הקרלחים בחבררת ערד ,מלרחים חרבח ירתר.
ממצאי

הס Pר

מצביעים על

קירם פרסנציאל

ניכר

לפיתךח מים למסררת

ת Yשיתירת.

D
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החיף

קי

יקי

המחידה

-

תזה

אחדת

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ב.

דייים.

יועץ

הקמירות סל קו .החר  qהיסראלי .נבתה הסראה לגיאולרגים .במסר סבים דברת .לחסוב
~

כי קו חר  qזה הבו תוצאה מחתליר טקטוני יםודי .וזאת למררת סקיימות מעט מאד
ראי ות לתזה

זו.

נחפור הוא .רוב המבנים הגיאולוגים אינם מקבילים לחו  qויס ראיות שקיימים העתקים

בעלי עוצמה בכרת בניצב לקו החו  qהבוכחי וקו החו q

נראה פסוט כ"גבול ביו ים ויבסה".

מיקומו הנלכחי של קו חה  qזה בא פשוט כתוצאה משינול האחרוו בגובה פני הים.

גיאולרג נאלליטי היה רואה חו  qשונה לגמרי וכמו כו גם גיאוללג העתיד לחיות

-

אכסר "תופעת החממה" תפשיר את הקרחונים.

יתכי שההעתקים ההוללקנים .בםביבת

סהוכחו בצורה מתקבלת על העדת .הם

החו •q

תוצאה מההצפה האחרובה; כללמר הלחץ המרגבר על דמ qהיבסת כתוצאה מעלית פני המים.
של כ-

120

מן במשר קררב ל 16000 -שנה.

יגררם תזוזרת קלות בםקיה הרו מלוות בשבירה

שטח~ת רבנטןות קללת.
קר

נום q

הדורס מחסבה סניה הוא "קר התמורה".

קידרחי בפט מראים שקוי הפציאם איבם תמיד במקביל

בקדחו מערבה מקל התמררה אר מצא~ פציאם של מדq

לחר . q

לדרגמה :כפר דרום ראסדרד

בילרה.

בסנרת החמישלם היה המרבח "רצרעת התמררה" בארפנה עד אשר בתגלה ששדרת הנפט
כמזרח חתיכרו

נמצאים באזלר המד qשל אגי ההשקעה.

צריו להשתמש במרנח הפליאוגיאלגרפי "קצה
<1

-b

המד" q

כי בכל תקופה היתה גיאוגרפיה

אחרת .בלי קשר עם קר תמורה קברע .אל קר חר  qשל הירם.

-
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-

שממערת גיאןלןגית של גלרי הגאז בקדרח שיקמה!-
=-=-=-=-=--=-=-=-=~=-.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

אליעזר קשאי

בריר ררלי

חיים שילמי

המכיי הישראלי לנפט ילאנרגיה

חיפישי נ.פט )השקעי(ת בע"מ

מנרא

כמית מםחרלת של גאז בתגלתה נקריח שקמה ,!-בשכנית קלםטלית ה  1מצאית מעל לאנפיריטיט
של תצירת מבקי עיט.

בעקבית גליי הגאז נברקי מחרש שכנית מגיל מייקי עלייי יפלייקי תחתיי במםפר
קדיחלט ברריט שפלת החיף.
מטרת העבידה היתה להבהלר את המצב הםטרטיגרפי של שכנית הרזרביאר נקדיח שקמה,
להגרלר את תנאל שקיעתט ,התפשט ותט הגיאיגרפית והאפשרית לאתר שכנות .נקנינלית
דימית נעזרת חתכלט סייםמייט נאזיר החיף.

(1

רקע כללו

החליקה ליחלדית ליתיםטרטיגרפיות ינתיח סבלבית שקיעתט של שכבית הבאיגי נמלשיר
החיף םיכמו לאחרינה ע"י גבירצמי יביכבינרר )  • !( 976כחתר מללצג לתצירת המליקי
העללוי נבחר קדיח אשקלוי .4
תצורת מנקיעיט

מורכבת מאנהידריט ,גבס ,מלח יאינטרקלציות של פצליט
מייצגת את פזת ההתיבשרת של םרף המירקי בים התיכרי .גג התצררה זיהה בדרר כלל
 "Mהנחשב ביט התיכרי לזהה עט גג האבפרריטלט מגיל מםינלאי
עט הארפק הםליםמי "
חרארייט

למל~ט.

התצררה

·רמכאי הוגדר גיל תצררת מבקיעיט כמםיניאי.
תצררת אפיק

רטרציאר ,פצלים צבער.נייט.

מררכבת מקינגלרמרט של פרגמנטים גלרליט מג'~ קרטיקרי
אבנל חרל יםילט.
התצירה הישקעה בפזה פליבלטיללת לאחר םייט המחזיר המייקנ.ל המרלני רלנ.פי
הטרנגרםלה המרינית הפלל~יקנלת .התצירה היגדרה עד כה בקניינלט בלבד רגט זה
רק בקדרחיט ,לא במחשרפלט .שכברת פליביטיליית באיתה עמדה סטרטיגרפית )ביי
האנה לדרלט המל יקנ .י רהפצליט המרל.נ י ים הפלי רקב יט( יעט פא ינה דרמה )בעיקר
 , CCyprideisידרערת ממקימרת שיניט סביב היט התיכיי .בהעדר מאיבניט נ.מחיט
נקבע גלל השכבית ,בעיקר משיקיליט פליאיגארגרפלים ,מכייקי עלליי אר
כפללרקי תחתיי.

(2

·פרט שקמה בתצורת במקיעים

,1

שקעי בםביבה ימית נהי מכי~נת

שכברת הרזרבראר הקלסטוית בקזנח'שמטה
בפצלים ימייט מגיל מייקן.
לפי הממצאים שלני שכברת קלטםיות אלה זהית מבחי~ת טםרטיגרפינת יסביבת
השקעה )ימית( לשכברת קלםטיית בקדרח אשקלין ) 4ששייכר בזמנר לתצררת אפיק
הפלרביטילל(ת יבקדרח עזה . 4

.
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